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สตารทอัพจะสตารทติดไหม 

                                                                                                                   ดร.ดนยั เทียนพุฒ 

  “Fintech” “Startup” “SMEs 4.0”  คําเหลานี้เร่ิมเปนแรงกระเพื่อมและทวีความรุนแรง เรง

จิตใจของคนรุนใหมที่ม ี“ไอเดียและความฝน” อยากเปนสตารทอัพและอาจจะพอบอกไดวา “แรงท่ีสุดเทาที่

เปนกระแสในปจจุบันนี้” 

  ในความคิดของผูเขียนไมวาจะเปนคนเจน (Gen)ไหน จิตใจแหงความเปนผูประกอบการ

นั้นมเีหมือนกนั 

  ความจริงคําวา “Entrepreneur” กับ “Startup” ในแบบฝร่ังตางกนัไมมากคือ 

ผูประกอบการ (Entrepreneur) จะคิดอะไรใหมๆ แลวนาํส่ิงที่คิดใหม (ไมมีนวัตกรรม คงไมใหม)มาหาผู

ลงทนุ (Angle Investor) หรือผูรวมลงทุน (Venture Capital)  แตในบานเรา ผูประกอบการเปนผูดําเนนิการ

เองไมไปผานผูรวมลงทุน  อยางมากก็ทาํแผนธุรกิจ (Business Plan) ไปขอกูธนาคาร 

  ขณะที่ฝร่ังชาติตะวันตกบอกวา Start up ไมมีแรงจูงใจแบบผูประกอบการซึ่งเหน็โอกาส

และสรางธุรกจิใหมีกาํไร สตารทอัพตองการเพียงสรางผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก  แบบ

สตีฟ จอบ(แตสุดทายก็มาเปนผูประกอบการ แมวาเร่ิมตนจะไมใชก็ตาม) และทาํใหกาวกระโดดอยางพลิก

โลก 

 สตารทอัพกบัประเทศไทย 4.0 

ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)”  ไดเรงสรางและสงเสริมสตารทอัพ

โดยเฉพาะเทคสตารทอัพ (Tech Startup) อยางนัน้เรามาดูวาประเทศไทย 4.0 จะชวยสตารทอัพไดอยางไร 

นโยบายนี้ตองการใสมูลคาเพิ่มในส่ิงมราเรามีความโดดเดน  ทัง่การเกษตร การบริหาร

และธุรกิจ SMEs โดยดําเนินการ 

1) การเปล่ียน การทําฟารมแบบด้ังเดิมไปเปน “Smart Farming” เนนการบริหารจัดการ

แบะเทคโนโลยี  โดยเปนเกษตรกรแบบผูประกอบการเพื่อจะไดมีความรํ่ารวยมากข้ึน 

2) การเปล่ียนธุรกิจ SMEs แบบด้ังเดิม ซึง่รัฐใหการชวยเหลืออยูตลอดเวลามาเปน 

“Smart Enterprise และ Startup ที่มีศักยภาพสูงดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
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3) การเปล่ียนบริการแบบด้ังเดิมใหสามารถสรางมูลคาไดสูงๆ (High Valued Service) 

และสุดทาย การเปล่ียนแรงงานทักษะช้ันตํ่าใหเปนแรงงานฝมือทีม่ีความรูความเชีย่วชาญ

และศักยภาพที่สูง 

                         ยทุธศาสตรประเทศไทย 4.0 ก็คิดตามโลกจากยุคเกษตรมาสูงยุคอุตสาหกรรมแลวเขาสู

ยุคที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  ซึง่ในตางประเทศไดปรับเขาสู “การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคลื่นลูกที ่4 (The 

4th Industry Revolution) ดวย “อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)” (โรงงานทําการผลิตโดยไมมีแรงงานหรือ

เปนหุนยนตไปหมด) ประเทศไทย 4.0 จงึเกิดข้ึนมาตามโลกท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกจิดวยนวัตกรรมใหเปน

เศรษฐกิจที่เนนมูลคา (Value Based Economy) โดยมุงไป 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย

ไดแก 1) กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  2)กลุมสาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยทีางการแพทย  

