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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระแสเกี่ยวกับ	 Startups	 เกิดขึ้น	 แต่ค�าว่า	 Startups	 อาจจะยัง

เป็นค�าที่หลายคนมีความเข้าใจผิดหรือสับสนว่าแตกต่างจากค�าว่า	SMEs	อย่างไร	ถ้าเราจะว่าไปแล้ว	

Startups	 ก็เป็น	 SMEs	 ประเภทหนึ่งในตอนที่ก่อตั้ง	 เพียงแต่ว่าลักษณะเด่นของ	 Startups	 คือ 

มันเป็นองค์กรที่มีลักษณะ	“ชั่วคราว”	กล่าวคือ	Startups	 เป็นองค์กรที่ก�าลังหารูปแบบทางธุรกิจที่

เหมาะสม	 และ	 Startups	 ยังเป็นองค์กรที่มุ่งที่จะสร้างการเจริญเติบโต	 (Scalable)	 อย่างรวดเร็ว	

โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนักเหมือนกับที่	 Google	 Facebook	 หรือ	 Uber	 ท�าได้มาแล้ว
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ปัจจุบันมีหนังสือจ�านวนมากที่เขียนถึง	Startups	แต่หนังสือเล่มหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในวงการคือ	หนังสือท่ีมีชื่อว่า	

Lean	 Startup	 ซึ่งเขียนขึ้นโดย	 Eric	 Ries	 ในหนังสือเล่มดังกล่าว	 ได้มีการกล่าวถึงวงจรส�าคัญที่	 Startups	 ทุกที่จะพบเจอ	

ได้แก่	 Build-Measure-Learn	 หรือเร่ิมจากการสร้างสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ	 วัดผล	 และเรียนรู้

แต่หนังสือท่ีก�าลังจะแนะน�าในบทความนี้	 ไม่ใช่หนังสือเล่มดังกล่าว	 อาจจะเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่า	 จับเอาประเด็น 

ที่ส�าคัญประเด็นหนึ่งในหนังสือเรื่อง	 Lean	 Startup	 มาขยายต่อก็ว่าได้	 หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า	 Lean	 Analytics	 เขียนโดย	

Alistair	 Croll	 และ	 Benjamin	 Yoskovitz

หนังสือเล่มนี้	 กล่าวถึงขั้นตอนส�าคัญขั้นตอนหนึ่งของการท�า	 Startups	 คือ	 ขั้นตอนของการวัดผล	 (Measure) 

ซึ่งด้วยลักษณะของ	 Startups	 ซึ่งแตกต่างจากองค์กรโดยทั่วไปแล้ว	 การวัดผลที่เคยถูกน�ามาใช้ในองค์กรทั่วไปอาจจะ 

ไม่เหมาะสมกับ	 Startups	 นัก

จากความหนาทั้งหมด	 409	 หน้า	 หนังสือเล่มนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น	 4	 ส่วนหลัก	ๆ 	 โดยผู้เขียนใช้ช่ือของแต่ละส่วน 

ดังต่อไปนี้	 1)	เลิกโกหกตัวเองได้แล้ว	 2)	หาตัววัดที่ถูกต้องส�าหรับตอนนี้	 3)	เส้นที่อยู่บนพื้นทราย	 และ	 4)	การน�าเอา	 Lean	

Analytics	 ไปใช้งาน

ในส่วนแรกที่ผู ้เขียนตั้งชื่อว่า	 “เลิกโกหกตัวเองได้แล้ว”	 นั้น	 ประกอบด้วย	 4	 บทคือ	 บทที่	 1–4	 จะว่าไปแล้ว 

ในส่วนนี้จะเป็นบทน�าที่เป็นที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้	 โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างกรณีต่าง	ๆ 	เช่น	Airbnb	ที่ประสบความส�าเร็จ

ได้จากการน�าเอาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ	 รวมถึงการแบ่งประเภทของตัววัด	 แนวคิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะ 

แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า	 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราจะได้รับมา

ในส่วนท่ี	 2	 คือ	 “หาตัววัดที่ถูกต้องส�าหรับตอนนี้”	 จัดได้ว่าเป็น	 Highlight	 ของหนังสือเล่มนี้ก็ว่าได้	 โดยในส่วนนี้มี

ทั้งสิ้น	 16	 บท	 ตั้งแต่บทที่	 5	 จนถึงบทที่	 20	 โดยผู้เขียนเริ่มที่จะน�าเสนอ	 Framework	 ต่าง	ๆ 	 ที่	 Startups	 มักจะน�ามาใช้

วัดผล	ยกตัวอย่างเช่น	Framework	ที่เรียกว่า	AARRR	ซึ่งมาจากค�าว่า	Acquisition	–	Activation	–	Retention	–	Revenue	
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–	 Referral	 หรือ	 Framework	 ของ	 Eric	 Ries	 ผู้เขียนหนังสือ	 Lean	 Startup	 ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ซึ่งน�าเสนอสิ่งที่เรียกว่า	

Engines	 of	 Growth	 หรือเครื่องยนต์ที่จะผลักดันให้	 Startup	 เติบโต

จากแนวคิดพ้ืนฐานเหล่าน้ัน	 ผู้เขียนได้น�าเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า	 “One	 Metric	 That	 Matters”	 (OMTM) 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่า	 Startups	 ไม่มีความจ�าเป็นต้องวัดอะไรมากมาย	 เพราะอย่าลืมว่า	 Startups	 ยังเป็นองค์กรที่ก�าลังค้นหา

