
1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การสื่อสารทางการตลาด ทัศนคติ และรูปแบบการระดมทุน ท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้             
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ มีเงินทุนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีส ามะโนครัวหรือท างานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 406 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-
38 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สถานภาพการท างานเป็นพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และ
รับความเสี่ยงได้พอสมควร ถ้าผลตอบแทนดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้มีเงินทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน               
มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01              
การสื่อสารทางการตลาด ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ และด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ             
การสื่อสารทางการตลาด ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รูปแบบการระดมทุน การให้รางวัลตอบแทน การให้ดอกเบี้ยตอบแทน และการให้หุ้นตอบ
แทน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
0.01 และ 0.05 ตามล าดับ การสื่อสารทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจ 
สตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการระดมทุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ Crowdfunding 
 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study marketing communication, attitudes, and a fundraising model 

affecting funding intentions in startup businesses by crowdfunding among funded people in the Bangkok 
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metropolitan area. The sample consisted of four hundred and six people, aged fifteen years of age and older, 
who had a census or worked in the Bangkok metropolitan area. The results of this research found that most 
of the respondents were male, aged thirty-one to thirty-eight, postgraduate students and private company 
employees and with an average monthly income of 15,001-25,000 baht. The hypothesis testing found that 
people of different acceptable risk levels had different levels of funding intentions in startup businesses by 
crowdfunding with a statistical significance of 0. 01.  Marketing communication, in terms of events and 
experiences, and online and social media marketing affected funding intentions in startup businesses by 
crowdfunding with a statistical significance of 0.01 and 0.05 respectively. Marketing communication, in terms 
of events and experiences were found to affect funding intentions, with attitudes toward startup businesses 
had a 0.01 level of statistical significance. Attitudes toward startup businesses affected funding intentions in 
startup businesses by crowdfunding with a statistical significance at a level of 0.01. The fundraising model, in 
terms of reward, lending and equity were found to affect funding intentions for startup businesses by 
crowdfunding with a statistical significance of 0.05, 0.01 and 0.05, respectively. Marketing communication was 
found to both directly and indirectly affecting funding intentions in startup business by crowdfunding. 
 
Keywords: Marketing Communication, Fundraising Model, Startup Businesses, Crowdfunding 
 

บทน า 
ในขณะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากไทยแลนด์ 3.0 สู่ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเปลี่ยนผ่าน จากยุค

อุตสาหกรรมหนัก สู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สอดรับกับปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนส าคัญ           
ในชีวิตประจ าวันมากข้ึนกว่าในสมัยก่อน สืบเนื่องมาจากการเกิดนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ โดยนอกเหนือจากการด าเนินชีวิตประจ าวันแล้ว ยังรวมไปถึงการประกอบอาชีพ หรือ
การด าเนินธุรกิจ 

ในสังคมทุกวันนี้ยังมีปัญหามากมายที่รอให้ช่วยกันแก้ไข โดยภาครัฐอาจยังเข้าไม่ถึงและด าเนินการได้ครอบคลุมเท่าไรนัก 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะตอบสนองต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดเป็นการรวมตัวกันในรูปแบบของธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการของตนเอง และหากธุรกิจประสบความส าเร็จ น่ันหมายถึง ปัญหาบาง
ประการได้รับการแก้ไข อีกท้ัง ยังมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ต่อไป 

ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ ภายใต้บริษัทที่เปิดใหม่ โดยมีโมเดลธุรกิจที่น าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันให้แก่คนจ านวนมาก ด้วยวิธีการใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในรูปแบบ
ที่ท าซ้ าและขยายตลาด เพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นและสามารถเติบโตในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนกระทั่งกลายเป็นบริษัทใหญ่ และ
อาจจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนได้ในอนาคต 

ส าหรับในประเทศไทยมีธุรกิจสตาร์ทอัพหลายบริษัท ที่ก าลังอยู่ในช่วงการเติบโต และถือว่าประสบความส าเร็จ 
ยกตัวอย่างเช่น Ookbee ท าหนังสือออนไลน์ หรือที่เรียกว่าอีบุ๊ค อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ Wongnai เป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหาร           
เป็นต้น (ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี,  2560, น. 11) 
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ปัจจุบันมีธุรกิจสตาร์ทอัพอยู่หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ รถยนต์ อาหาร กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 
654 บริษัท (Startup Ecosystem, 2562) ซึ่งธุรกิจในบริษัทบางแห่งสามารถครอบคลุมได้มากกว่า 1 ประเภท 

ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจสตาร์ทอัพเริ่มต้นและประสบความส าเร็จ คงหนีไม่พ้นด้านเงินทุน โดยกิจการที่อยู่ในช่วง
เริ่มต้นมักประสบปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การกู้เงินจากธนาคาร ก็อาจถูกปฏิเสธที่จะให้กู้ ด้วยเหตุผลด้านรายได้ที่ยัง           
ไม่แน่นอน หรือสินทรัพย์ท่ีจะมาเป็นประกันเงินกู้ก็อาจจะยังน้อย การระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักส าหรับธุรกิจ
สตาร์ทอัพ แต่ในบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพมีความต้องการเงินทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีจ านวนรวมทั้งหมด 625 บริษัท (Startup 
Ecosystem, 2562) 

อย่างไรก็ตาม การระดมทุนยังมีช่องทางอื่นท่ีน่าสนใจ ในรูปแบบของ Crowdfunding เป็นการสร้างโอกาสให้กิจการที่มี
ศักยภาพและต้องการเงินทุน เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนจากสาธารณะ โดยผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นเสมือนตัวกลางจับคู่
ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุน กับผู้ที่มีเงินทุน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดใหม่ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ประกอบกับเป็น
ช่องทางในการน าเสนอธุรกิจให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้มีเงินทุนรายย่อยทั่วไป 
ได้ให้เงินทุนในธุรกิจตามความสนใจ ผ่านแพลตฟอร์มของ Crowdfunding 

การระดมทุนผ่าน Crowdfunding มี 4 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาค การให้รางวัลตอบแทน การให้ดอกเบี้ยตอบแทน และ
การให้หุ้นตอบแทน แต่วิธีการระดมทุนแบบสุดท้าย จะเป็นวิธีที่เข้มงวดมาก ถือเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนรูปแบบหนึ่ง            
ซึ่งควบคุมโดยก.ล.ต. (Start to Grow, 2559) วิธีการนี้เป็นวิธีการระดมทุนที่คล้ายคลึงกับการระดมทุนของบริษัทมหาชน สามารถ
เล็งเห็นถึงความยั่งยืนและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นได้อีกวิธีหนึ่ง 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจด้านการให้ เงินทุนหรือการระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ 
Crowdfunding ซึ่งมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารทางการตลาด ทัศนคติ และรูปแบบการระดมทุน ที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นรูปแบบการ
ระดมทุนที่เป็นผลจากคนหมู่มาก การสื่อสารทางการตลาดทัศนคติ และรูปแบบการระดม จะสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้มีเงินทุน  
สู่การสร้างโอกาสให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งผลของการวิจัย จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะน าไปพัฒนา 
วางแผนการระดมทุน เข้าถึงกลุ่มผู้มีเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดทุน หรือผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินอ่ืน ๆ ที่จะเป็นทางเลือกในการให้เงินทุนและการระดมทุนได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 

Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 

Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษารูปแบบการระดมทุน ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding 

ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาด ที่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ แตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ  
ผ่านช่องทาง Crowdfunding แตกต่างกัน 

2. การสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย และด้านการตลาดมือถือ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจ 
สตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย และด้านการตลาดมือถือ มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ของผู้มี
เงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มี
เงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. รูปแบบการระดมทุน ประกอบด้วย การบริจาค การให้รางวัลตอบแทน การให้ดอกเบี้ยตอบแทน และการให้หุ้นตอบ
แทน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. การสื่อสารทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์  ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย และด้านการตลาดมือถือ มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า นักวิชาการแต่ละท่านให้ความส าคัญกับตัวแปรทาง

ประชากรศาสตร์ที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในปัจจัยของ อายุ เพศ รายได้ อาชีพ และการศึกษา (Kotler & Keller, 2016, pp. 
271-274) (นภวรรณ คณานุรักษ์, 2556, น. 37-39) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550, น. 57-58) ซึ่งผู้วิจัยได้น าปัจจัยดังกล่าวมาประกอบ
เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยจะใช้ค าว่า สถานภาพการท างาน แทนค าว่า อาชีพ เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีความเป็นไป
ได้สูงที่จะมีนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งโดยความหมายไม่จัดอยู่ในอาชีพ และในการวิจัยครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้วิจัยจึง
จะเพิ่มตัวแปรที่น่าสนใจอีก 1 ตัวแปร คือ ระดับความเสี่ยงท่ีรับได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด จากการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารทางการตลาดตาม
ประเภทของเครื่องมือที่เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับตัวแปร ตามแนวคิดของ Kotler & Keller (2016, pp. 580-583) โดยมี
แนวคิดของ สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2555, น. 24-29) ประกอบการศึกษาและขยายความเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะน าเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย และด้านการตลาดมือถือ โดยผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะเครื่องมือที่เป็นไปได้และเกี่ยวข้องกับการวิจัยมาใช้
ประกอบการศึกษา 
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แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ จากการศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือลบ ที่บุคคลมีต่อที่หมาย 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติของ ชูชัย สมิทธิไกร 
(2557, น. 181-182) ซึ่งระบุแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว ที่ระบุถึงด้านความรู้สึก 
ที่จะน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ Crowdfunding จากการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Crowdfunding ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การระดม
ทุนแบบ Crowdfunding เป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่และมีลักษณะเฉพาะตัว ที่สามารถรองรับความต้องการเงินทุนของธุรกิจ
สตาร์ทอัพได้เป็นอย่างดี และส าหรับในประเทศไทยมีให้ผู้มีเงินทุนได้เลือกทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่ การบริจาค การให้รางวัลตอบ
แทน การให้ดอกเบี้ยตอบแทน และการให้หุ้นตอบแทน ตามส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2562) 
หรือ ก.ล.ต. ผู้วิจัยเห็นว่า รูปแบบต่าง ๆ ของการระดมทุนดังกล่าว เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในการเลือกลงทุน จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษารูปแบบการระดมทุน 

แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจให้เงินทุน และการลงทุน จากการศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler & Keller (2016,           
pp. 194-200) ซึ่งสรุปได้ว่า ในขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะสร้างความพึงพอใจต่อแบรนด์ในชุดตัวเลือกต่าง ๆ และ
อาจสร้างความตั้งใจที่จะซื้อแบรนด์ที่ต้องการมากที่สุด ในการด าเนินการซื้อตามความตั้งใจ และความตั้งใจให้เงินทุนในแต่ละครั้ง            
ย่อมเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบเข้าด้วยกัน ผู้มีเงินทุนจ าเป็นต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในความสนใจ 
เข้าใจถึงลักษณะของการลงทุน และเข้าใจในลักษณะของตัวผู้ลงทุนเอง 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ “Startup” หรือเรียกทับศัพท์ว่า “สตาร์ทอัพ” เป็นกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจจากจุด          
เล็ก ๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด มีการออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ าได้ง่าย (Repeatable) และขยายกิจการ
ได้ง่าย (Scalable) เช่นกัน มีการน าเทคโนโลยี และ/หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ โดยมักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้น
จากไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยคิดหรือท ามาก่อน (ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี,  2560,  
น. 6) โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวะเวลา ทีมงาน           
ไอเดีย แผนธุรกิจ และเงินทุน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้มีเงินทุนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีส ามะโนครัวหรือท างานอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้มีเงินทุนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง และสามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผู้ที่มีความสนใจให้เงินทุน
ในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ในแพลตฟอร์มของ Startup Thailand ซึ่งไม่มีการเก็บบันทึกจ านวนผู้มีเงินทุนที่
แน่นอนไว้เป็นหลักฐาน จึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่เป็นผู้มีเงินทุนที่แท้จริง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าประชากร (กัลยา               
วานิชย์บัญชา,  2561, น. 28) ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 95% ระดับค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 21 ตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 406 ตัวอย่าง โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) (กัลยา           
วานิชย์บัญชา, 2561, น. 23) 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการเจาะจงไปที่แพลตฟอร์มของ Startup 

Thailand ซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อย่างเป็นทางการ ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการวิสาหกิจ
เริ่มต้นแห่งชาติ ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (เดิมช่ือ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวกจากผู้มี
เงินทุนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเก็บข้อมูลผ่านระบบการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ให้ได้ข้อมูลครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 406 คน ทั้งนี้ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบเอง (Self-Administered Questionaires) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ความรู้ทั่วไป และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาประยุกต์เป็นค าถาม             
ในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเขตส ามะโนครัวหรือท างาน ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Question)      
มีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) แต่ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีท้ังหมด 1 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้มีเงินทุน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับความเสี่ยงที่รับได้ ค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended Question)          
มีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) แต่ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว มีท้ังหมด 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ลักษณะค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ในรูปแบบมาตราส่วนความส าคัญ (Important Scale) ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาการสื่อสารทางการตลาด  3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดออนไลน์และ
โซเชียลมีเดีย และด้านการตลาดมือถือ ค าถามทั้งหมดมี 5 ส่วน รวม 13 ข้อ โดยแบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ลักษณะค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ในรูปแบบเลือกแสดงความคิดเห็น (Likert Rating Scale) ซึ่งทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ค าถามมีทั้งหมด 5 ข้อ 
โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการระดมทุน ลักษณะค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(Interval Scale) ในรูปแบบเลือกแสดงความคิดเห็น (Likert Rating Scale) มีทั้งหมด 4 ข้อ โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น            
5 ระดับ 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ของผู้มีเงินทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะ
ค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ในรูปแบบเลือกแสดงความคิดเห็น (Likert Rating Scale)          
มีทั้งหมด 5 ข้อ โดยแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง 
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ผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีอายุ 31-38 ปี จ านวน 164 คน  

คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีสถานภาพการท างานเป็นพนักงาน
เอกชน จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 
ส่วนใหญ่รับความเสี่ยงได้พอสมควร ถ้าผลตอบแทนดีจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 แบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามแบบ 
Close-ended Question ประเภท Multiple Choices 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณาโดยรวม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.53 ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ด้านการประชาสัมพันธ์
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านการตลาดมือถือโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 แบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามแบบ 
Important Scale ประเภทอันตรภาคชั้น 5 ระดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
แบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามแบบ Likert Rating Scale ประเภทอันตรภาคชั้น 5 ระดับ 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบการระดมทุนโดยรวม อยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
แบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามแบบ Likert Rating Scale ประเภทอันตรภาคชั้น 5 ระดับ 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความตั้งใจให้ เงินทุนโดยรวม อยู่ ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.90 
แบบสอบถามที่ใช้เป็นค าถามแบบ Likert Rating Scale ประเภทอันตรภาคชั้น 5 ระดับ 

6. ผู้มีเงินทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

7. ผู้มีเงินทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

8. ผู้มี เงินทุนที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี ความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

9. ผู้มี เงินทุนที่มีสถานภาพการท างานแตกต่างกัน มี ความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

10. ผู้มี เงินทุนที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

11. ผู้มี เงินทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน มี ความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เปรียบเทียบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ได้แก่ ผู้มีเงินทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding 
มากกว่า ผู้มีเงินทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับอื่นทุกระดับ และผู้มีเงินทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจ
สตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding มากกว่า ผู้มีเงินทุนทีร่ับความเสี่ยงได้น้อย 

12. การสื่อสารทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ (X2) และด้าน
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การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย (X4) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding              
ได้ร้อยละ 11.0 

13. การสื่อสารทางการตลาด มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                    
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ (X2) มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ               
ได้ร้อยละ 3.6 

14. ทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ (X1) มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ได้ร้อยละ 7.8 

15. รูปแบบการระดมทุน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการให้รางวัลตอบแทน (X2) การให้ดอกเบี้ยตอบแทน (X3) 
และการให้หุ้นตอบแทน (X4) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ได้ร้อยละ 16.5 

16. การสื่อสารทางการตลาด มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ             
ผ่านช่องทาง Crowdfunding ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย ADV ACT PR ONL MOB และ ATT ร่วมกันควบคุมความ 
ผันแปรของ INT ได้เท่ากับ 0.167 และวิเคราะห์โมเดลที่ปรับแก้แล้ว พบว่า ACT ONL และ ATT ร่วมกันควบคุมความผันแปร           
ของ INT ได้เท่ากับ 0.161 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผู้มีเงินทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงมีการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน (ณฤทธ์ิ วรพงษ์ดี,  2560, น. 6) โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดการตอบสนองไปท่ีเพศใดเพศหนึ่ง บทบาทของเพศหญิงและ
ชายนั้นไม่ชัดเจนเหมือนในอดีตอีกต่อไป (นภวรรณ คณานุรักษ์ , 2556, น. 37) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์ เฉลิมศรี 
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวมไม่แตกต่างกัน 

2. ผู้มีเงินทุนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพมีประเภทธุรกิจที่หลากหลายประเภท และธุรกิจในบริษัทบางแห่ง
สามารถครอบคลุมได้มากกว่า 1 ประเภท (Startup Ecosystem, 2562) จึงมีผลิตภัณฑ์ที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่มีอยูใ่นทุก
ช่วงอายุได้อย่างครอบคลุม หรือเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่เข้าไปเพื่อต่อยอดจากเดิมอย่างไร้ขีดจ ากัด (ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ , 2560, 
น. 24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจัจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ
แรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน           
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 

3. ผู้มี เงินทุนที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันผู้มีเงินทุนมีความคุ้นเคยกับการใช้
อินเตอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง จึงเกิดการเรียนรู้เกี่ ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง เวลาที่ใช้ในการระดมทุนจึงค่อนข้างสั้นกว่าวิธีอื่น ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์            
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ในการทดสอบตลาดก่อนเริ่มหรือขยายกิจการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสร้างการมีส่วนร่วมโดยได้รับแรงสนับสนุนจากคนหมู่มาก 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์, 2562) หรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทาง
ที่ปรากฏบนสื่อได้อย่างสะดวก ส่งผลให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดรุวรรณ กูโน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ Payment 
SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 
ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เลือกใช้
บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้มี เงินทุนที่มี สถานภาพการท างานแตกต่างกัน มีความตั้ งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพเริ่มมีการรับรู้กันอย่าง
แพร่หลาย เป็นธุรกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่สร้างสรรค์แนวใหม่ ต่อยอดจากเดิมเพิ่มเติมนวัตกรรมใหม่เข้าไปอย่างที่
ไม่มีใครเหมือน ไม่จ าเป็นต้องมีแบบแผนการท าธุรกิจที่ชัดเจนมากนัก ไม่จ าเป็นต้องใช้ การตลาดแบบเดิม ๆ เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ (Asset Class) ที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุน               
(ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ, 2560, น. 24) ส่งผลให้ครอบคลุมผู้มีเงินทุนที่หลากหลายเช่นกัน ประกอบกับปัญหาในชีวิตประจ าวันที่
เกิดขึ้นสร้างแรงจูงใจได้อย่างไม่จ ากัดสถานภาพการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุวรรณ กูโน (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ 
Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เลือกใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุด
ผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

