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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศกึษาลกัษณะและแหล่งเงนิทุนของสตารท์อพัในประเทศไทย การ
วจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมอืและกลุ่มประชากรเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ
สตาร์ทอัพในประเทศไทย จ านวน 178 ราย ในการศึกษาครัง้นี้  ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ 
(Frequency)  และ  ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ผลการวจิยัพบว่าผูป้ระกอบการสตารท์อพัในประเทศไทยส่วนใหญ่มกีารด าเนินธุรกจิสตารท์อพัใน
ดา้นเกษตร (Agri Tech) จ านวน 22 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 และ ดา้นอาหาร (Food Tech) จ านวน 22 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 12.00 มแีหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงนิทุนประเภทเงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap) จ านวน 136 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 
 
ค าส าคญั: ผูป้ระกอบการสตารท์อพั แหล่งเงนิทุน  

 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study Characteristics and sources of investment fund of startup 
business in Thailand. This research is quantitative research that uses a closed-ended questionnaire as a tool 
to sample 178 startup businesses in Thailand.  In this study, data were analyzed by using Frequency and 
Percentage. 
 The results was found that there are two main startup businesses in Thailand which is Agriculture 
technology (12%) and Food technology business (12%). The study also was found that Bootstrap is the major 
investment fund for startup businesses in Thailand with 76% of all responses. 
 
Keywords: Startup, Sources of investment fund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
บทน า 

วสิาหกจิเริม่ต้น (Startup : สตาร์ทอพั) นัน่เป็นธุรกจิลกัษณะใหม่ซึ่งมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ
และสงัคมเนื่องจากมกีารน านวตักรรมเขา้มาช่วยในการประกอบธุรกจิ ซึง่ช่วยสรา้งประโยชน์แก่สงัคมในหลายๆ ดา้น 
สตารท์อพันัน้โดยทัว่ไปแลว้ หมายถงึ กจิการขนาดเลก็ทีก่ าลงัเริม่เตบิโตและใช้นวตักรรมในการผลติสนิคา้และบรกิาร 
(ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.), 2561) จะแบ่งออกตามลกัษณะธุรกจิสตาร์อพัไดด้งัต่อไปนี้ 1. สตารท์อพัด้าน
การเงนิ (FinTech) เป็นการน าเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาหรอืเพิม่ความคล่องตวัดา้นการท าธุรกรรม การ
บรหิารจดัการทางการเงนิ 2. สตารท์อพัดา้นอาหาร (FoodTeeh) เป็นการน าเทคโนโลยมีาพฒันาอุตสาหกรรมการผลติ
อาหาร 3. สตาร์ทอพัด้านการศกึษา (Ed Tech) เป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยพฒันาการเรียนการสอนและช่วย
แกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัเดก็และการศกึษา 4. สตารท์อพัดา้นธุรกจิประกนัภยั (InsurTech) เป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาชว่ย
แกปั้ญหาหรอืช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้กอุตสาหกรรมประกนัและผูท้ าประกนั 5. สตารท์อพัดา้นการแพทยแ์ละการ
ดูแลรกัษาสุขภาพ (HealthTech) เป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยแกปั้ญหา พฒันา ตลอดจนช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
ดา้นการแพทยแ์ละการดแูลรกัษาสขุภาพ 6. สตารท์อพัดา้นอสงัหารมิทรพัย ์(PropTech) เป็นการน าเทคโนโลยมีาใชใ้น
อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อช่วยในกระบวนการผลติหรอืการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ทีต่อบโจทยร์ปูแบบการอยู่อาศยั
ของคนยุคนี้ 7. สตาร์ทอัพด้านการเกษตร (AgriTech) เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับภาคการเกษตร ช่วยให้
เกษตรกรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเพาะปลูก การบรหิารจดัการสนิคา้เกษตร 8. สตารท์อพัดา้นการ
ท่องเทีย่ว (TravelTech) เป็นการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ซึง่ช่วยใหน้ักท่องเทีย่วมทีางเลอืกดา้น
การท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ สะดวกขึน้ และยงัช่วยให้ตลาดท่องเทีย่วเติบโตยิง่ขึน้ 9. สตาร์ทอพัด้านการเขา้ถึงสนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) เป็นการประกอบธุรกจิดา้นการคา้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศพัท ์
โทรทศัน์ หรอื คอมพวิเตอร ์ซึง่เป็นช่องทางทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุและไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั โดยมรีะบบอนิเทอรเ์น็ต
เป็นสื่อในการเชื่อมโยงผูช้ือ้และผูข้ายใหเ้กดิการคา้ระหว่างกัน 10. สตารท์อพัดา้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรม (Industry 
Tech) เป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยอ านวยความสะดวกในอุตสาหกรรม เช่น โดรน เพื่อใช้ในงานส าร วจพื้นที่ที่
เหมาะสมในการท าอุตสาหกรรมประเภทนัน้ ๆ หรือเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบการท างานในพื้นที่ของ
อุตสาหกรรมดงักล่าว เป็นต้น นอกจากนี้ยงัรวมถงึซอฟต์แวรห์รอืแอพพลเิคชัน่ทีค่อยเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย  11. 