รูปแบบทางธุรกิจของตัวเอง	สิ่งที่	Startups	ต้องการจึงเป็นเพียงแค่ตัววัดเดียว	ณ	ขณะใดขณะหนึ่ง	ที่จะบอกว่าส่ิงที่	Startups	

ท�านั้นถูกหรือผิด	 ก่อนที่จะตัดสินใจท�าอะไรต่อไป	 นอกจากนี้	 ตัววัดที่ส�าคัญต่าง	ๆ 	 ของรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน	 ย่อมม ี

ความแตกต่างกัน	โดยผู้เขียนได้น�าเสนอรูปแบบธุรกิจของ	Startups	ทั้งสิ้น	6	รูปแบบได้แก่	1)	E-Commerce	2)	Software	

as	 a	 Service	 (SaaS)	 3)	Free	 Mobile	 App	 4)	Media	 Site	 5)	User-Generated	 Content	 และ	 6)	Two-Sided	

Marketplaces

นอกเหนือจากรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันแล้ว	 ในแต่ละข้ันตอนของการด�าเนินธุรกิจ	 Startups	 ย่อมต้องการตัววัดท่ี

แตกต่างกัน	 โดยผู้เขียนแบ่งขั้นตอนของ	 Startups	 ออกเป็น	 5	 ขั้นตอนย่อยได้แก่	 1)	การสร้างความเข้าใจในความต้องการ

ของลูกค้า	 (Empathy)	 2)	การท�าให้ลูกค้าติดใจ	 (Stickiness)	 3)	การบอกต่อ	 (Virality)	 4)	การสร้างรายได้	 (Revenue) 

และ	 5)	การขยายธุรกิจ	 (Scale)

ส�าหรับส่วนที่	3	ของหนังสือเล่มนี้คือ	ส่วนที่ผู้เขียนเรียกว่า	“เส้นที่อยู่บนพื้นทราย”	ซึ่งมีความหมายว่า	เมื่อเราทราบ

ตัววัดต่าง	ๆ 	ที่เหมาะสมแล้ว	“ค่าของตัววัด”	เหล่านั้น	จะเป็นเท่าไรที่เรียกได้ว่าขณะนี้เราประสบความส�าเร็จแล้ว	เหมือนกับ

การขีดเส้นบนพื้นทรายว่าผ่านไปตรงนี้ถือว่าดี	ถ้าต�่ากว่านี้แสดงว่ายังไม่ใช่	โดยในส่วนนี้มีทั้งสิ้น	8	บท	ตั้งแต่บทที่	21	ไปจนถึง

บทที่	 28	 ผู้เขียนได้น�าเสนอค่าเหล่านี้	 ตามรูปแบบธุรกิจ	 Startups	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่	 2

ส�าหรับส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้คือ	 การน�าเอาตัววัดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นั้น	 ผู้เขียนได้กล่าวถึงรูปแบบธุรกิจ 

อื่น	ๆ 	 ที่สามารถน�าเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้	 เช่นการขายในลักษณะขององค์กรสู่องค์กร	 การใช้ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่	 (ที่มีการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ 	 เกิดขึ้น)	 และสุดท้ายก็เป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้

จะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีความครบเคร่ืองเป็นอย่างยิ่ง	ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลในองค์กร	Startups	

โดยหากเป็นผู้ประกอบการ	 ก็สามารถเลือกอ่านเฉพาะในส่วนของที่เป็นรูปแบบธุรกิจที่ตนเองก�าลังด�าเนินการอยู่	 จุดเด่น 

อีกประการของหนังสือเล่มนี้คือ	 ไม่ได้เป็นเพียงแค่น�าเสนอตัววัดที่สมควรพิจารณาเท่านั้น	 ยังมีการเสนอแนะค่าเชิงปริมาณ 

ต่าง	ๆ 	 ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่า	ณ	 ขณะนี้องค์กรเราเรียกได้ว่าประสบความส�าเร็จแล้วหรือยัง

ประเด็นเดียวเท่านั้นท่ีอาจจะมีส่วนท�าให้หนังสือนี้อ่านได้ล�าบากคือ	 การจัดเรียงหัวข้อในหนังสือ	 ซึ่งในขณะที่ผู้เขียน

ได้กล่าวถึงรูปแบบทางธุรกิจต่าง	ๆ 	 ในส่วนที่	 2	 นั้น	 หากสามารถแทรกเรื่องค่าของตัววัดที่น�าเสนอในส่วนที่	 3	 เข้าไปด้วย 

พร้อม	ๆ 	 กันในหัวข้อเหล่านั้น	 อาจจะท�าให้จ�านวนบทมีน้อยลง	 และผู้อ่านท่ีท�าธุรกิจในประเภทนั้น	ๆ 	 สามารถท่ีจะเลือกอ่าน

บทนั้นเพียงบทเดียว	 ไม่จ�าเป็นต้องพลิกหาข้อมูลเพิ่มเติมในบทอื่น	ๆ 	 ซึ่งจะท�าให้การอ่านหนังสือเล่มนี้ท�าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แต่โดยภาพรวมแล้ว	 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ก�าลังท�า	 Startups	 รวมถึงผู้ที่สนใจ

ศึกษาเรื่องการวัดผล	 Startups	 และน่าจะเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้วงการ	 Startups	 เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต
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