5. ผู้มีเงินทุนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการให้เงินทุนสามารถให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการได้ค่อนข้างเสรี              
โดยผ่านแพลตฟอร์มของ Crowdfunding เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนท่ีมีเงินทุนน้อยได้ลงทุนในธุรกิจที่มีไอเดียดี ๆ ได้ (ดรีมเมคเกอร์ 
คราวด์ฟันดิ้ง, 2562) มีข้อดีต่อผู้ลงทุน คือ มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่มีความชอบหรือความสนใจหรือมีความตั้งใจที่จะ
สนับสนุนได้ ด้วยเงินลงทุนจ านวนไม่มาก จากเดิมที่มีเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ที่มีฐานะดีเท่าน้ันท่ีจะมีโอกาส แต่ถึงอย่างไรก็เปิด
โอกาสให้กิจการที่ระดมทุนส าเร็จได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่มากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2562) ท าให้การระดมทุนย่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้มีเงินทุนในระดับรายได้ที่หลากหลาย             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ
แรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน 

6. ผู้มี เงินทุนที่มี ระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน มีความตั้งใจให้ เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง 
Crowdfunding แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้มีเงินทุนย่อมมี
ระดับความทนทานต่อความเสี่ยงแตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของผู้มีเงินทุนแต่ละราย ประกอบกับธุรกิจสตาร์ทอัพมีความเสี่ยงสูง 
เพราะการด าเนินธุรกิจสตาร์ทอัพมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จหรอืไมก่็ได้ หรือต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ ดังนั้น 
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ผู้ลงทุนต้องพร้อมที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมด หรือได้รับผลตอบแทนช้า หรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2562) แต่หากธุรกิจใดประสบความส าเร็จ ย่อมให้ผลตอบแทนได้อย่าง
มหาศาล เพราะ ธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถท าซ้ า และเติบโตได้แบบก้าวกระโดด (Smart 
SME, 2560) ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงสามารถให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่รับความเสี่ยง
ได้ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2560) ที่อธิบายว่า ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนจะ
มาพร้อมกับระดับความเสี่ยงของการลงทุนเสมอ การมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างผลตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียว อาจน าไปสู่การลงทุนที่
ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ซึ่งระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนควรจะมีความเท่าเทียมกับผลตอบแทนที่
คาดหวัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร สุตะวงค์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติ การสื่อสารทางการตลาด และการ
ตัดสินใจลงทุน Gold Futures ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนที่มีระดับ
การรับความเสี่ยงแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน Gold Futures ด้านการตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน  

7. การสื่อสารทางการตลาด ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้ที่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุน เข้าใจถึงความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน มีระยะเวลาที่เพียงพอที่จะท าความเข้าใจธุรกิจ มีการติดตามการด าเนินงาน 
และมีเงินเย็น เพราะการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดรองยังเป็นเพียงแนวคิด จึงไม่สามารถขายหุ้นที่ถืออยู่ได้ในทันทีที่ ต้องการ 
รวมทั้งข้อจ ากัดการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงจะเป็นผู้ที่ เหมาะสมที่จะให้เงินทุนผ่านช่องทาง 
Crowdfunding โดยเฉพาะ รูปแบบการให้หุ้นตอบแทน หรือ Equity Crowdfunding (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์, 2562) ทั้งนี้ สามารถด าเนินการได้ผ่านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้ผู้มีเงินทุนเป็นผู้ที่
เหมาะสมในการระดมทุนได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ที่อธิบายว่า การสื่อสารการตลาดยัง
ท างานโดยแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการและเหตุผลที่น าผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยใคร ท่ีไหน และเมื่อใด ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้ว่าใคร
เป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ บริษัท และแบรนด์ ซึ่งส่งผลถึงแรงจูงใจในการลองหรือใช้งาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์  
เฉลิมศรี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดโดยจัดกิจกรรมพิเศษ และด้านการจัดสัมมนา มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ของ
นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. การสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจ              
สตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเมื่อ
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งส าคัญ ที่สามารถบูรณาการกับเครื่องมือทางการตลาดได้หลากหลาย เข้าถึงได้
สะดวก รวดเร็ว กว้างขวาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และอาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจเป็นการเฉพาะ โดยมาพร้อมกับโซเชียล
มีเดียที่เป็นพ้ืนที่ในโลกออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบได้และจับต้องได้มากข้ึนผ่านภาพ เสียง และการแสดงตัวตน โดยจะให้ข้อมูลที่
เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ร่วมลงทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีเงินทุนได้เลือกใช้งานได้ตามศักยภาพและตามความสนใจ
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุวรรณ กูโน (2558) ที่
ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Payment SCB Easy Pay ของชุด
ผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา (Advertising) ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relation : PR) ด้านการจัดโชว์รูม (Showroom) 
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ด้านการให้บริการ (Service) ด้านการใช้ป้ายต่าง ๆ (Signage) ด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) และด้านการใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ  Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ์ 
Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