สตารท์อพัดา้นการใชช้วีติประจ าวนั (Lifestyle ) เป็นการน าเทคโนโลยมีายกระดบัคุณภาพชวีติในการใชช้วีติประจ าวนั 
ใหท้นัสมยั หรอืมปีระสทิธภิาพมากขึน้ในหลาย ๆ เรื่อง 

เมื่อกล่าวถงึการท าธุรกจิ สิง่หนึ่งทีม่คีวามส าคญัทีต่้องกล่าวถงึไม่น้อยไปกว่าไอเดยีนัน่กค็อืเงนิทุน บางครัง้
การมไีอเดยีทีด่แีต่ขาดเงนิทุนอาจจะท าให้ไอเดยีทีค่ดิไวไ้ม่สามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้จรงิได ้ซึง่การท าวสิาหกจิเริม่ตน้นัน่ 
เนื่องจากเป็นรูปแบบใหม่ทีม่คีวามเสีย่งมากกว่าการท าธุรกจิทัว่ไป การหาเงนิทุนจงึมคีวามแตกต่างกนัการทีจ่ะกูเ้งนิ
กบัธนาคารเหมอืนกบัธุรกจิ SMEs ทัว่ไปอาจจะเป็นไปไดย้าก ในขณะเดยีวกนัการเตบิโตของสตารท์อพัในแต่ละช่วง
นัน่ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิทุน และเป็นจ านวนทีม่ากขึน้ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิทุน และเป็นจ านวนทีม่ากขึน้เรื่อยๆ เพื่อใหธุ้รกจิ
ขยายเติบโตต่อไปได้ แหล่งเงนิทุนส าหรบัสตาร์ทอพัจงึมคีวามส าคญั ซึ่งหากเราจะเริม่ท าสตาร์ทอพัเราจะหาแหล่ง
เงนิทุนได้จากช่องทางเหล่านี้ 1. Bootstrap เงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั 2. Angel Investor กลุ่มนักลงทุนอสิระที่ใช้
เงนิทุนส่วนตวัของตวัเองมาร่วมลงทุนกบัวสิาหกจิเริม่ต้น 3. Incubator / Accelerator หน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการ
เตบิโตส าหรบัธุรกจิ 4. Crowdfunding การระดมทุนจากสาธารณะ 5. Venture Capital (VC) กลุ่มนักลงทุนในรูปแบบ
องคก์รหรอืนกัลงทุนสถาบนั (ณฤทธิ ์วรพงษ์ด,ี 2561) 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษาลกัษณะและแหล่งเงนิทุนของวสิาหกจิเริม่ต้นในประเทศไทย ซึง่ขอ้มูลต่าง ๆ ในการวจิยั 
ทีไ่ดน้ัน่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ผูท้ีจ่ะรเิริม่เป็นผูป้ระกอบการสตารท์อพั และในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในสตารท์อพั 
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วตัถปุระสงค ์
 1.  เพื่อศกึษาลกัษณะของสตารท์อพัในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศกึษาแหล่งเงนิทุนของสตารท์อพัในประเทศไทย 
. 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) ให้ค านิยาม “วสิาหกจิเริม่ต้น” หรอื “สตาร์ทอพั” (Starup) หมายถึง 
กจิการขนาดเลก็ทีก่ าลงัเริม่เตบิโตและใชน้วตักรรม ในการผลติสนิคา้และบรกิาร (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(สนช.), 
2561) 

สตาร์ทอพัในประเทศไทยที่ได้รบัความสนใจจากผู้ประกอบการ สามารถแบ่งเป็นลกัษณะประเภทธุรกิจ
ดงัต่อไปนี้ 

1.  FinTech (ฟินเทค) สตารท์อพัดา้นการเงนิ การธนาคาร และการลงทุน  
2.  FoodTech (ฟู้ดเทค) สตารท์อพัดา้นอาหาร  
3.  EdTech (เอด็เทค) สตารท์อพัดา้นการศกึษา  
4.  InsurTech (อนิชวัเทค) สตารท์อพัดา้นธุรกจิประกนั  
5.  HealthTech (เฮลทเ์ทค) สตารท์อพัดา้นการแพทยแ์ละการดแูลรกัษาสขุภาพ  
6.  PropTech (พรอ็พเทค) สตารท์อพัดา้นอสงัหารมิทรพัย ์ 
7.  AgriTech (อะกรเิทค) หรอื AgTech (แอคเทค) สตารท์อพัดา้นการเกษตร  
8.  TravelTech (ทราเวลเทค) สตารท์อพัดา้นการท่องเทีย่ว  
9.  E-Commerce สตารท์อพัดา้นการเขา้ถงึสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์  
10.  Industry Tech สตารท์อพัดา้นการสง่เสรมิอุตสาหกรรม  
11.  Lifestyle สตารท์อพัดา้นการใชช้วีติประจ าวนั  
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้บ่งช่องทางการระดมทุนของแหล่งเงนิทุนสตารท์อพัไวด้งัต่อไปนี้ 
