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บทคัดย่อ
Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นและ
เติบโตอย่างรวดเร็วแต่การที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จนั้น ต้องมีปัจจัยหลายๆด้าน ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ Startup ประสบความสาเร็จมีอยู่หลักๆ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้าน
ทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ปัจจัยด้านแผนธุรกิจและปัจจัยด้านเงินทุน ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านก็ขึ้นอยู่
กับประเภทของธุรกิจ Startup นั้นๆด้วยว่าจะให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านไหนเป็นอันดับแรก ดังนั้นธุรกิจ
Startup จะประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องมีหนึ่งใน 5 ปัจจัยนี้เป็นหลัก อย่างไรก็ตามธุรกิจ Startup ที่จะ
ประสบความสาเร็จได้คือ ธุรกิจต้องสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้
Abstract
Startup is a new style of business concept which is corresponds with the era of
Thailand 4.0. Even though this kind of business is growing rapidly, the successful of startups
depend on a lot of factors. According to the findings of the study, there are five important
factors leading to the success of the startups including timing, team, idea, business model
and funding. The importance and priority of these factors, however, depends on the type of
the startup. The successful of the startups, therefore, depend on one of the five factors.
Nevertheless, the key concept to the success of startup is to meet customer demand.

คาสาคัญ: ปัจจัยแห่งความสาเร็จ, ธุรกิจ Startup
Keywords: Factors to Success, Startup Business
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สาขาสารสนเทศสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนา
ปัจ จุ บั น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยี ส ามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ เข้ามามีส่ว นในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันมากขึ้นกว่าสมัยก่อน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านกิจวัตรประจาวัน ตั้งแต่ตื่น
นอนจนถึงนอนหลับ การประกอบอาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วย รวมไปถึงการดาเนิน
ธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆธุรกิจที่ปรั บตัว
ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลง เพราะในขณะนี้ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากไทยแลนด์ 3.0 ซึ่งเป็นยุค
ของอุตสาหกรรมหนัก เป็น ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบทามากได้น้อย จึงต้องการปรับเปลี่ยนให้
เป็นทาน้อยได้มาก (ปานระพี รพิพันธุ์, 2560) ต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
อย่างเช่นการเกษตรก็ต้องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ ใช้
เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรต้องเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการที่
สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาการเกษตรของตนให้สามารถทารายได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ก็ต้องเปลี่ยนจากการดาเนินธุรกิจแบบเดิมไปสู่ Smart Enterprises และ startup ที่มีศักยภาพ
สูง
ธุรกิจ Startup เป็นแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ที่สอดคล้องกับยุคของ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการทาธุรกิจ
Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจจะต้องสามารถสร้างกาไรได้เรื่อยๆ เพิ่มผู้
ใช้ได้เรื่อยๆและสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ นั่นเอง
Startup มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันนัก
ลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ Startup มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด
เมื่อเทียบกับการทาธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจานวนมากในการขยายธุรกิจให้เติบโต หลาย
