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การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตาร์ทอพัในประเทศไทย 

วรรณพร  ทองประเสริฐ*  

ดร.ศิริเดช ค ำสุพรหม**  

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำ

วิธีกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน และวิเครำะห์ปัญหำ และอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัใน

ประเทศไทย  กำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นงำนวิจยัเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม

ขอ้มูลประชำกรท่ีศึกษำคือ กลุ่มธุรกิจเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทย จ ำนวน 100 บริษทั สำมำรถเก็บรวบรวม

ขอ้มูลได ้จ ำนวน 67 บริษทั  

ผลกำรศึกษำพบวำ่ แหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเงินทุนตวัเอง 

(Bootstrap) โดยมีวิธีกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน คือ เงินเก็บของตวัเองซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสตำร์ทอพัใช้ในกำร

เร่ิมต้นท ำธุรกิจ รองลงมำคือ กำรรวมเงินทุนกับผู ้ร่วมก่อตั้ งธุรกิจ (Co-Founder) และเงินสนับสนุนจำก

ครอบครัว ส ำหรับเหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีคือ กำรไม่สูญเสียอ ำนำจในกำรตดัสินใจ และ

สำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย และทิศทำงธุรกิจโดยไม่ถูกแทรกแซง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ควำมเป็นเจำ้ของและถือ

หุ้นในสัดส่วนท่ีมำกท่ีสุด สำมำรถขยำยกิจกำรหรือพฒันำสินค้ำได้ตำมควำมต้องกำรของตนเอง และเป็น

แรงผลักดันให้เรียนรู้อย่ำงรวดเร็วเพื่อสร้ำงธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ และท ำได้จริง ส ำหรับปัญหำและ

อุปสรรคกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน พบว่ำปัญหำและอุปสรรค คือ เร่ืองของกำรขดัแยง้กนัทำงผลประโยชน์ท่ีจะ

เกิดข้ึน รวมถึงมีควำมยำกในกำรหำ Connection หรือท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ 

  
ค ำส ำคญั: เทคสตำร์ทอพั, แหล่งเงินทุน 

 

* นกัศึกษำหลกัสูตรบญัชีมหำบณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

** ท่ีปรึกษำวทิยำนิพนธ์หลกั  
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สถำนกำรณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีตลำดเกิดใหม่ท่ีมีบทบำทสูงข้ึนตลำดกำรเงินโลกเขำ้สู่
สถำนกำรณ์ ไร้พรมแดนซ่ึงเป็นผลจำกเทคโนโลยแีละนวตักรรมทำงกำรเงินท่ีมีควำมกำ้วหนำ้อยำ่งรวดเร็วท ำให้
มีกำรพฒันำเคร่ืองมือทำงกำรเงินใหม่ ๆ รวมทั้งมีกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจท่ีหลำกหลำยส่งผลต่อกำรเปิดเสรี
ทำงกำรค้ำมำกข้ึน ในส่วนของกำรวิจยัและพฒันำด้ำนวิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยีเป็นไปอย่ำง อย่ำงก้ำว
กระโดด เป็นกุญแจส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเปล่ียนวิถีกำรด ำรงชีวิตของคน ท ำให้
เกิดสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรใหม่ ๆ ท่ีผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ หลำกหลำยสำขำ มนุษยจ์ะ
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลและองคค์วำมรู้ไดอ้ยำ่งไร้ขีดจ ำกดั (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2560) 

ซ่ึงจะเป็นโอกำสท่ีส ำคญัของประเทศไทยในกำรพฒันำนวตักรรมน ำมำใช้ขบัเคล่ือนพฒันำ  เพื่อ
ยกระดบัศกัยภำพของประเทศ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ท่ีมีเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศ โดยจะมุ่งเน้นกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยดิีจิทลัท ำใหเ้กิดส่ิงใหม่ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ทั้งในเร่ืองกระบวนกำรผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑ์
และบริกำรใหม ่ๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำลไทย “Thailand 4.0” เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยมีควำมเขม้แข็ง ปรับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำรและดิจิทลั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กท่ี
ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจเทคสตำร์ทอพั (Tech-Startup) ท่ีกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่
ภูมิภำค รวมทั้งก่อใหเ้กิดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใหม่ เพื่อเป็นกลไกในกำรขบัเคล่ือนประเทศ  