1.  เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap) เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวัเป็นเงนิทุนแหล่งแรกทีส่ามารถเริม่

ไดเ้ลยจากเงนิเกบ็ของตวัเอง ซึง่ตวัเราเองกต็อ้งเชื่อมัน่ในสิง่ทีจ่ะท าและกลา้ทีจ่ะเริม่ตน้ดว้ยเงนิทุนของตวัเองก่อน โดย
อาจจะรวมกบัเงนิทุนของเพื่อนผูร้่วมก่อตัง้ธุรกจิ (Co-Founder) นอกเหนือจากนี้อาจจะมาจาก พ่อ แม่ ญาตพิีน้่อง และ
เพื่อน ๆ ที่เชื่อในตัวเราคอยสนับสนุนเรา เพื่อที่จะให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกจิได้ ข้อดีในการระดมทุนด้วยวิธนีี้ใน
ช่วงแรกท าใหท้มีงานผูร้่วมก่อตัง้สามารถขยายกจิการหรอืพฒันาสนิคา้ใหส้ามารถตอบโจทยข์องตลาดและนกัลงทุนใน
อนาคตได ้ขอ้ดขีองการระดมทุน (ณฤทธิ ์วรพงษ์ด,ี 2561; พมิพผ์กา ครองยุทธ, 2560) 

2.  กลุ่มนักลงทุนอสิระ (Angel Investor) กลุ่มนักลงทุนอสิระทีใ่ช้เงนิทุนส่วนตวัของตวัเองมาร่วมลงทุนกบั
วสิาหกจิเริม่ต้น โดยมากจะเป็นเจา้ของธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็มาแลว้ มเีงนิทุนและความสนใจหรอืมคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญในธุรกจิทจีะร่วมลงทุน ซงึนอกจากจะใหเ้งนิทุนแลว้ ยงัสามารถใหค้ าแนะน าช่วยเหลอืวสิาหกจิเริม่ตน้ หรอื
ช่วยหาเครอืขา่ยธุรกจิ (Connection) ใหใ้นการท าธุรกจิไดด้ว้ย ซึง่ Angel Investor นี้อาจจะไม่ไดล้งทุนดว้ยจ านวนเงนิ
ทีส่งูมาก แต่ถอืเป็นผูท้ีม่บีทบาทมากในช่วงแรก เพราะสามารถช่วยใหว้สิาหกจิเริม่ตน้เริม่ตน้ธุรกจิได ้(ณฤทธิ ์วรพงษ์ดี
, 2561)  

3.  หน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโตส าหรบัธุรกจิ (Incubator / Accelerator) หน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่ง
การเติบโตส าหรบัธุรกจิ ที่จะช่วยใหธุ้รกจิสามารถเตบิโตได้โดยให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ให้ค าแนะน าและเป็นที่
ปรกึษาทางธุรกจิในด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านการตลาด การเงนิ กฎหมาย สถานที่ท างาน (Coworking Space) ตลอดจน
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แหล่งเงนิทุนรวมทัง้ช่วยหาพนัธมติรและแหล่งเงินทุนเพิม่เตมิในรอบต่อ ๆ ไป เพื่อช่วยเร่งให้ธุรกจิขยายการเตมิโต
ออกไปไดซ้ึง่การเขา้ร่วมกบัหน่วยงานบ่มเพาะเหล่านี้สามารถเขา้ร่วมไดจ้ากโครงการแข่งขนัต่าง ๆ ทีห่น่วยงานจดัขึน้ 
ซึ่งจะได้รบัเงินทุนสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นด้วย โดยบางรายอาจจะแลกกบัเข้าร่วมถือหุ้น หรืออาจจะเป็นการให้ทุน
สนับสนุนเปล่าโดยไม่ต้องแลกหุน้กไ็ด ้แต่แนวทางทีต่่างกนัระหว่างหน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโตส าหรบัธุรกจิ 
(Incubator / Accelerator) กบัสตารท์อพัอาจจะส่งผลต่อความส าเรจ็ของสตารอ์พั (ณฤทธิ ์วรพงษ์ด,ี 2561; พมิพผ์กา 
ครองยุทธ, 2560) 

4.  การระดมทุนจากสาธารณะ (Crowdfunding) การระดมทุนจากสาธารณะ เป็นอกีวธิกีารหนึ่งในการระดม
ทุนโดยผ่านแพลตฟอรม์ทีเ่ป็นเสมอืนตวักลางในการจบัคู่ระหว่างผูท้ีต่อ้งการเงนิทุน (ไปประกอบธุรกจิ) กบัผูท้ีม่เีงนิทุน 
(กลุ่มคนจ านวนมาก) โดยมรีูปแบบนี้จะช่วยใหธุ้รกจิเกดิใหม่มโีอกาสเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนมากขึน้ ประกอบกบัเป็นการ
ช่วยใหธุ้รกจิไดท้ดสอบไอเดยีว่าสนิคา้ หรอืบรกิารทีน่ าเสนอ มคีนสนใจมากน้อยเพยีงใดโดยดไูดจ้ากความส าเรจ็ในการ
ระดมทุน ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ลงทุนที่มีเงนิทุนน้อยได้ลงทุนในธุรกจิที่มไีอเดยีด ีๆ ได้ผ่ าน