บริษัทระดับโลก เช่น 1.Apple 2.Google 3.Facebook 4.Instagram 5.Twitter ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคย
ผ่านการเป็น Startup มาก่อนแล้วทั้งนั้น ประเทศไทยในสมัยก่อนที่เ ทคโนโลยียังไม่ได้มีบทบาทมากนัก ทาให้
เรามองว่า Startup เป็นเรื่องที่ไกลตัว มองว่าเป็นเรื่องที่เพ้อฝัน มีแต่ฝรั่งเท่านั้นที่ทาได้ เป็นเรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้ หรือเป็นไปได้ยาก เพราะประเทศไทยยังไม่มี Startup ที่ประสบความสาเร็จให้ได้เห็นกัน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงยังไม่ได้ให้ความสนใจธุรกิจประเภทนี้มากนัก แต่ปัจจุบันมีคนกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มได้พิสูจน์ให้ได้เห็น
แล้วว่าคนไทยเราสามารถทาได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก ยกตัวอย่างธุรกิจ Startup ของไทยที่ประสบความสาเร็จ
อาทิ 1. Wongnai 2. Builk 3. Computerlogy 4. Ookbee และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็น Startup ของ
ไทย คนกลุ่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยก็สามารถทา Startup ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นเปอร์เซ็น
แล้ว Startup ที่ไม่ประสบความสาเร็จมีมากถึง 90 % Startup ที่ประสบความสาเร็จมีเพียงแค่ 10 % เท่านั้ น
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(ศศิรินทร์ สายะสนธิ, 2560 ) ดังนั้นจึงต้องการทราบปัจจัยที่จะทาให้ธุรกิจ Startup นั้นประสบความสาเร็จ
ว่าจะต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างสาหรับการเริ่มต้นและดาเนินธุรกิจ Startup
แหล่งในการรวบรวมเอกสาร
การศึกษาครั้ งนี้เป็ นการศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ Startup และปัจจัยต่างๆที่ทาให้ธุรกิจ Startup
ประสบความสาเร็จ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นหนังสือ บทความ วารสาร และบทความในอินเตอร์เน็ต ที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน โดยเขียนขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560 มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ Startup เป็นหลัก ซึ่งได้บทความ
ทั้งหมด 9 เรื่อง ดังรายชื่อในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 บทความที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย

ชื่อบทความ

วัตถุประสงค์

กวิน อัศวานันท์ (2560)

วิธีการศึกษา

ความส าเร็ จ และความ อธิบายความสาเร็จ ศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษา
ล้มเหลวของ Startup
และความล้ ม เหลว หลายๆก็กรณีและนามา
ของธุรกิจ Startup วิเคราะห์ความสาเร็จและ
ความล้มเหลวของธุรกิจ
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม Startup คืออะไร
อธิบายความหมาย ศึ ก ษาจากกรณี ศึ ก ษาที่
รายใหม่ (มศก.) (2560)
และความเป็ น มา เคยเป็น Startup มาก่อน
ของธุรกิจ Startup และศึกษาจาก Steve
Blank ผู้ได้ชื่อว่าเป็น
บิดาแห่ง Startup
จีราวัฒน์ คงแก้ว (2556)
เทรนด์ร้อนธุรกิจเกิดใหม่ น า เ ส น อ ธุ ร กิ จ ที่ ศึ ก ษ า จ า น ว น ผู้ ใ จ
ก า ลั ง เ ป็ น ที่ นิ ย ม โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และใช้
และธุรกิจที่เกิดใหม่ อิ น เตอร์ เ น็ ต ในแต่ ล ะปี
และน ามาวิ เ คราะห์ เ ป็ น
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ (2559) WashBox24แบบอย่ า ง อ ธิ บ า ย ปั จ จั ย สู่ ศึกษาจากการสั มภาษณ์
Startup ไทย.
คว ามส าเร็ จ ของ คุณ นิ ธิพ นธ์ ไทยานุรั ก ษ์
ธุรกิจ Washbox24 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แ ล ะ ผู้ ก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ
WASHBOX24
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ผู้วิจัย
ปานระพี รพิพันธุ์ (2560)

สิทธิพงษ์ จงสกุล (2560)

Fayossy (2560)

ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์,
ประกิต สังข์ป่า,
วิลาส ฉ่าเลิศวัฒน์,
ธันวดี สุเนตนันท์,
วราพร จิระพันธุ์ทอง,
จิตติมา ศังขมณี (2560)

ชื่อบทความ
วัตถุประสงค์
Thailand 4.0 ประเทศ อธิบายความเป็นมา
ไทย 4.0 คืออะไร.
และความหมายของ
ประเทศไทย 4.0
ปั จ จั ย ที่ ท าให้ Startup ศึกษาและน าเสนอ
ประสบความสาเร็จ.