ในยุค Internet of things (IOT) ท ำให้กลุ่มธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นภำคธุรกิจท่ีมี
บทบำทส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนนโยบำยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค ์(Creative economy) และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital 
economy) และกลุ่มธุรกิจดงักล่ำวไดเ้ขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในชีวิตประจ ำวนั และเก่ียวขอ้งกบัคนในทุก ๆ สำย
อำชีพ และยงัสำมำรถเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันให้กับผู ้ประกอบกำรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนของกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน กำรลดระยะเวลำ และตน้ทุนกำรผลิตได ้อีกทั้งยงัเป็นรำกฐำนส ำคญัส ำหรับกำรพฒันำ
ประเทศ ซ่ึงอิทธิพลจำก Internet of things (IOT) และเทคโนโลยีได้สร้ำงให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่และ
สร้ำงโอกำสให้กบัผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ ๆ เร่ิมตน้ธุรกิจไดอ้ยำ่งสร้ำงสรรค์ โดยผูป้ระกอบกำรประเภทน้ีถูก
เรียกวำ่ สตำร์ทอพั (Startup) โดยสตำร์ทอพั (Startup) ท่ีประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดในยุคน้ีก็คือธุรกิจ สตำร์ท
อพั (Startup) ประเภท เทคสตำร์ทอพั (Tech-Startup) เป็นธุรกิจท่ีมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวตักรรม
มำใชเ้ป็นหวัใจหลกัในกำรสร้ำงธุรกิจ โดยลกัษณะของธุรกิจประเภทสตำร์ทอพั (Startup) ในศตวรรษท่ี 21 หรือ
ยคุของ Internet of things (IOT) จะตอ้งท ำให้มีศกัยภำพในประเทศตน้แบบอยำ่งซิลิคอนวลัเลย ์ในสหรัฐอเมริกำ
ระบุวำ่ โมเดลของธุรกิจสตำร์ทอพัท่ีมีศกัยภำพจะตอ้งเร่ิมตน้ง่ำย ตน้ทุนเร่ิมตน้ไม่สูง และโมเดลธุรกิจออกแบบ
มำใหส้ำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
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ท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรให้ควำมส ำคญั และมุ่งเน้นกำรพฒันำธุรกิจเทคสตำร์ทอพั (Tech-
Startup) ให้เป็นนกัรบทำงเศรษฐกิจท่ีสำมำรถใชท้รัพยำกรของประเทศในกำรผลิตสินคำ้และบริกำรมุ่งเนน้กำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยมีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลกั ในกำรพฒันำธุรกิจ
สตำร์ทอพั (Startup) เพื่อพฒันำควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ ในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมต่ืนตัว (Awareness) จิตวิญญำณควำมเป็นผู ้ประกอบกำร (Entrepreneurial mindset) สู่
กระบวนกำรบ่มเพำะและกำรพฒันำผูป้ระกอบกำร (Incubation) ตลอดจนกำรกำรเร่งรัดธุรกิจสู่ตลำดสำกล 
(Acceleration) ก่อให้เกิดกำรลงทุน (Investment) ทั้งจำกกำรลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล 
(Angel) และนกัลงทุนบริษทัขนำดใหญ่ (Corporate Venture Capital)  

จะเห็นไดว้่ำในปี 2560 ไดมี้กำรด ำเนินกำรจดัตั้งส ำนกังำนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (ดีป้ำ) เพื่อช่วยพฒันำเทคโนโลย ีและเพิ่มกำรท ำงำนในมิติเศรษฐกิจและ
สังคมมำกข้ึนส่วนองค์กรภำคเอกชนขนำดใหญ่ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้ สอดคล้องกับนโยบำย
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมอยำ่งต่อเน่ืองเช่นกนั จึงดูเหมือนไม่ใช่เร่ืองยำกเกินไปส ำหรับบริษทัใหญ่ท่ีมีเงินทุน 
และมีบุคลำกรรองรับ ขณะท่ีในมุมมองของผูป้ระกอบกำรธุรกิจสตำร์ทอพั (Startup) ซ่ึงไม่ไดพ้ร้อมในเร่ืองของ
เงินทุน และบุคลำกร จึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขำ้งยำกส ำหรับผูป้ระกอบกำรท่ีจะสร้ำงนวตักรรมใหม่ ๆ (กฤตยำ สังข์
เกษม, 2560)   