แพลตฟอรม์ของ Crowdfunding (ณฤทธิ ์วรพงษ์ด,ี 2561) รูปแบบการระดมทุนของ Crowdfunding แบ่งออกไดเ้ป็น 4 
รปูแบบคอื 

4.1  Donation-based Crowdfunding เป็นการระดมทุนในรปูแบบการบรจิาค  
 4.2  Reward Crowdfunding เป็นการระดมทุนในรูปของตวัเงนิ แต่จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นสิง่ของ หรอื
สทิธพิเิศษตามทีเ่จา้ของโครงการก าหนด 
 4.3  Peer-to-Peer Lending เป็นการลงทุนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนเป็นตวัเงนิ  
 4.4  Equity-based Crowdfunding คล้ายคลงึกบั Peer-to-Peer Lending แต่การระดมทุน ในรูปแบบนี้ผู้
ลงทุนจะไดร้บัหุน้และไดร้บัผลตอบแทนจากการถอืหุน้นัน้แทน ธุรกจิทีร่ะดมทุนดว้ยวธินีี้โดยมากเป็นธุรกจิทีเ่พิง่เริม่ต้น 
และการลงทุนในรปูแบบนี้มคีวามเสีย่งมาก 
 5.  กลุ่มนักลงทุนในรูปแบบนักลงทุนสถาบนั (Venture Capital (VC)) กลุ่มนักลงทุนในรูปแบบนักลงทุน
สถาบนั ทีน่ าเงนิมาร่วมลงทุนกบัวสิาหกจิเริม่ต้น โดยอาจจะเป็นการจดัตัง้กองทุนเพื่อรวบรวมเงนิลงทุนจากนักลงทุน
รายใหญ่เฉพาะกลุ่มทีม่คีวามเขา้ใจในธุรกจิสตารท์อพัและรบัความเสีย่งสงู ซึง่ VC เหล่านี้จะมทีัง้ทีม่าจากต่างประเทศ
และในประเทศ เช่น 500 TukTuks, Cyber Agent Ventrues, Golden Gate Ventures โดยการลงทุนจะเน้นลงทุนใน
รอบหลงั ๆ ทีต่อ้งการเงนิลงทุนจ านวนมาก ซึง่เป็นรอบการระดมทุนของธุรกจิทีอ่ยู่ในช่วง ก าลงัเตบิโต ขยายฐานลกูคา้
จ านวนมาก ไปจนถงึช่วงทีธุ่รกจิเตบิโตแลว้ และตอ้งการเตบิโตมากขึน้ไปสูจ่ากต่างประเทศ (ณฤทธิ ์วรพงษ์ด,ี 2561) 
  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิสตารท์อพั มกีารศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะธุรกจิสตาร์ท
อพั ซึ่งผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมเหล่านัน่ โดย อายุส ยุวร ี(2560) ได้ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เริม่ต้นท าธุรกจิแบบสตารท์อพั พบว่ากลุ่มธุรกจิทีส่นในหรอืก าลงัประกอบธุรกจิแบบสตารท์อพัส่วนใหญ่เป็น พาณิชย์
อิ เ ล็กท รอนิ ก ส์  (E-Commerce) และก า รบ ริก า ร ออน ไล น์  (E-Service) Hendratmi, A., Ryandono, M. and 
Sukmaningrum, P. (2019) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาแพลตฟอรม์เวบ็ไซตก์ารระดมทุนสาธารณะส าหรบัสตารท์อพัที่
เริม่ตน้ในประเทศอนิโดนีเซยี กล่าวว่าในปี 2018 จ านวนสตารท์อพัในประเทศอนิโดนีเซยี 992 ราย สตารท์อพัสว่นใหญ่
ประกอบธุรกิจสตารท์อพัแบบ E-Commerce คดิเป็นร้อยละ 35.48 Nicolaj Hojer Nielen (2017) กล่าวว่าในปี 2015 
สตารท์อพัในประเทศสหรฐัอเมรกิาสว่นใหญ่ประกอบธุรกจิสตารท์อพัดา้นการเงนิ (Fin Tech) 
 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งเงนิทุนและการระดมทุน มกีารศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแหล่งเงนิทุนและ
การระดมทุน ซึ่งผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมเหล่านัน่ โดย อายุส ยุวร ี(2560) ได้ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเริม่ตน้ท าธุรกจิแบบสตารท์อพั พบว่าแหล่งเงนิทุนทีใ่ชใ้นการเริม่ตน้ธุรกจิสตารท์อพัสว่นใหญ่คอื แหล่งเงนิทุน
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ประเภทเงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั (Bootstrap) วมิลรตัน์ เลศิพลบัพลาไชย (2554) ไดท้ าการศกึษาการแสวงหาแหล่ง
เงนิทุนและปัญหาในการแสวงหาแหล่งเงนิทุนของผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและธุรกจิขนาดย่อม พบว่าแหล่งเงนิทุนที่
