“Startup” คืออะไร… และแตกต่ างจาก “SME” อย่ างไร?
ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ

Startup = การเติบโตทีร$ วดเร็ว (Growth)
ทุกวันนี2 คาํ ว่า “Startup” ได้เกิ ดขึ2นและพุ่งแรงในประเทศไทยจนกลายเป็ นธุ รกิ จกระแสสําหรับคนรุ่ น
ใหม่ และไม่ว่าใครทีIเริI มทําธุ รกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรี ยกตัวเองหรื อถูกเรี ยกว่าเป็ น “Startup” แต่แท้จริ งแล้ว เคย
สงสั ย กันไหมว่า สรุ ป แล้ว … “Startup คื อ อะไร?” และทํา ไมจะต้อ งมี ศ ัพ ท์บ ญ
ั ญัติธุ ร กิ จ นี2 ข2 ึ น มาแทนคํา ว่า
“SMEs” ทําไมเว็บค้าขายออนไลน์บางทีIถูกเรี ยกว่าเป็ น “Startup” ทั2งๆทีIมนั ก็ดูเป็ นเหมือนเว็บขายของออนไลน์
ธรรมดาๆ แล้วบริ ษทั เกิดใหม่ทุกบริ ษทั มันคือ “Startup” เหมือนกันหมดหรื อไม่ เพราะคําว่า “Startup” แปลตรง
ตัวก็น่าจะแปลว่า “ธุ รกิจเกิดใหม่” ไม่ใช่หรื อ?
คํานิ ยาม “Startup” ทีIดีทีIสุดนั2นมาจากนาย Paul Graham จาก Y Combinator ศูนย์บ่มเพาะชืI อดัง Top [
ของโลกในสหรั ฐอเมริ กา ทีIได้เขี ยนไว้ในบทความไว้ว่า “Startup = Growth” หรื อ “การเติ บโต” นัIนเอง โดย
Startup ทีIดี จะต้อง “โตเร็ว”
Startup vs. SME
ธุ รกิ จ Startup คือ ธุ รกิจทีIถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็ วมาตั2งแต่แรก ตั2งแต่ทีมงาน โครงสร้ าง
ธุ รกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน และการทําตลาด โดยไม่ได้เกีIยวข้องว่าจะต้องเป็ นธุ รกิจทีIเป็ น “ธุ รกิจเทคโนโลยี”
หรื อได้รับการลงทุน หรื อ “Venture Capital” หรื อมีการ “Exit” ผ่านการควบกิจการหรื อการเข้าตลาดหุ น้ แต่อย่าง
ใด
ในขณะทีIธุรกิ จ “SMEs” (Small Medium Enterprises) หรื อทีIสมัยนี2 มกั เรี ยกว่า “SMB” (Small Medium
Businesses) นั2นมักจะมีเป้ าการดําเนิ นการธุ รกิ จให้มีรายได้เติบโตอยู่ทีIประมาณปี ละ fg%-[g% หรื อหากเป็ น
ช่วงเกิดใหม่ก็อาจอยูท่ ีIปีละ jgg%-kgg% เป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จ Startup นั2นมีเป้ าหมายทีIจะเติบโตขึ2นให้ได้อย่าง
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น้อยปี ละ j,ggg% โดยหากได้น้อยกว่านั2น ถื อว่าธุ รกิ จ Startup นั2น “ยังไม่โต” หรื ออาจถึ งขั2น “ไปไม่รอด” ใน
ฐานะ Startup ก็วา่ ได้
ดังนั2น ไม่ใช่วา่ ธุ รกิจทุกประเภททีIจะเป็ น “Startup” ได้ ยกตัวอย่างเช่นธุ รกิจบริ การอย่างเช่นร้านอาหาร
ธุ รกิ จสปา หรื อช่ างซ่ อมอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า ทีIมีขอ้ จํากัดในการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว เพราะต่อให้ร้านอาหารได้รับ