3)กลุมเคร่ืองอุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต  4)กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต  5)กลุมปญญาประดิษฐ 

(AI) 

ทั้ง 5 กลุมนี้จะเปนแพลตฟอรมในการสรางสตารทอัพใหมๆ ดวยเทคโนโลยีและนวตักรรม

จากเทคโนโลยีเบ้ืองตนไปสูเทคโนโลยีข้ันสูง  ใน 5 กลุมใหมมี กลุมที่ 1 Agritech, Foodtech  กลุมที่ 2 

Health Tech, Medi Tech  กลุมที ่3 Robotech  กลุมที ่4 Fintech IOT (Internet of Thing) Edtech และ 

e-Marketplace และกลุมที ่5 DesignTech  ธุรกิจ Lifestyle Traveltech, Service Enhancing ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการ (ดังรูปที่ 1) 
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รูปที่ 1  Thailand 4.0 

 

 

 

 นวัตกรรมกับสตารมอัพ 

ผูเขียนมักไดรับคําถามเวลาไปบรรยายเร่ือง “คิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม

(InnoCreative Thinking)” วา สตารทอัพใชนวัตกรรมตางจากธุรกจิอ่ืนๆไหม 

นวัตกรรมเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการหรือโมเดลธุรกิจใหม 

สตารทอัพเปนการทาํดวยวัตกรรมและยังเปนการพัฒนาบริษัทและธุรกิจใหมใหเติบโต

ดวย 

สรุปแลว บริษทัสตารทอัพหรือสตารทอัพเปนบริษัทหรือองคกรแบบหลวมๆ ชัว่คราวซ่ึงถูก

ออกแบบมาเพื่อคนหาการทําใหโมเดลธรุกิจมีการใชไดตอเนื่องและขยายเติบโต 

หัวใจอยางหนึง่ของสตารทอัพคือ ความสามารถในการเติบโต  สตารทอัพเปนบริษทัที่ถูก

ออกแบบใหขยายตัวไดอยางรวดเร็ว  ซึ่งทาํใหสตารทอัพตางไปจาก SMEs เชน ภัตตาคารในจังหวัดหนึ่ง

ไมใชสตารทอัพหรือแมกระทั่งแฟรนไชสกไ็มใชสตารทอัพ 
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กรณีอยาง Uber  ที่เปนแอพบริการรถแทกซ่ี มีเงินทุนเพิม่ข้ึน 307 ลาน USดอลลาร  

ขณะที่มีมูลคาถึง 3.5 พนัลาน USดอลลารเปนสตารทอัพใชไหม Uber ไมใชสตารทอัพแตเปนบริษทัดาน

ขนสงระดับนานาชาติ  ซึ่งสรางรายไดในป 2013 ถงึ 213 ลาน US ดอลลารและป 2015มีรายได 1.5 

พันลาน USดอลลาร 

โดยปกติสตารทอัพมกัเปนบริษัทที่ประยุกตเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาและมีเทคโนโลยี

อยางแพรหลาย เชน 98% ในอเมริกาประสบความสําเร็จทางอินเตอรเน็ตและมากกวาคร่ึงใชสมารทโฟน

เปนหวัใจของการเติบโต 

ดังนัน้ สตารทอัพ ไมไดจําเปนตองมีเทคโนโลยีเปนหลักเสียสวนใหญ  แตเมื่อเทคสตารท

อัพไดเติบโตใหญข้ึน  มนัจะสรางกาํไรเปนพันๆ ลาน  เราก็ใหการยอมวาธุรกิจเทคโนโลยนีี้มีสถานะเปน

สตารทอัพที่ประสบความสําเร็จ 

ถาเจาของธุรกจิสรางรายไดตํ่ากวา 20 ลานUSดอลลาร มีพนกังานนอยกวา 80 คนและ

ยังคงควบคุมบริษัทที่เร่ิมข้ึนมา  ทานยังคงเปนสตารทอัพและเหมือนกนั  ถาเพียงทานต้ังบริษทัแลวมีกาํไร

