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“Startup” คอือะไร… และแตกต่างจาก “SME” อย่างไร? 
 

ดร. รุ่งโรจน์ สงสระบุญ 
 

 
 

Startup = การเติบโตที$รวดเร็ว (Growth) 

ทุกวนันี2 คาํว่า “Startup” ไดเ้กิดขึ2นและพุ่งแรงในประเทศไทยจนกลายเป็นธุรกิจกระแสสําหรับคนรุ่น
ใหม่ และไม่ว่าใครทีIเริIมทาํธุรกิจเทคโนโลยีก็ต่างเรียกตวัเองหรือถูกเรียกว่าเป็น “Startup” แต่แทจ้ริงแลว้ เคย
สงสัยกันไหมว่า สรุปแล้ว… “Startup คืออะไร?” และทาํไมจะต้องมีศัพท์บญัญัติธุรกิจนี2 ขึ2 นมาแทนคาํว่า 
“SMEs” ทาํไมเวบ็คา้ขายออนไลน์บางทีIถูกเรียกวา่เป็น “Startup” ทั2งๆทีIมนัก็ดูเป็นเหมือนเวบ็ขายของออนไลน์
ธรรมดาๆ แลว้บริษทัเกิดใหม่ทุกบริษทัมนัคือ “Startup” เหมือนกนัหมดหรือไม่ เพราะคาํวา่ “Startup” แปลตรง
ตวัก็น่าจะแปลวา่ “ธุรกิจเกิดใหม่” ไม่ใช่หรือ? 

คาํนิยาม “Startup” ทีIดีทีIสุดนั2นมาจากนาย Paul Graham จาก Y Combinator ศูนยบ์่มเพาะชืIอดงั Top [ 
ของโลกในสหรัฐอเมริกา ทีIได้เขียนไวใ้นบทความไวว้่า “Startup = Growth” หรือ “การเติบโต” นัIนเอง โดย 
Startup ทีIดี จะตอ้ง “โตเร็ว” 

 
Startup vs. SME 

ธุรกิจ Startup คือ ธุรกิจทีIถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั2งแต่แรก ตั2งแต่ทีมงาน โครงสร้าง
ธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใชเ้งิน และการทาํตลาด โดยไม่ไดเ้กีIยวขอ้งวา่จะตอ้งเป็นธุรกิจทีIเป็น “ธุรกิจเทคโนโลยี” 
หรือไดรั้บการลงทุน หรือ “Venture Capital” หรือมีการ “Exit” ผา่นการควบกิจการหรือการเขา้ตลาดหุน้แต่อยา่ง
ใด 

ในขณะทีIธุรกิจ “SMEs” (Small Medium Enterprises) หรือทีIสมยันี2 มกัเรียกว่า “SMB” (Small Medium 
Businesses) นั2นมกัจะมีเป้าการดาํเนินการธุรกิจให้มีรายไดเ้ติบโตอยู่ทีIประมาณปีละ fg%-[g% หรือหากเป็น
ช่วงเกิดใหม่ก็อาจอยูที่Iปีละ jgg%-kgg% เป็นอยา่งมาก ธุรกิจ Startup นั2นมีเป้าหมายทีIจะเติบโตขึ2นให้ไดอ้ย่าง
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นอ้ยปีละ j,ggg% โดยหากไดน้้อยกวา่นั2น ถือว่าธุรกิจ Startup นั2น “ยงัไม่โต” หรืออาจถึงขั2น “ไปไม่รอด” ใน
ฐานะ Startup ก็วา่ได ้

