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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
“หนังสือเล่มนี้คือคู่มือของเจ้าของกิจการยุคใหม่”
 นี่คือโจทย์ร่วมกันของ 9 กูรูผู้เชี่ยวชาญใน 9 ศาสตร์แห่ง Startup การ

มารวมตวักนัถ่ายทอดความรูข้องบคุคลคณุภาพกลุม่นีถ้อืว่าเป็นประวตัศิาสตร์ที่
ต้องบันทึกไว้เลยทีเดียว!

 ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
 แต่บางคนมีฝัน มีแรงบันดาลใจแล้ว แต่ไม่รู้จะเริ่มเป็นเจ้าของกิจการ

อย่างไร?
 บางคนมีไอเดียมากมาย แต่รู้หรือไม่ว่ามีค่า?
 บางคนท�ากิจการอยู่ แต่ไม่รู้ว่าก�าลังท�าธุรกิจท่ีย่ิงใหญ่อยู่ เพียงแต่ว่า

ต้องขยับตรงไหนล่ะ?
 บางคนท�าธุรกิจไม่เคยประสบความส�าเร็จ ปัญหาคืออะไร?
 … 
 ส่วนอีกด้านหนึ่ง “คนมีทุน” แต่ไม่อยากลงแรงมาก
 การซือ้หุน้ในตลาดหุน้ ดจูะเป็นตวัเลอืกหน่ึงท่ีนิยม แต่น่ันกต้็องยอมรบั

กบัราคาหุน้ทีบ่วกก�าไรในอนาคตทีค่าดหวงักนัมาหลายๆ เด้งแล้วกว่าจะเข้าขาย
ในตลาดฯ

 แต่มันยังมีอีกทางเลือก …นั่นคือการทุนกับกลุ่ม Startup 
 พูดง่ายๆ ว่ามันคือการซ้ือหุ้นก่อนจะเข้าตลาดฯ ซึ่งนอกจากมีสิทธิ์ได้

ก�าไรในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ยังถือว่าได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วย
 ซื้อราคาทุน ขายราคาตลาดฯ ก�าไรหลายเด้ง ทันทีท่ีเข็น Startup  

เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้!!
 ….
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ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา
ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
   fanpage : www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion

 ค�าว่า “เสี่ย” หรือ “เถ้าแก่” น่าจะแทนภาพเจ้าของธุรกิจในยุคเก่าๆ ที่
ประสบความส�าเร็จได้ดี …สูตรส�าเร็จของเสี่ยคือ ท�างานหนัก ขยัน อดทน กล้าได้
กล้าเสยี และส่วนใหญ่จะใช้เวลาฟมูฟักกจิการตวัเองให้รอดคลืน่ลมในทะเล ก่อน
จะขึ้นฝั่งได้ก็ลอยคอเป็นเวลานาน บ้างก็หลายปี บ้างก็หลายสิบปี

 กว่าจะเป็นเสี่ยในยุคก่อนๆ เหนื่อยชะมัด
 แต่ยุคนี้ โลกเปิด! เศรษฐีเป็นได้ ไม่ต้องรอให้แก่!!
 Startup คือ “เสี่ยยุคใหม่” ในความหมายผม
 รปูแบบของการเป็นผูป้ระกอบการได้เปลีย่นไปแล้วตามเทคโนโลย ีตาม

ยุคสมัย และตามพฤติกรรมผู้คน
 ไม่ต้องถึงขนาดฉีกต�าราเก่าๆ แต่การเรียนรู้โลกการลงทุนในยุคนี้เป็น

เรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง
 … 
 Startup Spirit เป็นช่ือที่ ดร.วิลาส ฉ�่าเลิศวัฒน์ บุคคลที่เข้ามาเสนอ 

ไอเดียในงานชิ้นนี้กับผม อยากให้เป็นชื่อผลงาน
 ผมตื่นตาตื่นใจมาก เมื่อได้เห็นชื่อทีมและบุคคลที่จะมาร่วมถ่ายทอด
 การผสมผสานความรู้คุณภาพจากทีมกับสไตล์การถ่ายทอดท่ีอ่านง่าย 