เน่ืองจำกธุรกิจสตำร์ทอพันั้นเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีมีควำมเส่ียงมำกกวำ่กำรท ำธุรกิจทัว่ไป กำรหำ
เงินทุนจึงมีควำมแตกต่ำงกนั กำรท่ีจะกูเ้งินกบัธนำคำรเหมือนกบัธุรกิจ SMEs ทัว่ไปอำจจะเป็นไปไดย้ำก ส่งผล
ให้มกัจะประสบปัญหำดำ้นกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน ในขณะเดียวกนักำรเติบโตของสตำร์ทอพัในแต่ละช่วงนั้น 
จ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุน และเป็นจ ำนวนท่ีมำกข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อให้ธุรกิจขยำยเติบโตต่อไปได ้แหล่งเงินทุนส ำรับ
สตำร์ทอพัจึงมีควำมส ำคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ (ณฤทธ์ิ วรพงษ์ดี, 2560) และจำกผลกำรส ำรวจสถำนภำพระบบ
นิ เวศสตำร์ทอัพ ไทยประจ ำปี  2560  ห รือ  The Thai Startup Ecosystem Survey 2017  โดยส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำติ (สวทน.) ร่วมกบัสมำคมกำรคำ้เพื่อ
ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ (Thailand Tech Startup Association – TTSA) ในหัวข้อปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจสตำร์ทอพั (Startup) พบว่ำกำรขำดแคลนเงินทุนและไม่สำมำรถเขำ้ถึงแหล่ง
เงินทุนได ้เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีเป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ดงันั้นกำรท ำวิจยัเชิงส ำรวจคร้ังน้ีจึงตอ้งกำรศึกษำวิธีกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัใน
ประเทศไทย เพื่อจะไดท้รำบถึงปัญหำ หรืออุปสรรคในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน และน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจมำ
เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นแหล่งเงินทุนธุรกิจสตำร์ทอพั (Startup) ของประเทศไทยอีกทั้งยงั
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เป็นกำรเปิดทำงให้แก่ผูมี้ควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรคิดคน้สินคำ้หรือบริกำรท่ีอำจสร้ำงมูลค่ำเพิ่มมหำศำลไดใ้น
อนำคต 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษำวธีิกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทย 
2. เพื่อวเิครำะห์ปัญหำและอุปสรรคกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทย 

 
ขอบเขตการวจัิย 

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทยโดยมีขอบเขตกำร
วจิยั ดงัน้ี  
 1. ดำ้นประชำกร  

กำรศึกษำคร้ังน้ีใชป้ระชำกร คือ กลุ่มธุรกิจเทคสตำร์ทอพั จ ำนวน 100 บริษทั  
 2. ดำ้นเน้ือหำ  

ศึกษำกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนของเทคสตำร์ทอพัในประเทศไทย โดยแหล่งเงินทุนท่ีน ำมำศึกษำ
ประกอบไปดว้ย 

(1) เงินทุนตวัเอง (Bootstrap) 
(2) กลุ่มนกัลงทุนบุคคล (Angle Investor) 
(3) หน่วยงำนบ่มเพำะหรือเร่งกำรเติบโตส ำหรับธุรกิจ (Incubator/Accelerator) 
(4) กำรระดมทุนสำธำรณะ (Crowd Funding) 
(5) กลุ่มนกัลงทุนสถำบนั (Venture Capital) 

 3. ดำ้นระยะเวลำ  
เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2562  
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจสตำร์ทอพั 
ผลกำรศึกษำข้อมูลทัว่ไปของธุรกิจเทคสตำร์ทอพั จ ำนวนทั้งหมด 67 บริษัท แบ่งตำมประเภท

