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ในปจจุบันนี้ เปนที่ปฏิเสธไมไดว าคําวา “Startups” เปนคําพูดฮิตติดปากของคน

หลาย ๆ  คน เมื่อถามวาทําไมคนจํานวนมากถึงเริ่มใหความสนใจในเร่ืองนี้มากขึ้น ประการแรก อาจจะ

เปนเพราะวา เราเร่ิมเห็นความสําเร็จของ Startups มากขึ้นเร่ือย ๆ  เรารูจัก Google Facebook 

Twitter Instagram มากขึ้น และบริษัทเหลานี้ ก็เริ่มตนจากการเปน Startups เล็ก ๆ  มากอน

Book Review: Hooked: How to Build Habit-Forming Products
Publisher: Penquin Group.
Publication Year: 2014
Author: Nir Eyal & Ryan Hoover
Language: English
Number of Pages: 242

อีกประการหน่ึง ในประเทศไทยน้ัน ก็เริ่มมีตัวอยางของ Startups ที่ประสบความสําเร็จมากข้ึนเรื่อย ๆ  เรารูจัก

การอาน Ebook กับบริษัท Ookbee เราทราบวาหากตองการเปรียบเทียบสินคา เราสามารถเขาไปใชบริการ Priceza หรือ

หากอยากทราบวาจะไปกินอาหารท่ีรานไหนดี เราเขาไปหาใน Wongnai ซึ่ง Startups เหลาน้ีเปนตัวอยางท่ีทําใหเห็นวา

บริษัทไทยก็สามารถทํา Startups ไดประสบความสําเร็จเชนกัน

นอกจากน้ีในปจจุบันนี้ รัฐบาลก็เร่ิมใหความสนใจและใหการสนับสนุนกับบริษัทเหลานี้ จึงทําใหหลายคนเร่ิมหันมา

สนใจในเรื่อง Startups กันมากขึ้น สังเกตไดจากการสัมมนา หรือการอานขาว บทความ จากสื่อตาง ๆ  อยางไรก็ตาม

ยังมีหลายคนที่ยังมีความสับสนระหวางคําวา Startups กับ SMEs วามีความแตกตางกันอยางไร โดยแทจริงแลว Startups 

ก็ถือวาเปน SMEs ประเภทหน่ึง แตความแตกตางคือ Startups เปนองคกรชั่วคราวท่ีกําลังหา Business Model ที่สามารถ

ขยายตัวไดอยางรวดเร็วและสามารถทําซํ้าได

ประเด็นที่นาสนใจคือ เราจะสรางธุรกิจอยางไรที่สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว อยางแรกธุรกิจเหลานั้น จะตอง

ไมตองลงทุนมากนัก เมื่อตองการขยายตัว ดังจะเห็นตัวอยางไดจากบริษัทช้ันนําท่ัวโลก เชน Facebook ไมวาจะมีคนใช

มากนอยเทาไร Facebook ก็อาจจะไมตองลงทุนเพิ่มมากมายนัก ตรงน้ีจะเปนสวนที่แตกตางจาก SMEs ซึ่งหากตองการ

ขยายตัว อาจจะตองขยายสาขาเพ่ิม ซึ่งหมายถึงการที่จะตองใชเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นอีกมหาศาล

นอกจากนี้ การท่ีบริษัทจะขยายตัวไดอยางรวดเร็วน้ัน บริษัทจะตองมีผลิตภัณฑที่เปนที่ชื่นชอบ และเม่ือผูใชไดทดลอง

ใชแลว ก็รูสึก “ติด” และอยากบอกตอไปยังเพื่อน ๆ  และคนรูจัก ดังนั้นการขยายตัวจึงสามารถทําไดอยางรวดเร็วมาก

แลวจะทําอยางไรใหเราสามารถสรางผลิตภัณฑที่มีลักษณะนั้นได ตรงนี้จึงเปนท่ีมาของหนังสือท่ีนาสนใจเลมหน่ึง

ที่มีชื่อสั้น ๆ  วา Hooked หรือถาเปนภาษาไทย คือการที่เราถูกตะขอเกี่ยวไว ทําใหเรา ในฐานะของลูกคา ไมสามารถหนี

ไปใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ได

หนังสือเลมน้ี เขียนโดย Nir Eyal และ Ryan Hoover ที่เปนผูเช่ียวชาญในเร่ืองของการสรางผลิตภัณฑที่ทําให

คนใชแลวรูสึก “ติดใจ” โดยหนังสือเลมนี้มีความหนาท้ังหมด 242 หนา แบงออกเปนทั้งหมด 8 บท โดยเนื้อหาโดยรวมคือ

วิธีการสรางผลิตภัณฑที่ทําใหคนใช แลวกลับมาใชอีก
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Model ที่นําเสนอในหนังสือนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอนที่จะทําใหเราสามารถสรางผลิตภัณฑที่คนใชจะติดใจและ

อยากกลับมาใชอีก โดยข้ันตอนแรกไดแกการสราง Trigger หรือตัวจุดประกายใหคนอยากใชผลิตภัณฑ Trigger ก็วิธีการทําให

เกิดการกระตุนใหเกิดความอยากใช โดยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทไดแก External Trigger กับ Internal Trigger