สนุกแบบมีสาระจากส�านักพิมพ์จึงเกิดขึ้น
 ผมเชื่อในศักยภาพของทีม
 ผมเชื่อในศักยภาพของผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน
 วิญญาณแห่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดนปลุกแน่ๆ ครับ เมื่อคุณอ่าน

หนังสือเล่มนี้จบตวั
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เมื่อมีการเริ่มต้นจึงมีการด�าเนินและพัฒนาต่อ แต่จะมีสักกี่คนที่
พร้อมและกล้าเป็นผู้ริเริ่ม 

 หนงัสือเล่มนีส้ะท้อนความมุง่มัน่ ผลกัดนัให้แรงบนัดาลใจกลายเป็น
ความจริง เนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่มักปรากฏในใจของผู้ที่ได้ลงมือหรือ
ก�าลังคิดเริ่มท�าธุรกิจ มีแนวคิดหลักอันเป็นรากฐานส�าคัญในการท�าความ
เข้าใจธรุกจิเกดิใหม่และสนบัสนนุการน�าไปต่อยอดขยายผล เช่น ในบท “สตูร
ส�าเร็จของการสร้างประสบการณ์อันน่าจดจ�า” ที่สื่อสารกับคนช่างสงสัยว่า
ท�าไมลูกค้าจึงเลือกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งท่ามกลางทางเลือกอันมากมาย 
และมีกลไกการจับจ่ายอันน�าไปสู่การวางกลยุทธ์การบริหารแบรนด์อย่างไร
ได้บ้าง การตอบค�าถามตามข้อสังเกตในวิธีส่ือสารที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อม
ตัวอย่างที่ชัดเจนจากทั้งในและต่างประเทศ 

 เช่ือได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเสบียงส�าคัญส�าหรับผู้รักการริเริ่ม  
ให้สามารถตอบโจทย์ความฝันของตัวเอง และตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาดที่ยังคงรอการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

    

ค�ำนิยม

ผศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตวั
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ค�ำน�ำผู้เขียน
 การเดินทางมาเจอกนัของคนเราอาจเป็นเร่ืองบงัเอญิ แต่การได้ร่วม

งานกัน มันต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างมากกว่าโชคชะตา 

 ส�าหรับการเดินทางกว่าจะมาเป็นหนังสือ “Startup เสี่ยยุคใหม่”  

เล่มนี้ผมใช้เวลากว่า 9 เดือนกับเพื่อนๆ อีก 8 คน เนื้อหาในเล่มเป็น  

Introduction ที่น�าไปสู่ชีวิตการเป็นนักธุรกิจในยุคดิจิตอล เป็นศาสตร์แขนง

ต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการเริม่ต้นธรุกจิ ทีส่�าคญั “กล้าก้าวก่อน ย่อมได้เปรียบกว่า” 

 ต้องขอบคุณพ่ีป้อม ปิยพันธ์ พ่ีบอย วสิตูร ทีใ่ห้โอกาสพวกเราในการ

ถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ทีม่ ีขอบคณุพีป่ทูีท่�าให้รูจ้กั Stock2morrow 

และขอบคุณทุกท่านที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านขณะนี้ 

 ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะจุดประกายให้ทุกท่านที่อ่านจนจบ แล้ว

ปิดหนังสือ ไปลงมือท�า หาตัวเองให้เจอ และก้าวตามความฝันของตัวเองให้

ได้ครับ
         

      ดร.วิลาส ฉ�่าเลิศวัฒน์ 
ทีม Startup Spiritตวั
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ประสบการณ์อันน่าจดจ�า

Finance & Fundตวั
อย
า่ง



S T A R T U P

ตวั
อย
า่ง



กระชากวิญญาณ

ในตัวคุณ
STARTUP

1
Intro

ดร.วิลำส ฉ�่ำเลิศวัฒน์  
@ theink
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บ่ายวันเสาร์หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่ใช้
อยู่ทุกวัน ขณะเล่น facebook ท�าให้ผมนึกถึง มาร์ค 
ซัคเคอร์เบิร์ก มหาเศรษฐีอายุน้อยผู้มีเงินกว่าหมื่น
ล้านดอลล่าร์ ได้เป็นบุคคลแห่งปี 2010 ในนิตยสาร
ไทม์ ทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่เขาท�าในสิ่งที่เขารักเมื่อ
ปี  2004