ปัจจัยที่ทาให้ ธุรกิจ
Startup ประสบ
ความสาเร็จ
อั พ เ ด ท ตั ว เ ล ข ผู้ ใ ช้ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล
อินเตอร์เน็ตทั่วโลก
ปั จ จุ บั น ของสถิ ติ
ปี 2017
ผู้ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต
แ ล ะ สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์
รายงานสรุ ป โครงการ นาเสนอการพัฒนา
ศึกษาวิจัย
Startup Profile
THAILAND
ISO ซึ่ ง ยั ง คงเป็ น ก้ า ว
STARTUP PROFILE
หนึ่งที่สาคัญในการ
วางฐานสาหรับ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ระบบใกระบวนการ
ที่สาคัญของสตาร์ท
อัพ ช่ว ยเสริมสร้าง
ศักยภาพสตาร์ทอัพ
ให้สามารถเติบโต
และขยาย(Scaling)
ใ น อ น า ค ต อ ย่ า ง
มั่นคงและยั่งยืน

วิธีการศึกษา
ศึ ก ษ า จ า ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ประเทศไทย และน ามา
วิเคราะห์เป็นยุค
ศึ ก ษาองค์ ก รStartupที่
ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ
วิเคราะห์ ข้ อมูล ที่ ได้แล้ ว
สรุปเป็นปัจจัย
ข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต
จาก 238 ประเทศทั่วโลก
ขององค์ ก ร 2 แห่ ง ใน
สิงคโปร์
ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
คุ ณ ลั ก ษณะของสตาร์ ท
อั พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น
ได้วิเคราะห์ถึงปัญหา
การแก้ ปั ญ หาความท้ า
ทายของสตาร์ ท อั พ เพื่ อ
สร้ า งความยั่ ง ยื น ในการ
เติบโตของสตาร์ทอัพคือ
การเสริมสร้างคุณภาพใน
กระบวนการของสตาร์ท
อัพ

ความหมาย
Startup คือ การที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากแล้วสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อมาแก้ไข
ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม และธุรกิจนี้ต้องทาซ้าได้ (Repeatable)
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และขยายตัว (Scalable) หรือเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนในการขยายกิจการจานวนมหาศาล
ดังเช่น Steve Blank ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup ให้คานิยาม startup ไว้ว่า “a startup is an
organization formed to search for a repeatable and scalable business model” แปลได้ว่า
“Startup คือกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่ทาซ้าได้ (Repeatable) และ
ขยายตัวได้ (Scalable)” และโมเดลธุรกิจนั้นสามารถสร้างกาไรได้ เรื่อยๆ เพิ่มผู้ใช้ได้เรื่อยๆ และสามารถ
เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอั นสั้นและกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ นั่นเอง ( โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ (มศก.), 2560 )
ความแตกต่างระหว่าง Startup กับ SMEs
ดังที่ทราบกันทั่วไปว่า ธุรกิจ SMEs (Small and Medium Enterprise) หมายถึง วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้เกณฑ์วัดจากจานวนของคนงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ดาเนินกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อมกาหนดให้มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน มูลค่าของ
สินทรัพย์ ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนวิสาหกิจขนาดกลางจ้างงานได้ 50 – 200 คน มูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 50 –
200 ล้านบาท (วาสนา ปิยะบวรนันท์, 2559) โดยธุรกิจ SMEs จะทาธุรกิจที่มีคนเคยทาอยู่แล้ว จะใช้เงิน
ลงทุนเป็นของตัวเองหรืออาจกู้ยืมมา โดยจะมีอิสระในการบริหารงาน การจัดการทุกอย่างกับธุรกิจของตน
หากต้องการขยายกิจการหรือเปิดสาขาใหม่ก็ต้องใช้เงินลงทุนและกาลังคนเพิ่มซึ่งการบริหารจัดการธุรกิจใน