น ามาด าเนินธุรกจิส่วนมากเป็นแหล่งเงนิทุนของตนเอง Nicolaj Hojer Nielen (2017) กล่าวว่าสตาร์ทอพัในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มกีารด าเนินธุรกจิสตารท์อพัโดยสว่นใหญ่ใชแ้หล่งเงนิทุนตนเอง รองลงมาคอืแหล่งเงนิทุนจากครอบครวั
และเพื่อน   
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ผู้ วิจ ัย เลือกก ลุ่มตัวอย่ า งจากผู้ป ระกอบการสตาร์ทอัพ ในประ เทศไทย ที่ ร วบรวมข้อมูลจาก 
https://new.set.or.th อยู่ภายใต้การจดัการดูแลของตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ซึง่การด าเนินงานภายใตโ้ครงการเร่ง
สรา้งผูป้ระกอบการนวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ และกลุ่มสตารท์อพัต่าง ๆ ในประเทศไทยจากเฟซบุ๊ก 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวจิยั คือแบบสอบถาม โดยใช้วิธกีารแจกและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจยัเป็นผู้ส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยใช้ Google Form จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบลงิก์ 
(Link) และควิอารโ์คด้ (QR Code) 
 เมื่อไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาขอ้มลูทีไ่ดถู้กน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ท าการวเิคราะหเ์ชงิ
พรรณนา  (Descriptive  analysis)  แสดงค่าความถี ่(Frequency)  หรอื ค่ารอ้ยละ (Percentage)   
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผู้วิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย 2,000 ราย ซึ่งมีการตอบกลับ
แบบสอบถามจ านวน 178 ราย ทัง้นี้จะน าเสนอการวเิคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงค์ในการศกึษา  โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 178 ตวัอย่างพบว่ามเีพศชายมากกว่า
เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 78.00 และร้อยละ 22 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มอีายุ 20 - 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 24.00 โดย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 59.00 และมปีระสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
 รูปแบบและลกัษณะประเภทธุรกจิสตาร์ทอพัของผู้ตอบแบบสอบถามจากงานวจิยั สามารถสรุปรูปแบบและ
ลกัษณะประเภทธุรกจิของสตารท์อพัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งันี้ รปูแบบของธุรกจิสตารท์อพัมากทีสุ่ด คอืรปูแบบ
ธุรกจิสตารท์อพัแบบบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 53 รองลงมาเป็นรปูแบบธุรกจิสตารท์อพัแบบเจา้ของคนเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 
34.00 และรูปแบบธุรกจิสตารท์อพัแบบอื่น ๆ รอ้ยละ 8.00 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มลีกัษณะประเภทธุรกจิสตารท์อพั
ด้านอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาเป็นลกัษณะประเภทธุรกจิสตาร์ทอพัด้านด้านอาหาร (Food Tech) และ
สตารท์อพัดา้นการเกษตร (Agri Tech) คดิเป็นรอ้ยละ 12.00  
 แหล่งเงนิทุนและการระดมทุนของสตารท์อพัของผูต้อบแบบสอบถามจากงานวจิยั สามารถสรุปแหล่งเงนิทุน
และการระดมทุนของสตาร์ทอพัของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดงันี้ แหล่งเงนิทุนของสตาร์ทอพั คอื แหล่งเงนิทุนด้วย
ตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap) มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 76.0  รองลงมา คอื หน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโต
ส าหรบัธุรกจิ (Incubator / Accelerator) คดิเป็นรอ้ยละ 10.00  กลุ่มนกัลงทุนอสิระ (Angel Investor) และกลุ่มนกัลงทุน