รูปแบบธุรกิจจำก 8 ประเภทธุรกิจประกอบดว้ย E-commerce/Logistic ถูกน ำมำใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยำ่งมำกท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 24 รองลงมำคือ Fin Tech คิดเป็นร้อยละ 18 Life Style/Travel/ Media คิดเป็นร้อยละ 16 และAgri 
Tech/Food คิดเป็นร้อยละ 15 จ ำนวนผูก่้อตั้งท่ีใช้ในกำรเร่ิมตน้ธุรกิจเทคสตำร์ทอพั พบว่ำจ ำนวนผูก่้อตั้งท่ีใช้
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มำกท่ีสุด คือ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมำคือ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 30 จ ำนวน 4 คน และ 
มำกกวำ่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตำมล ำดบั ระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจของเทคสตำร์ทอพั พบวำ่ช่วงระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมำกท่ีสุด คือ มำกกวำ่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมำคือ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 และ 6 
เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 19 เทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของเทคสตำร์ทอพั เทคโนโลยีท่ีถูกน ำมำใชใ้น
กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงท่ีมำกท่ีสุด คือ Software, Application, Website คิดเป็นร้อยละ 67  AI 
(Artificial Intelligence) คิดเป็นร้อยละ 15 และ Bigdata คิดเป็นร้อยละ 15 จ ำนวนเงินลงทุนท่ีใชใ้นกำรเร่ิมตน้ท ำ
ธุรกิจของกลุ่มตวัอยำ่งท่ีถูกใช้มำกท่ีสุดอยูท่ี่ 1,000,001-5,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมำคือ ไม่เกิน 
1,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 33 และ5,000,001-10,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 21  

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของเทคสตำร์ทอพั ของกลุ่มตวัอยำ่งพบว่ำ แหล่งเงินทุนท่ีใช้
ในในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมำกท่ีสุด คือ เงินทุนตัวเอง (Bootstrap) คิดเป็นร้อยละ 52 นักลงทุนบุคคล (Angle 
Investor) คิดเป็นร้อยละ 22 กลุ่มนกัลงทุนสถำบนั (Venture Capital) คิดเป็นร้อยละ 17 และ หน่วยงำนบ่มเพำะ
หรือเร่งกำรเติบโต (Incubator/Accelerator) คิดเป็นร้อยละ 9 

 
2. กำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน 
ผลกำรศึกษำกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนผูว้ิจยัไดแ้บ่งกำรศึกษำเป็น 4 ดำ้น โดยจ ำแนกตำมแหล่งเงินทุน

ของกลุ่มตวัอยำ่ง  

Bootstrap
52%

Angle Investor
22%

Venture Capital
17%

Incubator/
Accelerator

9%

แหล่งท่ีมำของเงินทุนท่ีท่ำนใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจเทคสตำร์ทอพั
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เงินทุนตวัเอง (Bootstrap) มีวิธีกำรเขำ้ถึงเงินทุนท่ีใช้มำกท่ีสุด คือ เงินเก็บของตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 
31 รองลงมำ คือ รวมเงินทุนกับผูร่้วมก่อตั้ งธุรกิจ (Co-Founder) คิดเป็นร้อยละ 28 และ เงินสนับสนุนจำก
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 26 เหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีมำกท่ีสุดคือ กำรอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองท ำให้
ไม่สูญเสียอ ำนำจในกำรตดัสินใจ คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมำ คือ กำรอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองจะสำมำรถท ำให้ธุรกิจอยู่
ไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน คิดเป็นร้อยละ 35 และกำรอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย และทิศทำงธุรกิจโดยไม่ถูก
แทรกแซง คิดเป็นร้อยละ 29 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเลือกแหล่งเงินทุนตวัเอง (Bootstrap) คือ ควำมเป็น
เจำ้ของและถือหุ้นในสัดส่วนท่ีมำกท่ีสุด และสำมำรถขยำยกิจกำรหรือพฒันำสินคำ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49 และเป็นแรงผลกัดนัใหเ้รียนรู้อยำ่งรวดเร็วเพื่อสร้ำงธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได ้และท ำ
ไดจ้ริง คิดเป็น ร้อยละ 2 