สาขาใหม่อาจจะไม่เหมือนกับสาขาแรกที่เปิด จึงทาให้การที่จะขยายกิจการให้เติบโตเป็นไปได้อย่างช้าๆ ซึ่ง
ธุรกิจ Startup จะไม่เป็นเช่นนั้น การขยายกิจการของธุรกิจ Startup จะไม่ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม หรือเพิ่ม
กาลังคน แต่จะสาคัญที่การคิดสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆตอนเริ่มต้น ว่าจะต้องตรงกับ ปัญหาหรือความ
ต้องการของผู้คนส่วนมาก แล้วโมเดลธุรกิจนั้นจะต้องทาซ้าได้ (Repeatable) และขยายตัว (Scalable) หรือ
เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยไม่ต้องใช้ต้นทุนในการขยายกิจการจานวนมหาศาลเพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นเติบโต
แบบรวดเร็ว ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อความหมายของธุรกิจ Startup โดย Startup จะไม่ได้ใช้เงินลงทุนของ
ตัวเอง แต่จะคิดสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆที่แตกต่างจากคนอื่นแบบที่ไม่เคยมีใครเคยทามาก่อน ออกแบบ
โมเดลธุรกิจที่ดีเพื่อไปเสนอให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะขอเงินมาลงทุนในธุรกิจของตน แล้วตกลงแบ่งหุ้น ส่วนกัน
กับนักลงทุนทั้งนีก้ ็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเห็นพ้องกันของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจะกล่าวได้ว่าธุรกิจ Startup
เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการเติบโตระยะสั้นกว่าเมื่อเทียบกับ SMEs หรือบริษัททั่วไป ในการที่ธุรกิจ SMEs จะ
ประสบความสาเร็จในระดับพันล้านหมื่นล้านได้ต้องใช้เวลานานหลายสิบปีหรืออาจเป็นชั่วอายุคน แต่ Startup
สามารถเติบโตแบบรวดเร็วดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี หรือ 20 ปี
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เทคโนโลยีกับธุรกิจ Startup
ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนสมัยใหม่
เป็นอย่างมาก เป็นยุคที่ผู้คนมีโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เป็นอวัยวะที่ 33 ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงตอนนอน
ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ตั้งนาฬิกาปลุกในการตื่นนอน ใช้ตั้งแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆที่ต้องทาในแต่ละวัน ใช้
ในการจดบันทึกแทนการจดใส่กระดาษ ขณะเดียวกันที่กาลังแทรกซึมเข้าสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุก
เพศทุกวัยในตอนนี้คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks) ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram ที่
มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในทุกๆอิริยาบถ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่องาน ติดต่อเรื่องการ
เรียน การนัดหมาย การรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวงการธุรกิจถ้าหากนาเอา
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทาธุรกิจก็จะสามารถดาเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่ างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวิถีของ
ธุรกิจ Startup
หลายคนอาจเข้าใจว่า Startup คือการทาธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีเท่านั้น เช่น จะต้องเขียน
แอปพลิเคชั่น เขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์ต่างๆ เท่านั้น แต่ความจริงแล้วเพียงแค่คุณทาธุรกิจ เช่น ทาร้านกาแฟ
แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบรวดเร็วก็ถือว่าเป็น Startup เช่นกัน เนื่องจาก Startup มี
