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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความตัง้ใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั ระหว่าง
นักพฒันาซอฟต์แวรท์ีเ่ขา้ท างานในช่วงเริม่ต้นและนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่ท างานในองคก์รธุรกจิมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่ปีระสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 151 คน และ 5 
ปีขึน้ไปจ านวน 120 คน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันา
ซอฟต์แวร ์ไดแ้ก่ ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั ความมนีวตักรรม และส าหรบัปัจจยัดา้นความ
พงึพอใจในงานนัน้ส่งผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันาซอฟต์แวร์ 
เมื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตารท์อพัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
พบว่า ไม่แตกต่างกนั แต่อาจมกีารใหล้ าดบัความส าคญัแก่แต่ละปัจจยั แตกต่างกนัเลก็น้อย 
 

ค าส าคญั: ความตัง้ใจ ธุรกจิสตารท์อพั นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์ผูป้ระกอบการ ทฤษฎกีารกระท าทีม่เีหตุผล 
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Abstract 

The objective of this study is to compare the intention of software developers to be startup 
entrepreneurs. Data was collected from 151 software developers who work as developer less than 5 years 
and 120 software developers who work as developer more than 5 years. The results revealed that the factors 
influencing the intention of software developers to become startup entrepreneurs were the passion for startup 
business, self-efficacy, attitude toward startup entrepreneur, perceived opportunities, and innovativeness. In 
term of job satisfaction, this factor negatively influenced the intention of software developers to become 
startup entrepreneurs. There is no difference of factors influencing the intention to be startup of these 2 
sample groups but the priority given to each individual factor might be slightly different. 

 
Keywords: Intention, Startup businesses, Software developer, Entrepreneurship, Theory of reasoned action. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ธุรกจิสตาร์ทอพัมคีวามส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ (Rachmawan et al., 2015) 
โดยเป็นธุรกจิทีส่ามารถเริม่ตน้ไดง้่าย ต้นทุนในการเริม่ตน้ธุรกจิไม่สงูมาก ดว้ยการสนบัสนุนของเทคโนโลยซีอฟต์แวร ์
และการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใชส้รา้งผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร ส าหรบัประเทศไทย ธุรกจิสตารท์อพัไดร้บัการสนับสนุน
จากรฐับาลตามแผนยุทธศาสตรไ์ทยแลนด ์4.0 จงึท าใหปั้จจุบนั ธุรกจิสตารท์อพัมกีารเตบิโต และขยายตวัมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง (Thailand Startup Association, 2016) 

ส าหรบัสตารท์อพัในระดบัโลกแล้ว รฐับาลของแต่ละประเทศได้ให้ความส าคญักบัธุรกจิสตาร์ทอพัด้วยการออก
มาตรการสนบัสนุนในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรบักฎหมายและระเบยีบ เช่น การจงูใจทางภาษ ีส าหรบันกัลงทุน
จากต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาร่วมลงทุนในธุรกจิสตารท์อพั การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน รองรบัการด าเนินงานของ
ธุรกจิสตาร์ทอพั เป็นต้น (Thailand Startup Association, 2016) ส าหรบัประเทศไทย การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ภาครฐัได้ท าการสนับสนุน และส่งเสรมิธุรกิจสตาร์ทอพัของประเทศอย่างเป็นระบบใน 4 
ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) การส่งเสรมิให้สตารท์อพัสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิม่ขึน้ 2) การสนับสนุนสตาร์ทอพัให้มี
ความพร้อมในการท าธุรกจิเชงิพาณิชย์ 3) การเพิม่เตมิองค์วามรู้ดา้นผูป้ระกอบการแก่สตารท์อพั และ 4) การบูรณา
การความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสนับสนุนสตารท์อพั (รฐับาลไทย, 2559) นอกจากนี้ ภาครฐัยงัช่วย
พฒันาระบบนิเวศน์สตารท์อพั (Startup ecosystem) อกีดว้ย (Sasin Management Consulting, 2016) 

Forbes (2017) กล่าวว่า การด าเนินธุรกจิสตาร์ทอพัให้มปีระสทิธภิาพ ต้องประกอบด้วยบุคลากร 3 ส่วน ได้แก่    
(1) Hustler เป็นผูดู้แลเกีย่วกบัดา้นธุรกจิทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาเงนิทุน การขาย หรอืการสรา้งเครอืข่ายต่างๆ  
(2) Hipster เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีอ่อกแบบผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของธุรกจิสตารท์อพั เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีด่แีก่ผูใ้ชห้รอื
ลกูคา้ และ (3) Hacker หรอื Developer เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑข์องสตารท์อพัขึน้ ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม ซึง่มกัอยู่ในรปูของ
ซอฟตแ์วร ์