ความนิ ยมเพียงใด หรื อช่างทีIมีฝีมือจะเป็ นทีIตอ้ งการแค่ไหน ธุ รกิจเหล่านั2นก็จะมีขอ้ จํากัดทางด้านกายภาพทีIยาก
ทีIจะเอาชนะได้อย่างสถานทีI ต2 งั และพื2นทีI ทีIสามารถให้บริ การและทําตลาดได้ แต่ท2 งั นี2 ท2 งั นั2น ไม่ใช่ ว่าธุ รกิ จ
ดังกล่าวนั2นจะไม่ใช่ธุรกิจทีIดีแต่อย่างใด เพราะการทําธุ รกิจแบบ “กําไร > ต้นทุน” ตามทีIกล่าวมานั2นก็คือการทํา
ธุ รกิ จแบบทีIมีมาแต่ช้านาน ทีI สร้ างนักธุ รกิ จทีIประสบความสําเร็ จ และมีฐานะแบบไม่ตอ้ งพึIงพาอาศัยใครมา
ตลอดเวลาทีIผา่ นมา และเป็ นวิธีการทําธุ รกิจแบบ “SME” ทีIเราคุน้ เคย
Paul Graham ได้ อธิ บายไว้ เพิ$มเติ มว่ า ธุ รกิจที$จ ะสามารถเป็ น Startup ที$ประสบความสํ า เร็ จ ได้ น? ั น
จะต้ องมีคุณสมบัติสองอย่ างคือ
A) ทําธุรกิจทีน$ ําเสนอสิ$ งทีเ$ ป็ นทีต$ ้ องการของตลาดทีม$ ีขนาดใหญ่
F) มีความสามารถในการเข้ าถึงตลาดทีใ$ หญ่ น? ันได้
SMEs ทีIประสบความสําเร็ จนั2น ส่ วนใหญ่แล้วมีความสามารถในการสร้างสิI งทีIคนจํานวนมากต้องการ
ได้ แต่ไม่ได้มีทรัพยากรหรื อความสามารถในการทีIจะทําตลาด ขาย และจัดจําหน่ ายสิI งทีIตวั เองสร้างให้คนทั2ง
กลุ่มนั2นได้เสมอไป ยกตัวอย่างเช่ น ร้ านเฟอร์ นิเจอร์ ร้IานหนึI ง อาจมีความสามารถในการออกแบบสิ นค้าทีIคน
จํานวนมากในโลกนี2ชอบและต้องการใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนทัวI โลกนั2นจะเดินทางมาหาร้านเฟอร์ นิเจอร์
ร้ า นนี2 เพืI อ ทํา การซื2 อ ไปใช้ ทีI บ ้า น หรื อต่ อ ให้ เ ป็ นเช่ น นั2น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ร้ า นเฟอร์ นิ เ จอร์ น2 ี จะมี
ความสามารถในการผลิตสิ นค้าได้ทนั เท่ากับความต้องการของคนทัวI โลกได้อย่างตลอดเวลา
แต่เมืIอโลกเราเข้ายุคของอินเทอร์ เน็ตทีI มีความสามารถในการเข้าถึ งคนหมู่มากได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ด้วยต้นทุนทีIตIาํ เมืIอเทียบกับการทําธุ รกิจในสมัยก่อนนั2น ทําให้เกิด “โอกาสทางธุ รกิจ” และ “ผูป้ ระกอบการ” ทีI
มีความกระหายทีIจะใช้ประโยชน์ของช่องทางใหม่น2 ี ในการเข้าถึงคนให้กว้างขึ2นและเร็ วขึ2น และมีโอกาสทีIจะทํา
ได้ท2 งั เรืI องของ j) สร้ างสิI งทีI คนจํานวนมากต้องการ และ k) จัดจําหน่ ายมันให้ทวIั ถึ งคนเหล่ านั2น เพราะสิI งทีI
นําเสนอนั2นอาศัยอยูบ่ นอินเทอร์ เน็ตอยูแ่ ล้วโดยทุนเดิม
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ การทําธุ รกิจเทคโนโลยีโดยอาศัยการเขียนโปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ ทีIอาศัยและจัด