แล้วผมกน็กึถงึคณุป้อม ภาวธุ พงษ์วทิยภาน ุ   
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งวงการอีคอมเมิร์ซไทย 
ผูก่้อตัง้ตลาดดอทคอม ทีไ่ด้ร่วมทนุกบั Rakuten บรษิทั
อีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ในญีปุ่่นไปเมื่อปี 2009  (ซึ่งแหล่ง
ข่าวของผมรายงานว่าดีลครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 300 ล้าน
บาท)

 ในปีเดียวกันนั้นเอง คุณทอม ศรีวรกุล ก็ได้
ก่อตั้ง Ensogo เว็บดีลอันดับหนึ่งของไทย ซึ่งต่อมาได้
ขายกิจการให้กับ LivingSocial ในปี 2011 ด้วยมูลค่า
ไม่เปิดเผย (แต่แหล่งข่าวผมกเ็ดาๆ ว่าไม่น่าจะต�า่กว่า 
60 ล้านบาท)

เมื่อพูดถึง 
STARTUP

1.1

12
STARTUP
เสี่ยยุคใหม่ 
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ทั้งหมดนี้คือผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี 
(Tech Startup) ผู้สร้างฝันด้วยหนึ่งสมอง+สองมือของ
ตัวเอง 

 นอกจากนี้ก็ยังมี Startup ที่มีช่ือเสียงในธุรกิจ
อื่นๆ ที่พวกเรารู้จักกันดี อย่างเช่น คุณต๊อบ อิทธิพัทธ์  กับ
การเริ่มต้นสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ผลิตภัณฑ์พันล้านที่เร่ือง
ราวถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2011 

 หรือแม้แต่ คุณตัน ภาสกรนที นักธุรกิจผู้ประสบ
ความส�าเรจ็จากชาเขยีวโออิช ิกบัเร่ืองราวการเร่ิมต้นธรุกจิ
ครั้งใหม่ที่อิชิตันและมูลนิธิตันปันในปี 2010

 เรือ่งราวของการก่อร่างสร้างธรุกจิและผูป้ระกอบ
การใหม่ (Startup) เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันไม่รู้จบ 

 และเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่า...

 พวกเขำเหล่ำนั้นท�ำได้อยำ่งไร?

13Startup Spirit
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 มตี�าราฝรัง่เขยีนไว้ว่า ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
คือผู้ที่หาโอกาสทางธุรกิจและท�ามันด้วยทรัพยากรที่เค้า
ควบคุมไม่ได้ในขณะนัน้ (“Pursuit of business opportunity 
with the resources that you currently do not control”) 
 ผมเห็นด้วยกับประโยคนี้ เพราะหากเราสามารถ
ควบคุมทุกอย่างได้ มันก็คงไม่มีโอกาสทางธุรกิจซ่อนอยู่  
เพราะใครๆ ก็คงจะท�าไปแล้ว
 มันท�าให้ผมนึกถึงตัวอย่างที่ชัดๆ เรื่องหนึ่ง เมื่อ
หลายปีก่อนตอนโรตีบอยเปิดใหม่ๆ ในเมืองไทย พอมีคน
เห็นว่าขายดี ก็หันมาศึกษาปัจจัยต่างๆ หาสูตรการผลิต 
การท�าการตลาด จนในที่สุดจากสภาพ Blue Ocean ที่มี
การแข่งขันไม่สูง ก็กลายเป็น Red Ocean สู้กันด้วยราคา 
และอย่างที่เราทราบกันท้ายสุดธุรกิจนี้ก็ซบเซาไป 