นกัลงทุนบุคคล (Angle Investor) มีวธีิกำรเขำ้ถึงเงินทุนท่ีใชม้ำกท่ีสุด คือ เขำ้ถึงนกัลงทุนบุคคลโดย
เพื่อน หรือคนรู้จกัแนะน ำ คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมำคือ เขำ้ถึงนกัลงทุนบุคคลจำกกำร Pitching ตำมเวที กำร
ประกวด กำรแข่งขนัต่ำง ๆ คิดเป็นร้อยละ 32 และเขำ้ถึงนกัลงทุนบุคคลโดยกำรขอนดัพบและขอน ำเสนอธุรกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 19 เหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีมำกท่ีสุดคือ เลือกนกัลงทุนบุคคลท่ีสำมำรถเป็น 
Strategic partner ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 38 รองลงมำ คือเลือกนกัลงทุนบุคคลท่ีสำมำรถให้ค  ำแนะน ำ ช่วยเหลือธุรกิจ 
หรือช่วยหำเครือข่ำยธุรกิจได ้คิดเป็นร้อยละ 35 และเลือกนักลงทุนบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ต่อรูปแบบธุรกิจ
โดยตรง คิดเป็นร้อยละ 26 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนกัลงทุนมำกท่ีสุด คือ ฐำนลูกคำ้ (Network) คิดเป็นร้อยละ 28 
รองลงมำคือ เงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 24 และผูใ้ห้ค  ำปรึกษำเทคนิคทำงธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 22 ผลตอบแทนท่ี
นกัลงทุนไดรั้บจำกกิจกำรท่ีกลุ่มตวัอยำ่งพบทั้งหมดคือ ไดรั้บสัดส่วนกำรถือครองหุน้ในบริษทั 

กลุ่มนักลงทุนสถำบนั (Venture Capital) มีวิธีกำรเขำ้ถึงเงินทุนท่ีใช้มำกท่ีสุด คือ เขำ้ถึงนักลงทุน
สถำบนัโดยขอกำรนดัพบ และน ำเสนอแผนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมำคือ เขำ้ถึงนักลงทุนสถำบนัโดย
กำรเขำ้ไป Pitching ตำมงำนต่ำง ๆ คิดเป็นร้อยละ 39 และเขำ้ถึงนกัลงทุนสถำบนัโดยกำรสมคัรไปท่ีบริษทั คิด
เป็นร้อยละ 17 เหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีมำกท่ีสุด คือ ตอ้งกำรไดน้ักลงทุนท่ีสำมำรถท ำให้
ธุรกิจเติบโตอย่ำงกำ้วกระโดด คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมำคือ  Business Consulting Network Work Space คิด
เป็นร้อยละ 22 ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั ประโยชน์ท่ีได้รับจำกนักลงทุนมำกท่ีสุดคือ ฐำนลูกคำ้ (Network) ระดบั
ภูมิภำค คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมำคือ ไดรั้บเงินลงทุนเป็นจ ำนวนมำก คิดเป็นร้อยละ 20 และ Connection ใน
วงกำรสตำร์ทอพั คิดเป็นร้อยละ 18 ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บจำกกิจกำรมำกท่ีสุดคือ ไดรั้บสัดส่วนกำรถือ
ครองหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมำคือ สำมำรถส่งตวัแทนเข้ำมำนั่งในบอร์ดบริหำร (Board of 
director) ได ้คิดเป็นร้อยละ 35 และ ไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 6 
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หน่วยงำนบ่มเพำะหรือเร่งกำรเติบโต (Incubator/Accelerator) มีวิธีกำรเขำ้ถึงเงินทุนท่ีใช้มำกท่ีสุด 
คือ เขำ้ร่วมประกวดโครงกำร start-up ของรัฐบำล คิดเป็นร้อยละ 57 และ เขำ้ร่วมประกวดโครงกำร start-up ของ
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 43 เหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีมำกท่ีสุด คือ มีรูปแบบธุรกิจท่ีสอดคลอ้ง
สำมำรถ Support ธุรกิจไดโ้ดยตรง คิดเป็นร้อยละ 55 และมีประสบกำรณ์สร้ำงสตำร์ทอพัท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 45 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกนกัลงทุนมำกท่ีสุดคือ ฐำนลูกคำ้ (Network) คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมำ
คือ เงินลงทุนและ ช่วยสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือมำกข้ึน คิดเป็นร้อยละ 22 และ ผูใ้ห้ค  ำปรึกษำเทคนิคทำงธุรกิจ คิด
เป็นร้อยละ 17 ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บจำกกิจกำรมำกท่ีสุดคือ ไดรั้บผลตอบแทนเป็นจ ำนวนหุ้นโดยจะ
เป็นไปตำมสัดส่วนเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 63 ไดรั้บสัดส่วนกำรถือครองหุน้ในบริษทั คิดเป็นร้อยละ 38 

3. ลกัษณะปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน 
ผลกำรศึกษำลกัษณะปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนสำมำรถแบ่งตำมแหล่งเงินทุน 

ดงัต่อไปน้ี 
เงินทุนตวัเอง (Bootstrap) มีปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนมำกท่ีสุดคือ อำจมีเร่ือง

ของกำรขดัแยง้กนัทำงผลประโยชน์เกิดข้ึนได้ คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมำคือ เร่ืองของควำมเช่ือใจ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อควำมสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 28 มีควำมยำกในกำรหำ Connection หรือท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 22 นกัลงทุนบุคคล (Angle Investor) มีปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนมำกท่ีสุดคือ เร่ือง
ของทิศทำงและควำมคิดท่ีไม่ตรงกัน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมำคือ ควำมเห็นของนักลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
ตรงกนั คิดเป็นร้อยละ 37 และ ไม่มีปัญหำเร่ืองแหล่งเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มนกัลงทุนสถำบนั (Venture 
Capital) มีปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนมำกท่ีสุดคือ ควำมเห็นของนักลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
ตรงกนั คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมำคือ อ่ำนสัญญำไม่ชัดเจน ท ำให้กิจกำรเกิดขอ้เสียเปรียบจำกกำรตกลงท ำ
สัญญำ คิดเป็นร้อยละ 29 และไม่มีปัญหำเร่ืองแหล่งเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 21 หน่วยงำนบ่มเพำะหรือเร่งกำร
เติบโต (Incubator/Accelerator) พบว่ำไม่มีปัญหำและอุปสรรคของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 75 
และพบปัญหำคือ ตอ้งใชค้วำมพยำยำม และอดทนในกำรไป Piching หลำย ๆ ท่ีคิดเป็นร้อยละ 25 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จำกกำรศึกษำพบวำ่จำกกลุ่มตวัอยำ่ง 67 บริษทั ส่วนมำกเป็น E-commerce/Logistic จ ำนวนผูก่้อตั้งท่ี
ใชม้ำกท่ีสุด คือ จ ำนวน 3 คน มีระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจ มำกกว่ำ 2 ปี เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ
คือ Software, Application, Website จ ำนวนเงินลงทุนท่ีใชใ้นกำรเร่ิมตน้ท ำธุรกิจอยูท่ี่ 1,000,001-5,000,000 บำท 
รองลงมำคือ ไม่เกิน 1,000,000 บำท และ5,000,001-10,000,000 บำท แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรเร่ิมตน้ท ำธุรกิจ
ส่วนใหญ่ คือ เงินทุนตวัเอง (Bootstrap) รองลงมำคือ นกัลงทุนบุคคล (Angle Investor) กลุ่มนกัลงทุนสถำบนั 
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(Venture Capital) และหน่วยงำนบ่มเพำะหรือเร่งกำรเติบโต (Incubator/Accelerator) ตำมล ำดบัสอดคล้องกับ
ขอ้มูลจำก www.set.or.th: Startup Business Guild, 2561 ท่ีมีกำรสรุปรอบระดมทุนไวโ้ดยประมำณกำรรอบกำร
ระดมทุน Pre-seed มูลค่ำลงทุนอยู่ท่ี 600,000-1.5 ล้ำนบำท และ Seed fund มูลค่ำลงทุนอยู่ท่ี 3-100 ล้ำนบำท 
สำมำรถวเิครำะห์ตำมวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. วธีิกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน  
ผลกำรศึกษำพบว่ำแหล่งเงินทุนท่ีผูป้ระกอบกำรเทคสตำร์ทอัพใช้มำกท่ีสุดคือ เงินทุนตัวเอง 