9. การสื่อสารทางการตลาด ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม จะ
เป็นการเชื่อมโยงสู่สังคม ย่อมมีเป้าหมายที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้หรือเกิดประสบการณ์ แก่ผู้มีเงินทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังเช่น 
กิจการสามารถระดมทุนกับประชาชนด้วยวิธีการให้หุ้นตอบแทน หรือ Equity Crowdfunding ผ่าน Funding Portal ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และมีระบบงานที่ผู้ลงทุนจะได้รับการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรม เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการระดมทุนวิธีการนี้ ที่ต้องการให้มีความเรียบง่าย ต้นทุนไม่สูง และใช้เวลาสั้น 
และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ลงทุนมากหากกิจการไม่ประสบความส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 2562) เมื่อแต่ละบุคคลมีประสบการณ์แล้วย่อมสามารถระบุได้ว่า ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ฯลฯ และยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) ที่อธิบายว่า การก่อตัวของ
ทัศนคติของแต่ละบุคคล เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ และสิ่งจูงใจ จึงเกิดเป็นทัศนคติของบุคคล โดยสิ่งที่จะกระทบต่อ
ทัศนคติของบุคคล มาจากประเภทและความน่าเช่ือถือที่ได้สะสมจากประสบการณ์ส่วนตัว และบุคลิกภาพที่แต่ละบุคคลได้
พัฒนาขึ้นมาเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556) ท่ีอธิบายว่า ทัศนคติเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ โดยทัศนคติจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากการชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับสังคม กิจกรรม การกุศล หรือกลุ่มอ้างอิงใดก็ตาม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อรยา บุญสกุลโสภิต (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้สื่อโฆษณา ด้านการเปิดรับสื่อ และด้าน
ความถี่ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย ด้านเนื้อหา ด้านการน าเสนอ และด้านประโยชน์ 

10. ทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากผู้มีเงินทุนที่มีความสนใจธุรกิจสตาร์ทอัพ ย่อมมีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือการระดมทุนต่าง ๆ มาบ้างแล้ว จากการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ และมีการสร้างระบบที่
น่าเชื่อถือตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของก.ล.ต. (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2562) เป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้ผู้มีเงินทุนเกิดความไว้วางใจ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของธุรกิจที่เกิดขึ้น น าไปสู่ทัศนคติที่ผู้มีเงินทุนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อย 
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2557, น. 181) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bovee et al. (1995) ท่ีอธิบายว่า ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียง
ของบุคคลทั้งในด้านบวกและด้านลบ ที่มีต่อสินค้า บุคคล สถานที่ แนวคิดหรือประเด็นต่าง ๆ ทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการซื้อและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรินทร์ วีระวรรณ (2560) ที่ศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของสถาบันการเงินและการธนาคาร ต่อทัศนคติและการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของผู้บริโภค พบว่า ทัศนคติต่อสถาบันการเงินและการธนาคารโดยรวม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบัน
การเงินและการธนาคารของผู้บริโภคชาวไทย 