หัวใจสาคัญคือ Growth คือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด การที่จะเป็นเช่นนั้นได้โมเดลธุรกิจนั้นต้องสามารถ
ทาซ้าได้ (Repeatable) และ ขยายตัวได้ (Scalable) อย่างรวดเร็วและง่าย ซึ่งการที่จะเป็นเช่นนั้นได้เรา
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาช่วยขับเคลื่อน เพราะในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้
ว่าเทคโนโลยีมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนสมัยใหม่เป็นอย่างมาก ที่ต้องกล่าวเช่นนั้น
เพราะแม้แต่ประเทศไทยเราเองที่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆยังช้ากว่าหลายๆประเทศแต่
กระนั้นถึงแม้เทคโนโลยีพึ่ง เข้ามาได้ไม่นาน แต่สถิติคนไทยใช้สื่อออนไลน์นั้นมากเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้วย
สัดส่วน 67% จากจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ( Fayossy, 2017 ) ซึ่ง "กรุงเทพมหานคร" กลายเป็น
เมืองหลวงที่มีจานวนผู้ใช้งาน Facebook มากที่สุดในโลก (11.8 ล้านคน) ผู้ใช้งาน Line มากเป็นอันดับ 2
ของโลก (15 ล้านคน) สนามบินสุวรรณภูมิ ได้รับการจัดอันดับเป็น The World’s Most Instagram Popular
Destination 2012 ขณะที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 15 ประเทศแรกในโลกสาหรับตลาดของอุปกรณ์สื่อสารที่
ใช้ในการพกพา (Mobile Application) และเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จี
ราวัฒน์ คงแก้ว , 2560) พร้อมทั้งได้รับการผลักดันจากภาครัฐที่มีนโยบายให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเป็นผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้นสามารถ
เข้าถึงผู้คนจานวนมากได้และรวดเร็วทาให้ธุรกิจเติบโตเร็วและสามารถสร้างธุรกิจให้มีมูลค่ามากในระยะเวลา
อันสั้น ดังนั้นจึงถือว่าเทคโนโลยีหรือไอทีมีความสาคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจ Startup หรือที่ในวงการ Startup จะ
เรียกธุรกิจที่นาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจจนเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ว่า “Tech Startup”
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ปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจ Startup ประสบความสาเร็จ
ในวันที่เริ่มทาสตาร์ทอัพสิ่งที่ทุกคนคาดหวังความสาเร็จในธุรกิจแต่การที่จะทาธุรกิจสตาร์ทอัพให้
ประสบความสาเร็จนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เป็นส่วนทาให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสาเร็จได้ จาก
วงการการสตาร์ทอัพ โดย Bill Gross ได้กล่าวไว้ว่า จังหวะเวลา การทาธุรกิจนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆปัจจัย แต่
ถ้าธุรกิจเปิดตัวและดาเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในช่วงตลาดอิ่มตัวแล้ว หรือมีตัวเลือกมาก ก็จะทา
ให้ธุรกิจไปรอดได้ยาก อย่างเช่น ธุรกิจ OokBee เป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่นขายหนังสือออนไลน์ เป็นธุรกิจ
Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ที่ทาธุรกิจมา 5 ปี กว่าจะได้เป็นที่รู้จักก็ต้องผ่าน
การเปลี่ยนแปลงของบริษัทในหลายรูปแบบ โดยคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วม
ก่อตั้ง OokBee ได้กล่าวว่า เวลาและข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าคนอื่นเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ ธุรกิจได้เปรียบใน
การเข้าครอบครองตลาดนั้นก่อน (อศินา พรวศิน, 2559) และธุรกิจ Uber เป็นธุรกิจผู้ให้บริการแท็กซี่แบบ
ใหม่โดยให้บุคคลทั่วไปที่มีรถยนต์มาขับเป็นแท็กซี่และมีการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่นได้ เป็นธุรกิจ Startup