ดงันั2น ไม่ใช่วา่ธุรกิจทุกประเภททีIจะเป็น “Startup” ได ้ยกตวัอยา่งเช่นธุรกิจบริการอยา่งเช่นร้านอาหาร 
ธุรกิจสปา หรือช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีIมีขอ้จาํกดัในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะต่อให้ร้านอาหารได้รับ
ความนิยมเพียงใด หรือช่างทีIมีฝีมือจะเป็นทีIตอ้งการแค่ไหน ธุรกิจเหล่านั2นก็จะมีขอ้จาํกดัทางดา้นกายภาพทีIยาก
ทีIจะเอาชนะได้อย่างสถานทีIตั2ง และพื2นทีIทีIสามารถให้บริการและทาํตลาดได้ แต่ทั2งนี2 ทั2งนั2น ไม่ใช่ว่าธุรกิจ
ดงักล่าวนั2นจะไม่ใช่ธุรกิจทีIดีแต่อยา่งใด เพราะการทาํธุรกิจแบบ “กาํไร > ตน้ทุน” ตามทีIกล่าวมานั2นก็คือการทาํ
ธุรกิจแบบทีIมีมาแต่ช้านาน ทีIสร้างนกัธุรกิจทีIประสบความสําเร็จ และมีฐานะแบบไม่ตอ้งพึIงพาอาศยัใครมา
ตลอดเวลาทีIผา่นมา และเป็นวธีิการทาํธุรกิจแบบ “SME” ทีIเราคุน้เคย 

 
Paul Graham ได้อธิบายไว้เพิ$มเติมว่า ธุรกิจที$จะสามารถเป็น Startup ที$ประสบความสําเร็จได้นั?น 

จะต้องมีคุณสมบัติสองอย่างคือ  

A) ทาํธุรกจิที$นําเสนอสิ$งที$เป็นที$ต้องการของตลาดที$มีขนาดใหญ่  

F) มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดที$ใหญ่นั?นได้ 

 

SMEs ทีIประสบความสําเร็จนั2น ส่วนใหญ่แลว้มีความสามารถในการสร้างสิIงทีIคนจาํนวนมากตอ้งการ
ได ้แต่ไม่ไดมี้ทรัพยากรหรือความสามารถในการทีIจะทาํตลาด ขาย และจดัจาํหน่ายสิIงทีIตวัเองสร้างให้คนทั2ง
กลุ่มนั2นไดเ้สมอไป ยกตวัอย่างเช่น ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้IานหนึI ง อาจมีความสามารถในการออกแบบสินคา้ทีIคน
จาํนวนมากในโลกนี2ชอบและตอ้งการใช ้แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่คนทัIวโลกนั2นจะเดินทางมาหาร้านเฟอร์นิเจอร์
ร้านนี2 เพืIอทําการซื2 อไปใช้ทีIบ้าน หรือต่อให้เป็นเช่นนั2 น ก็ไม่ได้หมายความว่าร้านเฟอร์นิเจอร์นี2  จะมี
ความสามารถในการผลิตสินคา้ไดท้นัเท่ากบัความตอ้งการของคนทัIวโลกไดอ้ยา่งตลอดเวลา 

แต่เมืIอโลกเราเขา้ยุคของอินเทอร์เน็ตทีIมีความสามารถในการเขา้ถึงคนหมู่มากไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
ดว้ยตน้ทุนทีIต ํIาเมืIอเทียบกบัการทาํธุรกิจในสมยัก่อนนั2น ทาํให้เกิด “โอกาสทางธุรกิจ” และ “ผูป้ระกอบการ” ทีI
มีความกระหายทีIจะใชป้ระโยชน์ของช่องทางใหม่นี2 ในการเขา้ถึงคนใหก้วา้งขึ2นและเร็วขึ2น และมีโอกาสทีIจะทาํ
ได้ทั2งเรืI องของ j) สร้างสิI งทีIคนจาํนวนมากตอ้งการ และ k) จดัจาํหน่ายมนัให้ทัIวถึงคนเหล่านั2น เพราะสิIงทีI
นาํเสนอนั2นอาศยัอยูบ่นอินเทอร์เน็ตอยูแ่ลว้โดยทุนเดิม 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การทาํธุรกิจเทคโนโลยีโดยอาศยัการเขียนโปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ทีIอาศยัและจดั
จาํหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรืI องของการจดัจาํหน่ายได้ดี แต่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ธุรกิจเทคโนโลยทุีกตวันั2นจะเป็น Startup เสมอไป ยกตวัอยา่งเช่น เวบ็ชุมชนออนไลน์สําหรับคน
รักกิ2งก่าในประเทศไทย อาจจะสามารถเขา้ถึงคนรักกิ2งก่าในประเทศไทยไดท้ั2งหมด แต่อาจไม่ใช่ขนาดตลาดทีI
จะสามารถเติบโตเป็น j,ggg% ต่อปีไดอ้ยา่งต่อเนืIองจนมีมูลค่าหลายพนัลา้นบาท 
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แต่ขอ้ดีของอินเทอร์เน็คทีIเปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถเขา้ถึงคนจาํนวนมากไดน้ั2น ก็ยอ่มหมายความวา่
จะมีคนแยง่ชิงตลาดกบัเรามากขึ2นเช่นกนั ยิIงตลาดใหญ่เท่าไหร่ ยิIงมีคนแยง่เรามากขึ2นเท่านั2น และเราก็จะตอ้งทาํ
การแข่งขนักบัธุรกิจเหล่านั2นทั2งหมด ต่างจากธุรกิจแบบ SME แบบดั2งเดิม ทีIอาจจะตอ้งแข่งกบัร้านคา้ทีIตั2งร้าน
อยูท่าํเลทีIใกลเ้คียงกนัเท่านั2นเอง นี�จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ�งที�ทาํให้ Startup ต้องโตเร็ว 