11. รูปแบบการระดมทุน ได้แก่ การให้รางวัลตอบแทน การให้ดอกเบี้ยตอบแทน และการให้หุ้นตอบแทน มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้มีเงินทุนย่อมแสวงหาทางเลือกจากทางเลือกที่หลากหลาย พึงเลือกช่อง
ทางการลงทุนที่สอดคล้องกับอุปนิสัยการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง (จิรัตน์ สังข์แก้ว , 2556, น. 19-24) ส่วนการก ากับนั้นมี
หลักเกณฑ์การระดมทุนที่ผ่อนคลาย ต้นทุนไม่สูง และใช้เวลาสั้น เพื่อเป็นการเอื้อต่อการระดมทุนและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
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โดยทุกรูปแบบการระดมทุนต่างก็มีผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจ ซึ่งสามารถน าไปสู่ความคาดหวังถึงผลประโยชน์ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน , 2560, น. 31) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ที่
อธิบายว่า ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกผู้บริโภคจะสร้างความพึงพอใจต่อแบรนด์ในชุดตัวเลือกต่าง ๆ และอาจสร้างความตั้งใจ
ที่จะซื้อแบรนด์ที่ต้องการมากที่สุด ในการด าเนินการซื้อตามความตั้งใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สกุลรวย (2559) ที่
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองค า ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ด้านผลตอบแทน ได้แก่ ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองค า ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจ
ในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจในการลงทุน ได้แก่ โอกาสเพิ่มรายได้ 
โอกาสสร้างช่ือเสียงให้ตนเองในการลงทุน รู้ทันข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น รู้จักบริษัทต่าง ๆ มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคม 
และให้ความสนุก ความบันเทิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. การสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านช่องทาง Crowdfunding อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก สมมติฐานที่ 2 เป็นการบ่งบอกถึงอิทธิพลทางตรง ส่วนสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 4 เป็นการบ่ง
บอกถึงอิทธิพลทางอ้อม นอกจากน้ัน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการดึงดูดผู้คนจ านวนมากเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และ
สร้างความสัมพันธ์ กับธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งและหลายลักษณะ (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2555, น. 29) โดยแต่ละ
ครั้งค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควร ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเนื้อหา ข่าวสาร รวมทั้งได้ซึมซับบรรยากาศ โดยเฉพาะกับผู้ที่มี
ความสนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีความเกี่ยวพันสูง สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีหรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557, น. 193-195) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ท่ีอธิบาย
ว่า การสื่อสารการตลาดเป็นวิธีการที่บริษัทพยายามชักชวนและแจ้งเตือนผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
แบรนด์สินค้า การสื่อสารการตลาดยังท างานโดยแสดงให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการและเหตุผลที่น าผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยใครที่ไหนและ
เมื่อใด ผู้บริโภคสามารถเรียนรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ บริษัท และแบรนด์ ซึ่งส่งผลถึงแรงจูงใจในการลองหรือใช้งาน           
การสื่อสารการตลาดช่วยให้บริษัทสามารถเช่ือมโยงแบรนด์สินค้ากับผู้คน สถานท่ี กิจกรรม ประสบการณ์ ความรู้สึก และสิ่งต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. รูปแบบการระดมทุน พบว่า ผู้มีเงินทุนเห็นด้วยกับการลงทุนที่การได้รับรางวัลตอบแทน การได้รับดอกเบี้ยเป็น

ผลตอบแทน และการลงทุนในลักษณะเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งการได้รับรางวัลตอบแทน เปรียบเสมือนการให้ผู้มีเงินทุนได้เป็นลูกค้า              
รายแรก ๆ โดยเฉพาะการให้รางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ผลตอบแทนที่ได้จากผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ภายหลัง ถือเป็นการเกื้อหนุนธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและสามารถสะท้อนถึงความนิยมได้ทางหนึ่ง การที่ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์ได้ถึง
มือคนหมู่มาก ธุรกิจควรท าแบบส ารวจหรือรับฟังความคิดเห็นไปด้วยในช่วงนี้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เต็ม
ประสิทธิภาพได้ทั้งก่อนและหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน และการลงทุนในลักษณะเป็น              
ผู้ถือหุ้น ถือเป็นรูปแบบเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่าง ๆ มาอย่างช้านาน และเป็นที่ประจักษ์อย่าง
เป็นสากล โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังน้ัน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาโอกาสและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการเสริมสภาพคล่องในการ              
เปลี่ยนมือ โดยการสร้างเครือข่ายในธนาคารพาณิชย์ในการจัดจ าหน่าย และมีกระดานหลักในการซื้อขายผ่านระบบของตลาด
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หลักทรัพย์ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 2012 หรือเฉกเช่นที่เคยปรากฎมาแล้วกับธุรกิจขนาดย่อมและ               
ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ
มีความมั่นใจ และดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนได้มากข้ึน ซึ่งจะเป็นโอกาสใหม่ที่พร้อมจะเติบโตในระยะยาว 

2. การสื่อสารทางการตลาด ด้านกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์ เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นผู้มีเงินทุนให้เกิดการรับรู้และ
สร้างความเข้าใจ หน่วยงาน Startup Thailand ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรด าเนินการเดินสายจัด
กิจกรรม โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่เข้าร่วม เช่น วิธีการเปิดบัญชีให้เงินทุน จ าลองการให้เงินทุน จ าลอง
การเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ท าให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกส่วนหนึ่ง จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องรักษามาตรฐานเดิม และพัฒนาต่อยอดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยและต่างชาติ ทั้งนี้           
หากเป็นไปได้ควรเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึนเช่นกัน เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อธุรกิจ
สตาร์ทอัพในเชิงบวก และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีจะมีส่วนในการส่งเสริมหรือเพิ่มศักยภาพได้ต่อไป 

3. การสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ถือเป็นช่องทางที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ า ซึ่งปัจจุบันมี
เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียค่อนข้างครบครันอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงอย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งมีผู้ติดตามจ านวนมาก 
แต่มีผู้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวในเพจต่ ามาก ดังนั้น ควรเพิ่มมิติความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสด คลิปวิดีโอที่มี
เนื้อหาน่าสนใจ การส่งเสริมให้เกิดการบอกต่อ การสร้างความบันเทิง เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถพบเห็นได้จากเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ประสบความส าเร็จมาแล้วทั้งสิ้น ช่องทางนี้ยังเป็นโอกาสในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่ไม่สะดวก  หรือพลาดโอกาสต่าง ๆ ให้
สามารถกลับมาติดตามย้อนหลังได้ และเป็นการสร้างฐานผู้คนให้หันมาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มข้ึน 

4. ทัศนคติต่อธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นสิ่งที่ผู้มีเงินทุน ควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีติดตามความเคลื่อนไหวของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ เนื่องจากนักวิชาการทางด้านจิตวิทยาได้มีแนวคิดที่ว่า ทัศนคติย่อมมีที่หมาย นอกจากน้ัน หากทัศนคติเกิดขึ้นแล้ว 
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ถึงอย่างไรก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ธุรกิจสตาร์ทอัพจึงจ าเป็นจะต้องมีไอเดียที่แปลกใหม่ มีแผน
ธุรกิจที่จะขับเคลื่อนอย่างชัดเจน มีศักยภาพ และมีทีมงานท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ถูกคัดกรองจาก
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น Facebook Airbnb Wongnai Ookbee Grab Uber เป็นต้น ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบทางความรู้สึก 
เพื่อให้ผู้มีเงินทุนได้รู้สึกเห็นด้วยหรือพึงพอใจ และเกิดความมั่นใจได้โดยตรง รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการรับรู้
ผ่านกิจกรรมที่จัดสรรขึ้นภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ หรือการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจให้เงินทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ  
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ข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 



14 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ ศรีนวล. (2558). การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
        ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2561). สถิติส าหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กาญจนา สกุลรวย. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองค า ของนักลงทุนท่ัวไปในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
จิรัตน์ สังข์แก้ว. (2556). รู้วิเคราะห์...เจาะเรื่องหุ้น. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2557). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี. (2560). SET Your Startup Business Guide รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ. กรุงเทพฯ:  
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ. (2560). Startup คิดให้ดัง ท าให้รวย. กรุงเทพฯ: โมเมนตั้มกรุ๊ป. 
ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง. (2562). What is Dreamaker? สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2562.  
        จาก http://www.dreamaker. co.th/about#faq 
ดรุวรรณ กูโน. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการ Payment SCB Easy Pay  
        ของชุดผลิตภัณฑ์ Mobile Application: SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการ 
        ในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ์. 
ฤทัยรัตน์ เฉลิมศรี. (2555). การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ของนักลงทุนในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
วีรินทร์ วีระวรรณ. (2560). อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของสถาบันการเงินและการธนาคาร  
        ต่อทัศนคติและการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์ นศ.บ. (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์. 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2560). ทฤษฎีตลาดทุน. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
สายสมร สุตะวงค์. (2556). ทัศนคติ การสื่อสารทางการตลาด และการตัดสินใจลงทุน Gold Futures ของนักลงทุน 
        ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2562). Equity Crowdfunding ทางเลือกใหม่ของการระดมทุน 
        และลงทุนในยุคดิจิตอล. สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562.  
        จาก http://capital.sec.or.th/webedu/upload/file-090 62015160156866.pdf 
สิทธ์ิ ธีรสรณ์. (2555). การสื่อสารทางการตลาด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อรยา บุญสกุลโสภิต. (2555). การรับรู้ ทัศนคติต่อสื่อโฆษณาของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม 
        การตัดสินใจใช้บริการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ:  
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

http://www.dreamaker/
http://capital.sec.or.th/webedu/upload/file-090


15 
 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management. Boston: Pearson. 
Smart SME. (2560). SME ต่างจาก Startup อย่างไร?. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562.  
        Retrieved from https:// www. smartsme.co.th/content/74372 
Start to Grow. (2559). ก.ล.ต. กับ Equity Crowdfunding. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562.  
          Retrieved from https://starttogrow.wordpress.com/2016/05/17/ep10  
Startup Ecosystem. (2562). โครงการเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562.  
        Retrieved from https://new.set.or.th/startup/browse/ 
 