ในรูปแบบนักลงทุนสถาบนั (Venture Capital (VC)) คดิเป็นรอ้ยละ 6.00  ส าหรบัแหล่งเงนิทุนของสตารท์อพัทีใ่ชน้้อย
ทีส่ดุ คอื การระดมทุนจากสาธารณะ (Crowdfunding) คดิเป็นรอ้ยละ 2.00  จากแหล่งเงนิทุนการระดมทนุจากสาธารณะ 
(Crowdfunding) ร้อยละ 2  เป็นการระดมทุนแบบผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์หรือสินค้าตอบแทน (Reward 
Crowdfunding) คดิเป็นร้อยละ 50  และเป็นการระดมทุนแบบผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนเป็นตวัเงนิ (Peer-to-Peer 
Lending) คดิเป็นรอ้ยละ 50  จากแหล่งเงนิทุนการระดมทุนจากสาธารณะ (Crowdfunding) 
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 เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะของธุรกิจสตาร์ทอพัแต่ละธุรกิจกับแหล่งเงินทุนของสตาร์ทอัพ แต่ละ
ประเภทมกีารเลอืกใชแ้หล่งเงนิทุนช่องทางใดบา้ง ไดด้งันี้  
 ธุรกจิสตาร์ทอพัด้านการเงนิ (Fin Tech) ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิ
เป็นร้อยละ 66.67  รองลงมาเป็นแหล่งเงนิทุนกลุ่มนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) คดิเป็นร้อยละ 16.67  และเป็น
แหล่งเงนิทุนหน่วยงานบ่อเพาะหรอืเร่งการเตบิโตส าหรบัธุรกจิ (Incubator / Accelerator) คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ธุรกจิ
สตาร์ทอพัด้านอาหาร (Food Tech) ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงินทุนตัวเองหรือ ครอบครวั (Bootstrap)  คิดเป็นร้อยละ 
63.64  รองลงมาเป็นแหล่งเงนิทุนกลุ่มนักลงทุนในรูปแบบนักลงทุนสถาบนั (Venture Capital (VC)) คดิเป็นร้อยละ 
18.18  แหล่งเงินทุนกลุ่มนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) คิดเป็นร้อยละ 9.09  และการระดมทุนจากสาธารณะ 
(Crowdfunding) คดิเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดบั ธุรกจิสตาร์ทอพัด้านการศกึษา (Education Tech) เป็นแหล่งเงนิทุน
ตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ธุรกจิสตารท์อพัดา้นธุรกจิประกนัภยั (Insur Tech) เป็นแหล่ง
เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  และแหล่งเงนิทุนกลุ่มนกัลงทุนอสิระ (Angel Investor) 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ธุรกจิสตารท์อพัดา้นการแพทยแ์ละการดแูลรกัษาสขุภาพ (Health Tech) เป็นแหล่งเงนิทุนตวัเอง
หรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  และแหล่งเงนิทุนหน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโตส าหรบัธุรกจิ 
(Incubator / Accelerator) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Property Tech) เป็นแหล่ง
เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 50.00  และแหล่งเงนิทุนหน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโต
ส าหรบัธุรกจิ (Incubator / Accelerator) คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ธุรกจิสตารท์อพัดา้นการเกษตร (Agri Tech) เป็นแหล่ง
เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 100 ธุรกจิสตารท์อพัดา้นการท่องเทีย่ว (Travel Tech)  เป็น
แหล่งเงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 40.00  แหล่งเงนิทุนกลุ่มนักลงทุนในรูปแบบนักลงทุน
สถาบนั (Venture Capital (VC)) คดิเป็นรอ้ยละ 40.00  และแหล่งเงนิทุนหน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโตส าหรบั
ธุรกจิ (Incubator / Accelerator) คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 ธุรกจิสตารท์อพัดา้นการเขา้ถงึสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-