การสร้างธุรกิจเพืIอรองรับการโตเร็วนั2 น อาศัยวิธีคิดในการทําธุรกิจทีIไม่ได้มีสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจทีIไหน และตอ้งอาศยัเครืIองมือทางการเงินและการบริหารองคก์รทีIแตกต่างจากธุรกิจ SME แบบทีI
เคยมีมา อย่างเช่นการวางโครงสร้างองค์กรและแผนการใช้เงินทีIเนน้สร้างฐานเพืIอรองรับการทาํกาํไรอีกทีใน
อนาคต นีIจึงเป็นเหตุผลทีIก่อให้เกิดวงการนกัลงทุน ทีIเขา้มาให้ทุนกบับริษทั Startup เพืIอหวงัผลตอบแทนใน
อตัรา [g-jgg เท่าของการลงทุน เพราะรับความเสีIยงสูงจากการให้ทุนหลายสิบลา้นบาท ต่างจากธนาคารทีIไม่มี
วนัแมแ้ต่จะปล่อยกูใ้หก้บัธุรกิจทีIยงัแทบไม่มีลูกคา้หรือรายไดเ้ป็นของตนเอง 

และเมืIอเครืIองมืออาํนวยการเติบโตเหล่านี2 มีความพร้อมมากขึ2น จากสมยัก่อนทีIอาจใชเ้วลา kg-fg ปีใน
การสร้างธุรกิจมูลค่าพนัลา้น ในปัจจุบนั มีบริษทัเกิดใหม่ทีIสามารถสร้างมูลค่าไดเ้ร็วขึ2นวา่ทีIเคยมีมา โดยใชเ้วลา
เพียง jg, [, หรือ k ปีในบางกรณีดว้ยซํ2 า 

 
Startup = โตไว้ก่อน 

อีกนิยามของ Startup ทีIเข้ากับยุคสมัยทีI  “การเติบโต” สําคัญกว่า “รายได้” นั2 นเป็นของ Mr. Dave 
McClure จาก 500 Startups ทีIเป็นทั2งคู่แข่ง และเพืIอนของ Y Combinatory ของนาย Paul Graham และติดอนัดบั 
Top 5 ของโลกเช่นเดียวกนั แต่มีนโยบายการลงทุนทีIแตกต่างจากทีIอืIน ทั2งในเรืIองผลตอบแทน และสัญชาติของ
บริษทัทีIลงทุน ดัIงทีIเห็นการทีIเขาเขา้มาให้ความสําคญักบับริษทัในประเทศไทย และตั2งกองทุน “500 Tuk Tuk” 
ขึ2นมา โดยปัจจุบนั 500 Startups ไดล้งทุนในบริษทัเกือบเท่าตวัจากเดิมทีIตั2งใจตั2งชืIอไวว้า่ “500” ให้มนัดูเยอะๆ
ในตอนตน้ไปเรียบร้อยแลว้ 