จํา หน่ ายผ่า นอิ นเทอร์ เน็ ตและสมาร์ ท โฟนจะเป็ นการแก้ไ ขปั ญหาเรืI องของการจัดจําหน่ า ยได้ดี แต่ก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าธุ รกิจเทคโนโลยีทุกตัวนั2นจะเป็ น Startup เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น เว็บชุ มชนออนไลน์สําหรับคน
รักกิ2งก่าในประเทศไทย อาจจะสามารถเข้าถึงคนรักกิ2งก่าในประเทศไทยได้ท2 งั หมด แต่อาจไม่ใช่ขนาดตลาดทีI
จะสามารถเติบโตเป็ น j,ggg% ต่อปี ได้อย่างต่อเนืIองจนมีมูลค่าหลายพันล้านบาท
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แต่ขอ้ ดีของอินเทอร์ เน็คทีIเปิ ดโอกาสให้ใครๆก็สามารถเข้าถึงคนจํานวนมากได้น2 นั ก็ยอ่ มหมายความว่า
จะมีคนแย่งชิงตลาดกับเรามากขึ2นเช่นกัน ยิงI ตลาดใหญ่เท่าไหร่ ยิงI มีคนแย่งเรามากขึ2นเท่านั2น และเราก็จะต้องทํา
การแข่งขันกับธุ รกิ จเหล่านั2นทั2งหมด ต่างจากธุ รกิ จแบบ SME แบบดั2งเดิม ทีIอาจจะต้องแข่งกับร้านค้าทีIต2 งั ร้าน
อยูท่ าํ เลทีIใกล้เคียงกันเท่านั2นเอง นีจึงเป็ นอีกเหตุผลหนึงทีทําให้ Startup ต้ องโตเร็ ว
การสร้ า งธุ ร กิ จ เพืI อ รองรั บ การโตเร็ ว นั2น อาศัย วิ ธี คิ ด ในการทํา ธุ ร กิ จ ทีI ไ ม่ ไ ด้มี ส อนในหลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิจทีIไหน และต้องอาศัยเครืI องมือทางการเงินและการบริ หารองค์กรทีIแตกต่างจากธุ รกิจ SME แบบทีI
เคยมีมา อย่างเช่ นการวางโครงสร้ างองค์กรและแผนการใช้เงิ นทีIเน้นสร้ างฐานเพืIอรองรับการทํากําไรอีกทีใน
อนาคต นีI จึงเป็ นเหตุผลทีIก่อให้เกิ ดวงการนักลงทุน ทีIเข้ามาให้ทุนกับบริ ษทั Startup เพืIอหวังผลตอบแทนใน
อัตรา [g-jgg เท่าของการลงทุน เพราะรับความเสีI ยงสู งจากการให้ทุนหลายสิ บล้านบาท ต่างจากธนาคารทีIไม่มี
วันแม้แต่จะปล่อยกูใ้ ห้กบั ธุ รกิจทีIยงั แทบไม่มีลูกค้าหรื อรายได้เป็ นของตนเอง
และเมืIอเครืI องมืออํานวยการเติบโตเหล่านี2 มีความพร้อมมากขึ2น จากสมัยก่อนทีIอาจใช้เวลา kg-fg ปี ใน
การสร้างธุ รกิจมูลค่าพันล้าน ในปั จจุบนั มีบริ ษทั เกิดใหม่ทีIสามารถสร้างมูลค่าได้เร็ วขึ2นว่าทีIเคยมีมา โดยใช้เวลา
เพียง jg, [, หรื อ k ปี ในบางกรณี ดว้ ยซํ2า
Startup = โตไว้ ก่อน
อี ก นิ ย ามของ Startup ทีI เ ข้า กับ ยุ ค สมัย ทีI “การเติ บ โต” สํา คัญ กว่า “รายได้” นั2น เป็ นของ Mr. Dave
McClure จาก 500 Startups ทีIเป็ นทั2งคู่แข่ง และเพืIอนของ Y Combinatory ของนาย Paul Graham และติดอันดับ
Top 5 ของโลกเช่นเดียวกัน แต่มีนโยบายการลงทุนทีIแตกต่างจากทีIอืIน ทั2งในเรืI องผลตอบแทน และสัญชาติของ
บริ ษทั ทีIลงทุน ดังI ทีIเห็นการทีIเขาเข้ามาให้ความสําคัญกับบริ ษทั ในประเทศไทย และตั2งกองทุน “500 Tuk Tuk”
ขึ2นมา โดยปั จจุบนั 500 Startups ได้ลงทุนในบริ ษทั เกื อบเท่าตัวจากเดิมทีIต2 งั ใจตั2งชืI อไว้วา่ “500” ให้มนั ดูเยอะๆ