ประเภทบริการ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นธุรกิจที่เปิดตัวในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี หรือคนหา
รายได้เสริมมากขึ้นทาให้ Uber เป็นที่รู้จัก และต่อมาปัจจัยด้าน ทีม ธุรกิจทุกธุรกิจทีมงานเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
ในการทางานเป็นทีมจะทาให้ไปได้ไกลและประสบความสาเร็จและถ้าได้ที มงานที่ดีเข้าใจกันมีแนวคิดการ
ทางานทีตรงกันและให้ความร่วมมือดี งานก็จะออกมาดีธุรกิจก็จะเติบโตและประสบความสาเร็จ อย่างเช่น
ธุรกิจ Ookbee ให้ความสาคัญกับทีม เพราะในการทาธุรกิจ Startup จะใช้เวลาไม่มากแต่การเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดขึ้นเร็วทาให้ต้องมีทีมที่ดีและเข้าใจการแบ่งงานกันทาเพราะคนเดียวไม่สามารถทาทุกอย่างได้เองทั้งหมด
และไม่สามรถเข้าใจงานได้ถ้าไม่ใช่ทีมเดียวกัน ธรกิจ Ookbee มีทีมงานที่เรียกว่า IT WORKS ที่ทาให้เริ่มธุรกิจ
จนสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดได้ และธุรกิจ Wongnai เป็นแอพพลิเคชั่นร้านอาหารที่ผู้บริโภคสามารถ
รีวิวอาหารได้ทั่วประเทศ เป็นธุรกิจ Startup ประเภท User-Generated Content หรือการสร้างเนื้อหา
(Content) ที่เกิดจากผู้ใช้ หรือผู้ติดตาม มาไว้บนพื้นที่ของเว็บไซต์ โดยคุณยอด ชินสุภัคกุลประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เริ่มทาธุรกิจ Startup ที่ อเมริกาเพราะ ช่วงนั้นที่ที่นั้นคนทาค่อนข้างเยอะ และจาก
การขาดทีมงาน จ้างทีมที่อินเดียเขียนโปรแกรม แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จจึงกลับมาทาธุรกิจที่ประเทศไทย
เพราะคุณยอดมั่นใจว่าหาทีมได้ไม่จาเป็นต้องจ้างทา และค่อยๆร่วมทีมเพื่อนมหาลัยขึ้นมา การทางานกับเพื่อน
ทาให้ เ ข้ า ใจกั น ง่ า ยขึ้ น อยากเปลี่ ย นตรงไหน อยากเพิ่ ม อะไรก็ ท าได้ ง่ า ยขึ้ น เมื่ อ ได้ ที ม ที่ ดี ธุร กิ จ ก็ ป ระสบ
ความสาเร็จ (อศินา พรวศิน, 2559) ไอเดีย หรือแนวความคิดใหม่ๆ การจะทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จได้
ต้องมีแนวความคิดใหม่ๆ สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา เพราะแนวความคิดใหม่ๆจะเป็น ตัวบอกว่าเราจะทาอะไร
ทายังไง แก้ไขอะไร เป็นการเริ่มต้นในการทาสตาร์ทอัพให้ประสบความสาเร็จโดยที่แนวความคิดต้องไม่ซ้าหรือ
จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างเช่น นาย Garrett Camp ผู้ร่วม
ก่อตั้ง UberCamp ที่เขาเกิดแนวความคิดใหม่ๆ จากการแก้ปัญหาเรียก Taxi ยาก จึงมีแนวความคิดเรียกรถ
ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า UberCab.com และอีกธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับแนวความคิดใหม่ๆ CLAIM DI เป็น
แอปพลิเคชั่นเรียกประกันภัย เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการ และยังเป็นธุรกิจ SMEs แล้วพัฒนามาเป็น
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Startup โดยมีคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งธุรกิจ CLAIM DI ที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัทประกันถึง 15 บริษัท มีแนวความคิดที่จะแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุและความยุ่งยากให้การ
เรียกประกัน ทาให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและใช้เวลาไม่นานและเป็น Startup ที่คิดเร็วทาเร็วเปลี่ยนธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็วทาให้คู่แข่งตามไม่ทัน แผนธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยที่ทาให้ธุรกิจ Startup ประสบความสาเร็จ
การที่เราจะทาธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนในการทาธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ เรา