STARTUP
คืออะไร

1.2
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 หรอือย่างตุ๊กตาบลายธ์ทีบ่มูสุดๆ ช่วงหนึง่ ใครขาย
ก่อนในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะไปส่ังของจากไหน 
ปล่อยของที่ไหน ก็ได้ก�าไรไปเต็มๆ ส่วนใครเข้ามาทีหลังก็
ขาดทุน สต็อกบานกันไป 
 เราจะเห็นได้ว่าโอกาสมีอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่
ว่าเราจะเข้าไปหยิบฉวยตอนที่มันยังหอมกรุ่นอยู่ได้หรือไม่ 
และจะสามารถท�าให้มันกลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้มั้ย
 ซึ่งหากจะกระโดดมองเข้ามาวงใน จัดกลุ่มกันแบ
บกว้างๆ ธุรกิจในที่นี้ ผมคิดว่าแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 1) Lifestyle Business - ธุรกิจตามสไตล์ชีวิตของ
ใครของมัน
 2) Scalable Business - ธุรกิจที่สามารถขยายได้ 
มี economies of scale/scope/speed

Pursuit of business  
opportunity with the 
resources that you 
currently do not 
control
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 Lifestyle Business  เหมาะส�าหรบัคนทีอ่ยากท�าอะไรเลก็ๆ 
ของตัวเอง ตามสไตล์ชีวิตของตัวเอง บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคนพูดว่า  
“ฉันอยากมีร้านกาแฟเล็กๆ ของตัวเอง”  “ฉันอยากเปิดร้านมินิมาร์ทของ
ตัวเอง” “ฉันอยากออกจากงานมาท�าอะไรสักอย่างของตัวเอง” 
 ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อยากเป็นนายตัวเองครับ แต่ก็อีกเช่นกันที่
คนเหล่านั้นยังติดอยู่ใน Comfort Zone หรือพื้นที่สบาย (ในที่นี้คือขอบเขต
ทีจิ่ตใจเราก�าหนดขึน้ และปฏิเสธจะก้าวข้ามไป เพราะความกลวัหรือความ
หวาดระแวง) ก็เลยไม่กล้าคิดใหญ่ ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
 ยกตัวอย่างเช่น ท�าเว็บเป็น Portal กลางไว้ซ้ือขายสินค้าอย่าง 
eBay ไม่ว่าจะมีลูกค้าหลักร้อยหรือหลักล้าน Business process ก็
ไม่ต่างกันเลย เพียงแค่ปรับจูนการท�างานเทคนิคเบื้องหลังสักหน่อย 
เตรียมเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อม มีทีมงานคอยดูแลให้ดีๆ ไหนๆ ลงทุนทั้งที ก็
พยายามท�าให้ถึงหลักหลายๆ ล้านไปเลยดีกว่า อารมณ์ประมาณนั้นครับ   
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 ส่วน  Scalable Business  อันนี้คงไม่ต้องอธิบายมาก 
เพราะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นธุรกิจ “ขยายได้” ค�าว่าขยายได้นั้น ไม่ใช่เรามี
ร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง แล้วขยายเป็นสองร้านแค่นั้นนะครับ แต่มันอาจจะ
เป็นการขยายเป็น 100 สาขา โดยที่คุณภาพไม่ตก ไม่ปวดหัวเพิ่มเรื่องการ
บริหาร
 ถงึได้บอกว่านีเ่ป็นการท�าแล้วได้ประโยชน์จากการขยายธรุกจิ ทีส่่ง
ผลให้ต้นทนุเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง (สงัเกตภาษาองักฤษใช้ค�าว่า Economies 
ไม่ใช่ Economy ซึ่งแปลว่าระบบเศรษฐกิจ)
 ซึง่การขยายได้ทีเ่หน็ได้ชดัๆ มกัจะเกดิกบัธรุกจิทีอ่าศยัเทคโนโลยี
เป็นหลัก ดังนั้น Tech Startup ส่วนใหญ่ ร้อยทั้งร้อย มักจะจัดเป็นธุรกิจ
ประเภทนี้ นั่นคือ ขายลูกค้าจ�านวนน้อยหรือจ�านวนมากก็มีต้นทุนไม่ต่าง
กันเท่าไร ดังนั้นจะให้ดี ก็ต้องยิ่งขายให้ได้มาก จะได้ส่งผลต่อผลก�าไรที่จะ
มากตามมา 
 ยกตัวอย่างเช่น ท�าเวบ็เป็น Portal กลางไว้ซือ้ขายสนิค้าอย่าง eBay 
ไม่ว่าจะมีลูกค้าหลักร้อยหรือหลักล้าน Business process ก็ไม่ต่างกันเลย 
เพียงแค่ปรับจูนการท�างานเทคนิคเบื้องหลังสักหน่อย เตรียมเซิร์ฟเวอร์ให้
พร้อม มีทีมงานคอยดูแลให้ดีๆ ไหนๆ ลงทุนทั้งที ก็พยายามท�าให้ถึงหลัก
หลายๆ ล้านไปเลยดีกว่า อารมณ์ประมาณนั้นครับ

