Startup โมเดลธุรกิจยุคใหม่ (ตอนที่ 1)
บริ บทการแข่งขันทางธุรกิจของตลาดในประเทศและตลาดโลกเปลีย่ นแปลงไปเป็ นอย่างมากในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะการเข้ ามามีบทบาทของอินเตอร์ เน็ตและความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยีดิจิตอลและการสือ่ สารได้ นามาสูว่ ิธีการทา
ธุรกิจแบบใหม่ หรื อโมเดลธุรกิจทีม่ ีรูปแบบต่างไปจากเดิม หนึง่ ในรูปแบบนัน้ คือ ธุรกิจ Startup ซึง่ ปั จจุบนั ได้ รับความสนใจ
จากสังคมธุรกิจไทยเป็ นอย่างมาก
Startup คืออะไร?
หากแปลความหมายตรงตัวคาว่า “Startup” หมายถึง ธุรกิจที่เริ่ มต้ นขึ ้นใหม่ หรื อธุรกิจเพิง่ เริ่ มเกิด โดยธุรกิจ
เหล่านี ้อาจถูกผลักดันโดยผู้ประกอบการเพียงแค่คนเดียว และเริ่ มต้ นโดยมีทรัพยากรด้ านเงินทุนและบุคลากรอย่างจากัด
ซึง่ ลักษณะสาคัญของธุรกิจ Startup ประกอบไปด้ วย
1.ธุรกิจเน้ นขายไอเดีย ประสบการณ์ (experience) หรื อการนาเสนอคุณค่าใหม่ (value proposition)โดยธุรกิจ
นันอาจใช้
้
นวัตกรรมใหม่ๆ (innovation-driven) หรื อแนวความคิดใหม่ (disruptive) เพื่อสร้ างความแตกต่างและแรง
กระทบต่อกลุม่ ลูกค้ าเดิมในตลาด หรื อกลุม่ ลูกค้ าใหม่ที่ยงั ไม่เข้ ามาสูต่ ลาด ซึง่ ต่างจาก SMEsโดยทัว่ ไปซึง่ มักยึดติดกับ
แนวคิดหรื อโมเดลธุรกิจแบบเดิม อย่างไรก็ดี จากพื ้นฐานของธุรกิจทีเ่ ริ่ มจากความคิดของผู้ประกอบการทีก่ ล้ าเสีย่ ง ลอง
ผิดลองถูก ดังนันบาง
้
Startup อาจเผชิญความล้ มเหลวและต้ องออกจากตลาดไปในที่สดุ เนื่องจากไม่สามารถสร้ างและ
ทาซ ้ารูปแบบการทาธุรกิจทีม่ ีผลกาไรอย่างยัง่ ยืนได้
2.ธุรกิจมีเป้าหมายทีจ่ ะเติบโตแบบก้ าวกระโดด โดยที่ขนาด (scale) ของธุรกิจ Startup นันไม่
้ ใช่สงิ่ สาคัญหลักที่
ผู้ประกอบการยึดติด ดังนันธุ
้ รกิจอาจจะเริ่ มจากการเป็ นบริ ษัทหรือธุรกิจเจ้ าของเดี่ยวขนาดเล็กๆ ไม่ตา่ งจาก SMEs แต่มี
เจตนาที่จะพัฒนาธุรกิจให้ เติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยบริ ษัท Startup มักจะยึดถือแนวคิดในการทาธุรกิจโดยไม่ถือครอง
สินทรัพย์จานวนมาก เมื่อปราศจากข้ อจากัดในเรื่ องของขนาดแล้ ว startup จึงมีความคล่องตัวและว่องไว (agility) ในการ
ตอบสนองต่อลูกค้ าเป้าหมายในกลุม่ ต่างๆ โดยไม่มขี ้ อจากัดทางด้ านการเข้ าถึงตลาดในเชิงภูมศิ าสตร์
3.ธุรกิจ Startup มีการหาทุนที่แตกต่างจาก SMEs แบบดังเดิ
้ ม กล่าวคือ Startup มักระดมทุนผ่านการลงทุนจาก
นักลงทุนประเภทต่างๆ เช่น Angel investor, Venture capital หรื อ Crowdfunding ซึง่ การลงทุนจากนักลงทุนเหล่านี ้จะ
ลดส่วนของทุนของผู้เป็ นเจ้ าของ Startup ลง ทาให้ สญ
ู เสียอานาจในการควบคุมบริ หารงาน ซึง่ แตกต่างจาก SMEs
โดยเฉพาะในประเทศไทยทีม่ กั เป็ นธุรกิจครอบครัวและต้ องการรักษาอานาจการควบคุมและความเป็ นเจ้ าของธุรกิจเอาไว้
จะเห็นได้ วา่ ธุรกิจ Startup และ SMEs มีรูปแบบและเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน โดย Startup จะมีรูปแบบที่ทนั สมัย