ต้องการ อย่างเช่น ธุรกิจ WASHBOX 24 เป็นธุรกิจ Startup ที่ช่วยแก้ปัญหาคนทางานที่ไม่มีเวลาและ
ต้องการความสะดวกในการซักรีด โดยใช้บริการซัก -รีดผ่านแอปพลิเคชั่น บนมือถือใช้งานได้ 24 ชั่วโมง (ฉัตร
ชัย ตวงรั ต นพั น ธ์ , 2559) โดยคุ ณ นิ ธิ พ นธ์ ไทยานุ รั ก ษ์ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและผู้ ก่ อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ
WASHBOX24 เป็นธุรกิจ Startup ประเภทบริการ ธุรกิจ Wongnai เป็นธุรกิจที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเช่นกัน
เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีความถนัดทางด้านซอฟแวร์โปรแกรมจึงทาให้สามารถพัฒนาโปรแกรมตามแผนธุรกิจที่วางไว้
ได้ และธุรกิจ CLAIM DI ที่มีแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (อศินา
พรวศิน, 2559 และปัจจัยสุดท้ายที่ทาให้ธุรกิจ Startup ประสบความสาเร็จคือ เงินทุน การทาธุรกิจสิ่งที่
สาคัญคือเงินทุน หรือแหล่งเงินทุน ปัจจุ บัน แหล่ งเงินทุนสตาร์ทอั พในประเทศไทยยิ่งมีการสนับสนุนในทา
สตาร์ทอัพมายิ่งขึ้นโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่สนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและก็มีแหล่งเงินทุนให้เลือก
หลากหลายรูปแบบ มี 500 TukTuks กองทุนระดับโลกที่คอยช่วยเรื่องเงินทุน (สิทธิพงศ์ จงสกุล , 2560)
ธุรกิจ Startup มีหลายธุรกิจที่ได้เงินทุนจาก 500 TukTuks
อย่างเช่น 1. CLAIM DI, 2.OokBee,
3.Washbox24 เป็นต้น สาหรับธุรกิจ OokBee คุณณัฐวุฒิ ได้กล่าวว่า เงินลงทุนเป็นเครื่องมือของการ
เติบโตของธุรกิจของ Startup และธุรกิจ Wongnai ที่ใช้ทุนเงินตัวเองลงทุนเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจมีผู้ ใช้จานวน
มากและจึงขอรับการระดมทุนในภายหลังจึงทาให้ง่ายต่อการระดมทุนเพราะธุร กิจมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจึง
มีความเสี่ยงน้อย (อศินา พรวศิน, 2559)

แนวโน้มของธุรกิจ Startup
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Startup ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในประเทศไทย และยังคงพูดถึง
เรื่อยๆในแวดวงธุรกิจ แต่ก็มีผลสารวจมาว่าอัตราความล้มเหลวของ Startup มีมากถึง 90 % (สิทธิพงศ์ จง
สกุล, 2560) ในปัจจุบันเริ่มมีคนสนใจธุรกิจ Startup เพิ่มมากขึ้น เพราะมีแนวโน้มว่าจะไม่ล้มลุกคลุกคลาน
เหมือนสมัยยุคแรกๆแล้ว เพราะประเทศไทยได้จัดตั้งสมาคม Thailand Tech Startup Association (สมาคม
การค้าเพื่อส่งเสริ มผู้ ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอยากทา
Startup พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์รวมให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันในแวดวง Startup และ
ยังมี 500 TukTuks กองทุนระดับโลกที่คอยช่วยเรื่องเงินทุน และกระทั่งมีโรงเรียนสอน Startup อย่าง
Disrupt University (ตั้งอยู่ TCDC ไปรษณีย์กลางบางรัก) ทาให้ Startup รายใหม่มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะ
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กล้ าคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้ อมทั้งการเข้ามาของยุคเทคโนโลยีในไทยถึงแม้จะช้ากว่าประเทศอื่นๆ แต่
ปัจจุบันคนไทยมีสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 38 ล้านคน จากจานวนประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน คิดเป็น 56%
และทั้ง 38 ล้านคนนี้ใช้งาน Social Media ทั้งสิ้น (Fayossy ,2560) นอกจากนี้สถิติการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และอินเตอร์เน็ตทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังที่บริษัทเอเจนซี่วิจัยด้านสื่อสังคมออนไลน์ชื่อ