ในตอนต้นไปเรี ยบร้อยแล้ว
Mr. Dave McClure ได้นิยามบริ ษทั “Startup” ไว้ใ กล้เคี ย งกับความหมายของคํา ว่า “ธุ รกิ จเกิ ดใหม่ ”
ในทางภาษาศาสตร์ โดยเขาบอกว่า “Startup” คื อบริ ษทั ทีIกาํ ลังสับสนว่า 1) ผลิ ตภัณฑ์ของตนเองคื ออะไร 2)
ลูกค้าเป็ นใคร และ 3) สามารถหารายได้ได้อย่างไร และทันทีทีIบริ ษทั ใดสามารถตอบคําถามได้ท2 งั 3 ข้ออย่างมี
กําไร แล้ว บริ ษทั นั2นจะสิ2 นสุ ดสภาพความเป็ น “Startup” และกลายเป็ น “ธุ รกิจจริ งๆ”
Startup ส่ วนใหญ่น2 นั เลือกทีIจะสร้าง “ผูใ้ ช้” ก่อนทีIจะหา “รายได้” เพืIอสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และทรัพยากรในการทีIจะ “หารายได้” ทีหลัง โดยมองว่าการหารายได้ในตอนแรก อาจะเป็ นอุปสรรคในการ
เติบโต ในเมืIอเราอยูใ่ นสภาพทีIต่างบริ ษทั ต่างมีความสามารถในการเข้าหาทุน จึงไม่มีเหตุผลอะไรทีIจะต้องหา
รายได้ในตอนแรกหากมันหารายได้แล้วจะมีคู่แข่งมาชิงตัดหน้าด้วยการปล่อยสิ นค้าและบริ การฟรี ในแง่น2 ีเอง ทีI
ทําให้บริ ษทั SME บางราย อาจถูกผลกระทบจาก “Startup” ได้เต็ม ๆ
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Startup = Community
แล้ วทําไมถึงจะต้ องแยกระหว่ าง “Startup” กับ “SMEs”?
Startup นั2นมักไม่ได้ใช้เครืI องมือการเติบโตเดี ยวกับ SMEs และมีวิธีบริ หารและสร้ างองค์กรทีIต่างกัน
จากเป้ าหมายทีIกาํ หนดไว้ต่างกันโดยเฉพาะ Startup ทีIอาศัยบนโลกดิจิตอลเป็ นหลัก จึงต้องอาศัยทั2งองค์ความรู ้
และเครื อข่ า ยทีI แตกต่ า งไปจากธุ ร กิ จเดิ ม ๆ และเมืI อเราเข้า สู่ ชุ ม ชน Startup ไม่ ว่า จะเป็ นจากการอ่ า นสืI อใน
ต่างประเทศ หรื อในประเทศไทยผ่านกิ จกรรมต่างๆทีIจดั โดยองค์กรทีI เกีI ยวข้องอย่างเช่ น Hubba หรื อสมาคม
Thailand Tech Startups Association แล้ว เราจะได้เจอภาษาและผูค้ นทีI มี วิธี คิ ดแตกต่ า งออกไป การทํา ความ
เข้าใจว่า Startup คืออะไรนั2นจึงเป็ นเรืI องสําคัญ เพราะมันคือวิธีคิด ตัวตน และเป้ าหมายในการทํางานของธุ รกิจ
ของคุณนันI เอง
ขอยํ"าอีกครั" ง ว่ าธุรกิจ “Startup” นั"นคือธุรกิจที “โตเร็ ว” แต่ ไม่ ได้ หมายความว่ าธุรกิจ SMEs นั"น “ไม่
โต” มีธุรกิจหลายๆธุรกิจ ทีสามารถอยู่ได้ โดยไม่ จําเป็ นต้ องเป็ น “Startup” และคนหลายคนทีไม่ เหมาะทีจะ
ประกอบธุ ร กิ จ แบบ “Startup” และสามารถเติ บ โตและใช้ ชี วิ ค อย่ า งมี ค วามสุ ข ได้ ม ากกว่ า ผู้ ป ระกอบการ
“Startup” ส่ วนใหญ่ ด้วยซํ"า
ทีIมา : นิตยสาร SM Magazine ฉบับ ธันวาคม พศ. 2558 ภายใต้คอลัมน์ “STARTUP MARKUP”
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