External Trigger เปนแรงกระตุนที่เกิดจากภายนอก เชน การท่ีเราสง email ใหกลุมคนท่ีสนใจ เพื่อใหเขาใช 

Application เรา พอคนกลุมนี้เห็น email นี้ หลายคนก็จะกดเขาไปใชงาน และพอทําหลาย ๆ  ครั้งเขา บางทีมันก็จะ

กลายเปน Internal Trigger เหมือนกับเวลาเราใช Application Instagram เมื่อเราเห็นรูปสวย ๆ  เราจึงนึกอยากใช 

Application นี้ โดยอัตโนมัติ โดยไมจําเปนตองไดรับ email มาคอยกระตุนเตือนแตอยางใด

ขั้นตอนท่ี 2 คือขั้นตอนของ Action นั่นหมายถึงวาพอเราไดรับ Trigger ไมวาจะเปน Internal หรือ External

เราก็จะมีการกระทํา (Action) ดังเชนไดอธิบายไวกอนหนานี้ เชน เราไดรับ email เราจึงเขาไปเปด Application หรือ

เรานึกขึ้นมาได เราจึงเขาไปเปด Application นั้น ๆ  และก็เริ่มใช นี่คือขั้นตอนท่ี 2 ที่เปนขั้นตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหน่ึง

สวนขั้นตอนอันดับถัดมาคือขั้นของ Variable Reward คือขั้นของการใหรางวัล เชนจากตัวอยางกอนหนานี้ เมื่อเรา

เขาไปใช Application เชน Instagram ถายรูป และ post รูป (Action) รูปเราก็ไดรับการ Like และมีคนติดตามเรา ก็จะ

ทําใหเรารูสึกภูมิใจ เปรียบเสมือนเปนการไดรับรางวัล ทําใหเรามีกําลังใจ อยากใชตอไปอีก

สําหรับข้ันตอนสุดทายคือ Investment หรือการลงทุน ในความหมายคือ การที่เรากลับเขามาใชผลิตภัณฑนั้นซ้ําแลว

ซํ้าเลา หากผลิตภัณฑนั้นทําใหเราตอง “ลงทุน” ซึ่งไมจําเปนตองเปนการจายเงิน แตเปนการใชความพยายามในหลาย ๆ  ทาง 

ยอมทําใหเราไมอยากจะเปล่ียนไปใชผลิตภัณฑอื่น เชนตัวอยางของ Instagram นั้น เมื่อเราลงรูปและมีคนมา Follow เรา

มากขึ้นเรื่อย ๆ  เราก็มีรูปเก็บเยอะขึ้นเรื่อย ๆ  ตอให ตอมามี Application อื่น ๆ  ออกมาเปนคูแขงของ Instagram เราก็คง

ไมอยากจะเปลี่ยนไปใช เพราะถาเราเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑอื่น สิ่งที่เรา “ลงทุน” มาก็จะสูญเปลา เชน จํานวนคนที่

ติดตามเราก็หายไปหมด หรือเราตองมายายรูปที่เก็บไวทั้งหมด ไปที่ Application อันใหม ซึ่งไมใชเรื่องงายเลย ข้ันตอนน้ี

จึงเปรียบเสมือนเปนการ Lock ผูใชไวใหอยูกับเรานาน ๆ  

หนังสือเลมนี้ ไดเขียนขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ไดอยางชัดเจนมาก ๆ  และมีตัวอยางและกรณีศึกษาประกอบใน

ทุกขั้นตอน หนังสือเลมนี้ จึงเปนหนังสืออีกเลมหน่ึงสําหรับผูที่ทํา Startups ควรจะศึกษาไวเปนตัวอยาง เพราะหาก Startups 

เหลานี้ สรางผลิตภัณฑมา พยายามดึงคนเขามาใชผลิตภัณฑเหลานั้น แตกลับไมสามารถรักษาผูใชเหลานี้ไวได โอกาสที่ 

Startups เหลานั้นจะเจริญเติบโตจึงเปนไปไดยาก

ถึงแมวาหนังสือเลมนี้จะคอนขางเหมาะกับผูทํา Startups แตเนื้อหาที่นําเสนอนั้น นาจะเหมาะกับการทําธุรกิจ

ในทุกประเภท ดังนั้น ผูบริหารในบริษัทตาง ๆ  รวมถึงผูประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ ที่ตองการสรางผลิตภัณฑที่ทําให

ลูกคาใชแลว “ติด” และอยากกลับมาใชอีก ก็เปนอีกกลุมหน่ึงที่นาจะไดรับประโยชนเปนอยางมากในการอานหนังสือเลมนี้
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❝ หนังสือเล�มน้ี จึงเป�นหนังสืออีกเล�มหน่ึงสําหรับผู�ท่ีทํา Startups ควรจะศึกษาไว�เป�นตัวอย�าง

เพราะหาก Startups เหล�านี้ สร�างผลิตภัณฑ�มา พยายามดึงคนเข�ามาใช�ผลิตภัณฑ�เหล�าน้ัน

แต�กลับไม�สามารถรักษาผู�ใช�เหล�านี้ ไว� ได� โอกาสท่ี Startups เหล�าน้ันจะเจริญเติบโตจึงเป�นไปได�ยาก ❞