ดังในสิงคโปร์ได้ออกมาปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในโลกดิจิตอล (Digital Movement)
ในปี 2017 นี้ว่า จานวนผู้ใ ช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ตอนนี้ทะลุ 3.7 พันล้านคนแล้ว คิดเป็น 50% ของ
ประชากรทั่วโลก จานวนผู้ใช้ Social Media ตอนนี้มีมากกว่า 2.7 พันล้านคน คิดเป็น 37% ของจานวน
ประชากรทั่วโลก ทาให้นักลงทุนมองเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจ Startup ในไทยและหลายประเทศทั่วโลกที่
จะสามารถประสบความสาเร็จและเติบโตได้ และแนวโน้มการเติบโตของ Startup ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ดังรูปที่ 1

ที่มา http://www.visualcapitalist.com/the-increasingly-crowded-unicorn-club/
รูปที่ 1 การเติบโตของ Startup
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าธุรกิจที่ศึกษานั้นจะเห็นว่าลักษณะของธุรกิจเป็นธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป แต่
อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจต่างมีปัจจัยแห่งความสาเร็จที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักๆ
คือ 1. จังหวะเวลา 2. ทีม 3. ไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ 4. แผนธุรกิจ 5. เงินทุน ที่ทาให้ธุรกิจ Startup ประสบ
ความสาเร็จ แต่ในแต่ละธุรกิจจะเน้นปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจ Startup ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) จะให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านจังหวะเวลาเป็นอันดับแรก เพราะจะต้องอาศัยสินค้าและ
หรือบริการที่ตรงกับช่วงจังหวะเวลาและความต้องการของผู้คนส่วนมาก และปัจจัยรองลงมาคือทีมงานที่ดี
ร่วมงานกันง่ายและเงินทุน ส่วนธุรกิจ Startup ประเภท User-Generated Content จะให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านทีมเป็นอันดับแรก เพราะการที่มีทีมที่สามารถทางานกันได้ง่าย เข้าใจกั น ก็จะนาไปสู่แผนธุรกิจที่ลง
ตัว ออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้สามารถระดมเงินทุนได้มาก ธุรกิจ Startup ประเภท
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บริการ จะให้ความส าคัญกับ ปั จจัย ด้านแนวความคิดใหม่ๆ ธุรกิจนี้ จะต้องมีความแปลกใหม่ตลอดเวลา มี
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเรียกความสนใจให้คนมาใช้บริการได้ และยังให้ความสาคัญกับจังหวะเวลาที่ผู้คน
ส่วนมากพบเจอปัญหาและเกิดความต้องการพอดีอีกด้วยดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนธุรกิจที่ดีและคิดครอบคลุม
ทุกด้านทุกมุม ในการทาธุรกิจนั้นปัจจัยด้านเงินทุนสาคัญมาก กับธุรกิจ Startup ทุกๆประเภทแต่ทั้งนี้ก็ถือ
เป็นปัจจัยรองที่แต่ละธุรกิจให้ความสาคัญเพราะหากธุรกิจนั้นมีมีทีมที่ดี แนวความคิดใหม่ๆ แผนธุรกิจที่น่า
ลงทุน และจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถหาเงินระดมทุนได้ไม่ยาก ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสเปิดกว้างและมี
การสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย และสุดท้ายปัจจัย
หลักที่ทาให้ Startup ประสบความสาเร็จนั้น คือความสามารถในการตอบโจทย์ ความต้องการและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงใจผู้บริโภค ขณะเดียวกัน Startup ก็ต้องสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ด้วยถึงจะ
กล่าวได้ว่าธุรกิจ Startup นั้นประสบความสาเร็จ
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