(Bootstrap) โดยมีวิธีกำรเขำ้ถึงแหล่งงเงินทุน คือ เงินเก็บของตวัเองซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีสตำร์ทอพัใช้ในกำร
เร่ิมต้นท ำธุรกิจ รองลงมำคือ กำรรวมเงินทุนกับผูร่้วมก่อตั้งธุรกิจ (Co-Founder) ส ำหรับกำรเร่ิมท ำธุรกิจท่ี
มำกกว่ำ 1 คนข้ึนไป จะมีกำรลงทุนร่วมกนั และเงินสนับสนุนจำกครอบครัว ตำมล ำดบัส ำหรับแหล่งเงินทุน
ตวัเอง (Bootstrap) เป็นท่ีนิยมมำก เน่ืองด้วยในกำรเร่ิมตน้ท ำธุรกิจมีควำมเส่ียงสูงและ ผลิตภณัฑ์ของกิจกำร
ยงัคงอยูใ่นช่วงทดลอง ยงัไม่มี Business Plan ท่ีชดัเจน จึงเป็นเร่ืองยำกท่ีจะไปหำแหล่งเงินทุนจำกแหล่งอ่ืน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ นนัทวฒัน์ พรเลิศกชกร (2561) ท่ีศึกษำเก่ียวกบัปัญหำ อุปสรรค และควำมทำ้ทำยของ
กำรระดมทุนสำธำรณะ ส ำหรับวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม จำกกำรศึกษำพบวำ่ปัจจยัท่ีถือวำ่เป็นปัญหำท่ี
มีควำมส ำคญัอนัดบัตน้ ๆ คือเร่ืองของกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนกบัสถำบนัทำงกำรเงิน เพรำะกิจกำรประเภทน้ี
มีไอเดียในกำรประกอบธุรกิจ มีนวตักรรมใหม่ ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่ขำดเงินทุนมำใช้หมุนเวียนในกำร
ด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดสภำพคล่อง ดำ้นเหตุผลในกำรตดัสินใจเลือกแหล่งเงินทุนท่ีผูป้ระกอบกำรเลือกคือ กำรอยูไ่ด้
ดว้ยตวัเองท ำให้ไม่สูญเสียอ ำนำจในกำรตดัสินใจ สำมำรถท ำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่ำงย ัง่ยืน และสำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำย และทิศทำงธุรกิจโดยไม่ถูกแทรกแซง ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทควำมของ ตอ้งหทยั กุวำนนท์ (2560) ใน
เร่ืองของ Bootstrap และกำรระดมทุน ท่ีมีกำรกล่ำวถึงเปรียบเทียบระหวำ่งแหล่งเงินทุนประเภทอ่ืนและแหล่ง
เงินทุนตวัเองไวว้่ำ สตำร์ทอพัส่วนใหญ่มกัเร่ิมตน้ท่ี Passion และควำมตั้งใจท่ีจะสร้ำงนวตักรรมท่ีจะสำมำรถ
สร้ำงและเปล่ียนแปลงบำงอย่ำงได ้แต่ส ำหรับแหล่งเงินทุนอ่ืนในท่ีสุดแลว้เป้ำหมำยของนักลงทุนคือกำรเพิ่ม
มูลค่ำบริษทั ซ่ึงอำจท ำให้เป้ำหมำยหรือกำรก ำหนดทิศทำงตอ้งเปล่ียนแปลงตำมสตำร์ทอพัส่วนใหญ่จึงอำจ
ตอ้งกำรเลือกท่ีควำมสบำยใจและท ำ Passion ให้ประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีตนเองตอ้งกำร ดำ้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จำกกำรเลือกแหล่งเงินทุนตวัเอง (Bootstrap) คือ ควำมเป็นเจำ้ของและถือหุ้นในสัดส่วนท่ีมำกท่ีสุด สำมำรถ
ขยำยกิจกำรหรือพฒันำสินคำ้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของตนเอง และเป็นแรงผลกัดนัให้เรียนรู้อย่ำงรวดเร็วเพื่อ
สร้ำงธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได ้และท ำไดจ้ริงอยำ่งไรก็ตำมกำรเลือกแหล่งเงินทุนตวัเอง (Bootstrap) จะเหมำะ
ส ำหรับรอบกำรระดมทุนระดบั Pre seed และ Seed fund เท่ำนั้น เม่ือกิจกำรมี Business Model ท่ีชัดเจน และ
ธุรกิจเติบโตขยำยใหญ่ข้ึน ผูป้ระกอบกำรก็ตอ้งปรับเปล่ียนกำรเลือกใชแ้หล่งเงินทุนใหเ้หมำะสมข้ึนตำมขนำด 

2. ปัญหำและอุปสรรคกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุน 
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ผลกำรศึกษำพบว่ำปัญหำและอุปสรรคท่ีสตำร์ทอัพพบคือ อำจมีเร่ืองของกำรขัดแยง้กันทำง
ผลประโยชน์เกิดข้ึนได ้เร่ืองของควำมเช่ือใจ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ กรณีมีกำรกำรรวมเงินทุนกบัผู ้
ร่วมก่อตั้งธุรกิจ (Co-Founder) และมีควำมยำกในกำรหำ Connection หรือท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ เพรำะไม่ได้มี
ผูเ้ช่ียวชำญ ผูมี้ประสบกำรณ์มำแนะน ำโดยตรงแหล่งเงินทุนอ่ืน สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ พิมพผ์กำ ครองยทุธ 
(2560) ท่ีกล่ำวถึงปัญหำและอุปสรรคของเงินทุนตวัเอง (Bootstrap) ไวว้ำ่อำจมีขอ้ควรระวงัในกำรระดุมทุนจำก
ผูร่้วมก่อตั้งหรือบุคคลใกลชิ้ด คือเร่ืองของควำมไวเ้น้ือเช่ือใจ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ เน่ืองจำก
อำจมีเร่ืองของกำรขดัผลประโยชน์เกิดข้ึนได ้
 
ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

1. งำนวิจัยคร้ังน้ีเป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำม ซ่ึงตอบโดย
ผูป้ระกอบกำรสตำร์ทอพัจ ำนวน 67 คนเท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถน ำผลสรุปจำกกำรวจิยัไปใชก้บักลุ่มผูป้ระกอบกำร
สตำร์ทอพัทั้งหมดได ้

2. จำกกำรส่งแบบสอบถำมออนไลน์พบว่ำยงัไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลบำงส่ิงไดอ้ย่ำงละเอียด เช่น 
ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ เน่ืองจำกขอ้จ ำกดัของกำรเปิดเผยขอ้มูลของกิจกำร 

3. เน่ืองจำกแหล่งเงินทุนบำงประเภทยงัไม่ได้รับควำมนิยมในประเทศไทยจึงท ำให้ไม่พบกลุ่ม
ตวัอยำ่งในกำรเก็บขอ้มูล เม่ือเทียบกบัแหล่งเงินทุนประเภทอ่ืน 

4. ควรศึกษำโดยปัจจยัหรือควำมสัมพนัธ์ท่ีส่งผลต่อกำรเขำ้ถึงแหล่งงเงินทุนของสตำร์ทอพั เพื่อหำ
วำ่ตวัแปรหรือปัจจยัใดบำ้งท่ีมีควำมสัมพนัธ์ต่อกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

5. ควรศึกษำปัจจยัหรือควำมสัมพนัธ์ดำ้นอ่ืนในระบบนิเวศของสตำร์ทอพัประเทศไทยเน่ืองจำก
แหล่งเงินทุนเร่ิมมีมำกข้ึน และในปี 2562 ปัญหำท่ีพบส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ท่ีแหล่งเงินทุน แต่อยูท่ี่ผูป้ระกอบกำร
ธุรกิจสตำร์ทอพั ท่ีประสบควำมส ำเร็จ และมีประสิทธิภำพในประเทศไทยยงัมีนอ้ย  
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