Mr. Dave McClure ได้นิยามบริษทั “Startup” ไวใ้กล้เคียงกับความหมายของคาํว่า “ธุรกิจเกิดใหม่” 
ในทางภาษาศาสตร์ โดยเขาบอกว่า “Startup” คือบริษทัทีIกาํลงัสับสนว่า 1) ผลิตภณัฑ์ของตนเองคืออะไร 2) 
ลูกคา้เป็นใคร และ 3) สามารถหารายไดไ้ดอ้ยา่งไร และทนัทีทีIบริษทัใดสามารถตอบคาํถามไดท้ั2ง 3 ขอ้อยา่งมี
กาํไร แลว้ บริษทันั2นจะสิ2นสุดสภาพความเป็น “Startup” และกลายเป็น “ธุรกิจจริงๆ” 

Startup ส่วนใหญ่นั2นเลือกทีIจะสร้าง “ผูใ้ช”้ ก่อนทีIจะหา “รายได”้ เพืIอสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
และทรัพยากรในการทีIจะ “หารายได”้ ทีหลงั โดยมองว่าการหารายไดใ้นตอนแรก อาจะเป็นอุปสรรคในการ
เติบโต ในเมืIอเราอยูใ่นสภาพทีIต่างบริษทัต่างมีความสามารถในการเขา้หาทุน จึงไม่มีเหตุผลอะไรทีIจะตอ้งหา
รายไดใ้นตอนแรกหากมนัหารายไดแ้ลว้จะมีคู่แข่งมาชิงตดัหนา้ดว้ยการปล่อยสินคา้และบริการฟรี ในแง่นี2 เอง ทีI
ทาํใหบ้ริษทั SME บางราย อาจถูกผลกระทบจาก “Startup” ไดเ้ตม็ ๆ 
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Startup = Community 

 

แล้วทาํไมถึงจะต้องแยกระหว่าง “Startup” กับ “SMEs”? 

 
Startup นั2นมกัไม่ไดใ้ช้เครืIองมือการเติบโตเดียวกบั SMEs และมีวิธีบริหารและสร้างองค์กรทีIต่างกนั

จากเป้าหมายทีIกาํหนดไวต่้างกนัโดยเฉพาะ Startup ทีIอาศยับนโลกดิจิตอลเป็นหลกั จึงตอ้งอาศยัทั2งองคค์วามรู้ 
และเครือข่ายทีIแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมๆ และเมืIอเราเข้าสู่ชุมชน Startup ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านสืIอใน
ต่างประเทศ หรือในประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆทีIจดัโดยองค์กรทีIเกีIยวขอ้งอย่างเช่น Hubba หรือสมาคม 
Thailand Tech Startups Association แล้ว เราจะได้เจอภาษาและผูค้นทีIมีวิธีคิดแตกต่างออกไป การทาํความ
เขา้ใจวา่ Startup คืออะไรนั2นจึงเป็นเรืIองสําคญั เพราะมนัคือวิธีคิด ตวัตน และเป้าหมายในการทาํงานของธุรกิจ
ของคุณนัIนเอง  

 

ขอยํ"าอีกครั"ง ว่าธุรกิจ “Startup” นั"นคือธุรกิจที� “โตเร็ว” แต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจ SMEs นั"น “ไม่

โต”      มีธุรกิจหลายๆธุรกิจ ที�สามารถอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็น “Startup” และคนหลายคนที�ไม่เหมาะที�จะ

ประกอบธุรกิจแบบ “Startup” และสามารถเติบโตและใช้ชีวิคอย่างมีความสุขได้มากกว่าผู้ประกอบการ 

“Startup” ส่วนใหญ่ด้วยซํ"า 
 

ทีIมา : นิตยสาร SM Magazine ฉบบั ธนัวาคม พศ. 2558 ภายใตค้อลมัน์ “STARTUP MARKUP” 