Scalable
Business
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 ส�าหรับผมแล้วการคิดจะเป็น Startup คิดจะมี
ธุรกจิเป็นของตัวเองไม่ใช่เรือ่งยาก ทกุคนสามารถคดิฝัน
จินตนาการต่างๆ นานาไปได้ แต่สดุท้ายมนัอยูท่ีว่่า “ใคร
คดิแล้วลงมอืท�า?” ในขณะทีบ่างคนกเ็หมาะกบัการเป็น
ลกูจ้างมืออาชพี พัฒนาตัวเองต่อไปเรือ่ยๆ ตามสายงาน
ทีม่กีารก�าหนดวางไว้ อาจจะดีกว่าการต้องออกมาท�าทกุ
อย่างด้วยตัวเอง
 หากเคยได้ยินค�าฝรั่งก็มีค�าว่า Intrapreneur 
หรอื การเป็นผูป้ระกอบการภายในบรษิทัใหญ่ ก็เป็นทาง
เลือกหนึ่งของชีวิตครับ 
 ถึงจุดนี้ผมเลยอยากจะหยิบยกข้อดีกับข้อเสีย
ของความแตกต่างระหว่างการเป็น “ลูกจ้างมืออาชีพ” 
กับการเป็น “Startup” มาให้เห็นกันหน่อย

STARTUPบ้าง 

ใครเป็น1.3
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 การเป็นลูกจ้างมอือาชพีในบรษิทัใหญ่ๆ หรอืบรษิทัทีม่ัน่คง 
เรามั่นใจได้เลยว่าสิ้นเดือนจะได้รับเงินเดือนทุกเดือน มีสวัสดิการ
ที่หลากหลายกว่า เช่น เงินค่าพยาบาลพ่อแม่ เงินเลี้ยงดูบุตร สิทธิ
พิเศษส่วนลดต่างๆ ได้ภาพลักษณ์ที่ดีว่าได้ท�างานให้กับองค์กรที่
มีชื่อเสียง เป็นเกียรติ เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล 
 ได้มีโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้ระดับลึกๆ ที่บริษัทเล็ก
บริษัทเกิดใหม่ยังไม่มี หรือไม่นึกว่าจะมี ได้เห็นภาพรวมของธุรกิจ 
ของอุตสาหกรรม เพราะมีการวางแผนระยะยาวกว่า มีเงินลงทุน มี
สายป่านที่ยาวกว่า ท�าให้สามารถท�าโครงการระยะยาวที่ได้รับผล
ประโยชน์แบบกินนานๆ ได้ และท�าให้เรามีโอกาสได้เห็นและเรียน
รู้การท�าธุรกิจแบบยาวๆ ไม่ต้องรีบหาเงินเหมือนบริษัทเล็ก
 แต่ก็ใช่ว่าการออกมาเป็น Startup จะด้อยกว่า เพราะเมื่อ
ใดที่เราก้าวมาเป็น Startup เราจะมีงานหลากหลายมาก (เน้นว่า
มากๆ) มโีอกาสเรยีนรูอ้ะไรต่อมอิะไรหลายๆ อย่างในขอบเขตธรุกจิ
ที่เรารับผิดชอบ สามารถคิดจินตนาการ ท�างานได้คล่องตัวกว่า ไม่
ต้องผ่านหลายฝ่ายหลายขั้นการตัดสินใจ มีโอกาสเติบโตมากกว่า 
ไม่ถูกจ�ากัดในโครงสร้างองค์กร ไม่ได้ถูกบังคับให้โตตามสภาวะ 
เพราะมีคนที่อยู่ในต�าแหน่งที่สูงกว่าอยู่แล้ว 
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