นิดหนอย พรอมทั้งพยายามตั้งใจจะกลายเปนยกัษใหญที่ควบคุมโลก  แมวาทานเพยีงแคขยันทํางานจาก

ในหองนอน  ทานก็เปรียบไดกับผูกอต้ังสตารทอัพเชนกนั (อางจาก Rebehmed, N.2013; What is a 

Startup? สืบคนไดท ีwww.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-

startup/#384a3db24c63) 

 ระบบนิเวศนของสตารทอัพ (Startup Ecosystem) 

สตารทอัพในหลายๆ ข้ันตอนและในหลายๆ รูปแบบขององคกรทั้งทางกายภาพและ

เสมือนจริง  การปฏิสัมพันธของระบบที่สรางบริษทัสตารทอัพใหม 

องคกรลักษณะนี้สามารถแบงเปนกลุมได เชน มหาวิทยาลัย บริษทัใหทุน หนวยงาน

สนับสนนุ (เชน หนวยเพาะบม ผูเรงใหบริษัทเติบโต สถานที่รวมทํางาน ฯลฯ) องคกรวิจยั องคกรที่ให

การสนุบสนุนบริการ (เชน กฎหมาย บริการการเงนิ ฯลฯ) และบริษัทขนาดใหญ ความแตกตางของแตละ

บริษัท/องคกร เปนไปตามหนาที่ของระบบนิเวศนและสตารทอัพในข้ันตอนการพัฒนาโดยเฉพาะ 
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รูปที่ 2  ระบบนิเวศนสตารทอัพ 

 

 

 

 ระยะของการพัฒนาสตารทอัพ 

จาก www.startupcommons.org ไดสรุปพัฒนาการสตารทอัพต้ังแตการเกิดไอเดียไปสู

ธุรกิจและทีมในองคกร มีอยู 3 ระยะ ดวยกันคือ 

ระยะที ่1 การกอตัว (Formation) 

เปนชวงเร่ิมแรกจากระยะ -2 ถึง 0 โดยที ่

- ไอเดีย/ทีม สอดคลองกัน ซึ่งขยายความไดใน 2 ลักษณะดวยกนัคือ ปญหา/โซลูชัน่ 

สอดคลองกัน (Problem/Solution Fit) และวิสัยทัศน/ผูกอต้ังสอดรับกัน (Vision/Founders Fit) 

- มีการกาํหนดวิสัยทัศน >ภารกิจ>กลยุทธ 

- การสรางทีมผูรวมกอต้ังสรางการเปล่ียนแปลงไปเปนการกอตัวของทีมผูรวมกอต้ัง 
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- ปรับโมเดลธุรกิจใหเปนการปฏิบัติและเนนเปาหมายดวยอะไร ใคร ทาํไมและอยางไร 

ระยะที ่2 การตรวจสอบความแมนตรง (Validation) 

ในการเร่ิมสตารทอัพระยะ 0 ถึง 2 โดยที ่

- ปรับ MVP (ผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะเพยีงพอในการทดลอบ/ผลิตภัณฑข้ันพืน้ฐาน) 

- ผลิตภัณฑกับตลาดสอดคลองกัน (Product/Market Fit) 

- เนนในลักษณะ Lean Startup 

- การตรวจสอบซ้ํา 

รูปที่ 3  ระยะของการพฒันาสตารทอัพ 
 

 
*www.startupcommons.org 

  ระยะที ่3 การเติบโต (Growth) 

  เปนระยะที่ปรับการเติบโตไปสูการขยายมากข้ึน 

- โมเดลธุรกิจ/ตลาดสอดคลองกนั (Business Model/Market Fit) 

ปกติจะเติบโตในการขยายกจิการแบบ “10 x Strategies” (เติบโต 10 เทา) 

ทั้งหมดนีเ้ปนพื้นฐานและความเขาใจอันสําคัญในการทําใหสตารทอัพสามารถ “ติด

เคร่ือง” หรือ “จัดต้ังธุรกิจไดสําเร็จ”  หากทําไดประเทศไทยคงมีสตารทอัพที่ประสบความสาํเร็จมากข้ึน 

 

 