Commerce) ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั (Bootstrap) คดิเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมาเป็นแหล่ง
เงนิทุนกลุ่มนักลงทุนอสิระ (Angel Investor) คดิเป็นรอ้ยละ 20.00  แหล่งเงนิทุนหน่วยงานบ่มเพาะหรอืเร่งการเตบิโต
ส าหรับธุรกิจ (Incubator / Accelerator) คิดเป็นร้อยละ 10.00  และเป็นแหล่งเงินทุนการระดมทุนจากสาธารณะ 
(Crowdfunding) คดิเป็นรอ้ยละ 10.00  ตามล าดบั  ธุรกจิสตารท์อพัดา้นอุตสาหกรรม (Industry Tech) ส่วนใหญ่เป็น
แหล่งเงินทุนตวัเองหรือครอบครวั (Bootstrap)  คิดเป็นร้อยละ 80.00  รองลงมาเป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มนักลงทุนใน
รูปแบบนักลงทุนสถาบนั (Venture Capital (VC)) คิดเป็นร้อยละ 20.00 ธุรกิจสตาร์ทอพัด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน 
(Lifestyle) เป็นแหล่งเงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap)  คดิเป็นรอ้ยละ 100 และธุรกจิสตารท์อพัดา้นดา้นอื่น ๆ 
เป็นแหล่งเงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั (Bootstrap) คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 
อภิปรายผล 
 จากผลวจิยัในครัง้นี้ ช่วยให้ทราบถึงลกัษณะและแหล่งเงนิทุนของสตาร์ทอพัในประเทศไทยสามารถน าไป
วเิคราะหข์อ้มลู โดยอภปิรายประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูในดา้นแหล่งเงนิทุนของสตารท์อพั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการด าเนิน
ธุรกจิสตารท์อพัในดา้นเกษตร(Agri Tech) และ ดา้นอาหาร (Foot Tech)  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อายุส ยุวร ี
(2560) ที่พบว่ากลุ่มธุรกจิที่สนในหรอืก าลงัประกอบธุรกิจแบบสตาร์ทอพัส่วนใหญ่เป็น พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) และการบริการออนไลน์ (E-Service) จากกรณีที่ไม่สอดคล้องดงักล่าวเป็นแบ่งลกัษณะประเภทธุรกจิ
สตารท์อพัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ของผูว้จิยัไดแ้บ่งลกัษณะของประเภทธุรกจิสตารท์อพั 12 ลกัษณะธุรกจิ แต่งานวจิยัของ อา
ยุส ยุวร ี(2560) แบ่งลกัษณะของประเภทธุรกจิสตารท์อพั 6 ลกัษณะ ซึง่อาจท าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนของขอ้มลูได ้
ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hendratmi, A., Ryandono, M. and Sukmaningrum, P. (2019) ทีพ่บว่าในปี 2018 จาก
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สตาร์ทอพัในประเทศอนิโดนีเซยี 992 ราย สตาร์ทอพัส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิสตาร์ทอพัแบบ E-Commerce คดิเป็น
ร้อยละ 35.48 Nicolaj Hojer Nielen (2017) พบว่าสตาร์ทอพัในประเทศสหรฐัอเมรกิาส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิสตารท์
อพัด้านการเงนิ (Fin Tech) จากกรณีที่ไม่สอดคล้อง เนื่องปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจด าเนินธุรกจิสตาร์ทอพั ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นนโยบายเกีย่วกบักฎหมายธุรกจิ ดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและต้นทุนเทคโนโลย ีดา้นการเมอืงและ
สภาพเศรษฐกจิ และดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ซึง่อาจท าส่งผลต่อการประกอบ
ธุรกจิสตารท์อพัทีแ่ตกต่างกนั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลในด้านแหล่งเงนิทุนของสตาร์ทอพั แหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่เป็นแหล่งเงนิทุนประเภท
เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap) เมื่อท าการวเิคราะหล์กัษณะของธุรกจิสตารท์อพัแต่ละธุรกจิเปรยีบเทยีบกบั
แหล่งเงนิทุนของสตาร์ทอพั ผลที่ได้คอืทุกธุรกจิสตาร์ทอพัจะมแีหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ หรอืบางธุรกจิสตาร์ทอพัจะมี
แหล่งเงนิทุนทัง้หมดในการวจิยัครัง้นี้เป็นแหล่งเงนิทุนประเภทเงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั (Bootstrap) ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อายุส ยุวร ี(2560)  ที่พบว่าแหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเริม่ต้นธุรกจิ Startup คอื แหล่งเงนิทุนประเภท
เงนิทุนตวัเองหรอืครอบครวั (Bootstrap) มากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วมิลรตัน์ เลศิพลบัพลาไชย (2554) 
ที่พบว่าแหล่งเงินทุนที่น ามาด าเนินธุรกิจส่วนมากเป็นแหล่งเงินทุนของตนเอง สอดคล้องกบั Nicolaj Hojer Nielen 
(2017) ที่พบว่าสตาร์ทอพัในประเทศสหรฐัอเมรกิา มกีารด าเนินธุรกจิสตาร์ทอพัโดยส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเงนิทุนตนเอง 
รองลงมาคอืแหล่งเงนิทุนจากครอบครวัและเพื่อน 
 
บทสรปุ 
 บทสรุปงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึการสรุปผลในการศกึษา อภปิรายผลในการศกึษา ขอ้จ ากดัในการศกึษา 
และขอ้เสนอแนะส าหรบัผลการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า ผูป้ระกอบการสตารท์อพัใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มกีารด าเนินธุรกจิสตาร์ทอพัในด้านเกษตร(Agri Tech) จ านวน 22 ราย คดิเป็นร้อยละ 12.00  
และ ดา้นอาหาร (Foot Tech) จ านวน 22 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.00  มแีหล่งเงนิทุนสว่นใหญ่เป็นแหล่งเงนิทุนประเภท
เงนิทุนตวัเองหรอื ครอบครวั (Bootstrap) จ านวน 136 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.00  เมื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะของธุรกจิ
สตารท์อพัแต่ละธุรกจิกบัแหล่งเงนิทุนของสตารท์อพั จะพบว่าทุกธุรกจิสตารท์อพัจะมแีหล่งเงนิทุนส่วนใหญ่ หรอืบาง
ธุรกิจสตาร์ทอพัจะมีแหล่งเงินทุนทัง้หมดในการวิจยัครัง้นี้เป็นแหล่งเงินทุนประเภทเงินทุนตัวเองหรือครอบครวั 
(Bootstrap) 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ยังมีข้อจ ากัดในด้านของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่หลากหลาย
เท่าที่ควรเนื่องจากการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยใช้ Google Form จดัท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ กระจายแบบสอบถามผ่านโซเซยีลมเีดยี และการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณท าใหข้อ้มูลไม่ไดเ้จาะจง
มากนกั ดงันัน้ ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิแบบเจาะลกึถงึกระบวนการต่าง ๆ และประชากรทีห่ลากหลายจะท าใหไ้ดข้อ้มลู
ทีเ่ป็นอสิระมากยิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วจิยัเหน็ว่าควรมกีารศกึษาเพิม่เติมจากการวจิยัในครัง้นี้ ลกัษณะประเภทธุรกจิของสตาร์ทอพัมกีารแบ่ง
ประเภทของธุรกจิทีย่งัไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุมจงึท าใหข้อ้มูลมคีวามหลากหลายและค่อนขา้งกระจายและการวจิยั
ของผูท้ าวจิยัเป็นวจิยัเชงิปรมิาณขอ้มลูทีไ่ดจ้ะไม่ใชเ้ชงิลกึเหมอืนวจิยัเชงิคุณภาพหากมกีารสมัภาษณ์ในเชงิลกึอาจจะ
ไดข้อ้มลูทีแ่น่นอนกว่าทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอ 
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