เน้ นความคล่องตัว และสนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ มากกว่า SMEs เรี ยกได้ วา่ Startup เป็ นโมเดลธุรกิจแนวใหม่ที่ตอบ
โจทย์ตอ่ บริ บทการแข่งขันยุคสมัยใหม่และสังคมผู้ประกอบการที่เต็มไปด้ วยคนรุ่นหนุม่ สาวที่มีแนวคิดสร้ างสรรค์อกี ด้ วย
ความสาคัญของ Startup ต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ
บริ บทโลกที่เปลีย่ นแปลงไป เป็ นอีกสาเหตุสาคัญที่ทาให้ ธุรกิจต้ องมีการปรับตัวหรื อคิดวิธีใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการที่เปลีย่ นแปลงไป เช่น ระบบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจมีการหดตัวในชาติพฒ
ั นาแล้ วทีเ่ ป็ นคูค่ ้ า
สาคัญของประเทศที่กาลังพัฒนา ส่งผลให้ เกิดภาวะการค้ าโลกที่ซบเซา และกระทบต่อรายได้ ของประชากรเป็ นอย่างมาก
ผลต่อเนื่องจากกาลังซื ้อที่ลดลงและปั ญหาหนี ้สินครัวเรื อนที่เพิม่ มากขึ ้น ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการที่เปลีย่ นแปลงไป
ผู้บริ โภคมีความต้ องการสินค้ าหรื อบริ การลดลงและเลือกซื ้อสินค้ าหรื อบริ การที่มีราคาถูกลง ธุรกิจ Startup ที่มองเห็น
โอกาสจากการเปลีย่ นแปลงนี ้ สามารถเข้ ามาเสนอสินค้ าหรื อบริ การโดยที่ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องซื ้อหรื อครอบครองสิ่งของนัน้
เสมอไปด้ วยวิธีใหม่ๆ เช่น การให้ เช่ารถยนต์แทนการซื ้อรถยนต์ การขายซอฟท์แวร์ โดยใช้ วิธีสมัครเป็ นสมาชิกแทนการขาย
ขาดผ่านช่องทางค้ าปลีก การปล่อยห้ องที่พกั ที่มใี ห้ เช่าแทนการสร้ างโรงแรม หรื อการให้ เช่ายืมเสื ้อผ้ าแบรนด์เนมแทนการ

ซื ้อจากห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ แนวทางธุรกิจเหล่านี ้ไม่เพียงตอบโจทย์ของพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป ในแง่
ธุรกิจก็เป็ นการลดภาระของผู้ประกอบการเองและเป็ นผลประโยชน์ตอ่ รัฐด้ วย เนื่องจากมีการลดขยะหรื อการสูญเสีย
ทรัพยากรจากการใช้ สนิ ค้ าทีม่ ีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ อีกด้ วย
การสนับสนุนให้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารเป็ น Startup นัน้ ถือเป็ นการส่งเสริ มให้ คนรุ่นใหม่หนั มาประกอบธุรกิจ เพื่อสร้ าง
มูลค่าและรายได้ ให้ แก่ตนเอง ถึงแม้ ธุรกิจแห่งอนาคตเหล่านี ้เป็ นเพียงหน่วยธุรกิจเล็กๆ แต่หากพิจารณาหน่วยเล็กๆ
รวมกันในหลายๆ ธุรกิจก็สามารถรวมกันสร้ างพลังในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจให้ ไปสูเ่ ป้าหมายในการเติบโตอย่างมี
ผลิตภาพสูงได้
*บทความนี้ ตี พิ ม พ์ ใ นนิ ต ยสาร SME Thailand เรี ย บเรี ย งโดย ดร. ศิ ริ ศั ก ดิ์ เชยค าแหง และคณะ ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
คณะทางานโครงการการจัดทายุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางการค้า แผนงานจัดทายุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ โดยสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษา
สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Sasin Management Consulting (SMC)