ธุรกจิสตารท์อพัสว่นใหญ่เป็นเทคสตารท์อพั ทีอ่าศยัซอฟตแ์วรน์ าธุรกจิ นกัพฒันาซอฟตแ์วรจ์งึมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ในการเริม่ตน้ธุรกจิสตารท์อพั ในภาวะทีน่กัเขยีนโปรแกรมขาดแคลนในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าว
ว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคสตาร์ทอพัที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ท าให้บุคลากรหรอืผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรธุรกจิบางส่วน เลอืกทีจ่ะลาออกจากองค์กรเพื่อเริม่ท าธุรกจิที่เป็นของตนเอง 
(Lee et al., 2009)  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ความส าคญัของธุรกจิสตารท์อพั และสภาพแวดลอ้มดงักล่าวจงึท าใหง้านวจิยันี้มุ่งทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัเอือ้และ
ปัจจยัขดัขวางที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพัของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
ท างานอยู่ในองค์กรธุรกิจ และเปรียบเทียบล าดับการให้ความส าคัญของปัจจัย ระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี
ประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึน้ไป ในมติิส่วนบุคคล มติอิงค์กร และมติสิภาพแวดลอ้มที่สนับสนุน อาท ิ
ภาครฐั เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิใหผู้้ทีม่คีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยทีีม่คีวามสนใจประกอบธุรกจิของตน 
หนัมาประกอบธุรกจิสตารท์อพั เพื่อสรา้งรายได้ใหต้นเอง และประเทศ นอกเหนือจากการพึง่พาการขบัเคลื่อนระบบ
เศรษฐกจิโดยบรษิทัต่างชาต ิหรอืวสิาหกจิขนาดใหญ่เพยีงอย่างเดยีว  
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจสตารท์อพัและระบบนิเวศน์ 

Blank and Dorf (2012) ได้นิยามความหมายของค าว่าสตาร์ทอพัไว้ว่า เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหา
แบบจ าลองธุรกจิ (Business model) ทีส่ามารถท าซ ้า และขยายขนาดไดอ้ย่างรวดเรว็ เป้าหมายของธุรกจิสตารท์อพั
อาจเป็นรายได ้ผลก าไร จ านวนผูใ้ชง้านปรมิาณมากหรอือาจเป็นอตัราการคลกิผ่านเวบ็ไซต์กไ็ด ้ตามทีผู่ป้ระกอบการ
และนักลงทุนได้ตกลงร่วมกนั อย่างไรก็ดี ส าหรบัธุรกิจสตาร์ทอพันัน้ การมีเพียงแนวคิด (Idea) ที่ดีอย่างเดียวไม่
เพยีงพอ จงึต้องมกีารเขยีนแผนธุรกจิขึน้มาด้วย และท าการทดสอบแนวคดิกบัโลกความเป็นจรงิก่อนว่ามแีนวโน้ม
อย่างไร (วรญัญ ูสรุเดช, 2016) 

Kelley et al. (2016) ระบุว่า ระบบนิเวศน์ส าหรบัผู้ประกอบการชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานกนั ของปัจจัยที่เป็น
เงื่อนไขส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ Sasin Management Consulting (2016) กล่าวว่า การสรา้งระบบนิเวศน์ธุรกจิที่
เหมาะสมนัน้เป็นสิง่ส าคญัที่ภาครฐัควรเขา้มามบีทบาท และสนับสนุน เพื่อให้ธุรกจิสตาร์ทอพัด าเนินต่อไปได ้อย่าง
เติบโตและราบรื่น Techsauce (2016) ได้แบ่งกลุ่มต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในระบบนิเวศน์สตาร์ทอพัไว้ ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกจิสตารท์อพัทีม่ชีื่อเสยีง กลุ่มองคก์รภาครฐั กลุ่มสตารท์อพัทางธุรกจิทีม่กีารเขา้ตลาดหลกัทรพัยห์รอืถูกซือ้กจิการ/
ควบรวมแล้ว กลุ่มธุรกจิเงนิร่วมลงทุน กลุ่มผูล้งทุน กลุ่มบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกจิสตารอ์พั กลุ่มสื่อ กลุ่มผูจ้ดังาน 
กลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นพืน้ทีเ่พื่อการท างานร่วมกนั กลุ่มสมาคมส่งเสรมิธุรกจิสตารท์อพั นักลงทุนรายย่อยหรอืชมรมนัก
ลงทุนอสิระ และกลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา 
2.2 ทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตผุล 

ทฤษฎีการกระท าที่มีเหตุผล (Theory of reasoned action หรือ TRA) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Fishbein and Ajzen 
(1975) เพื่อคาดคะเนสาเหตุของพฤตกิรรมของมนุษย ์ทฤษฎนีี้มสีมมุตฐิานว่า โดยทัว่ไปมนุษยเ์ป็นผูท้ีม่เีหตุผล และใช้
ขอ้มูลที่มปีระโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงการตดัสนิใจของตน ทฤษฎีระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย ์
(Behavior) นัน้ เกดิจากเจตนาหรอืความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม (Intention) โดยเจตนาทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ ถูก
ก าหนดโดยปัจจยัทีส่ าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม (Attitude toward behavior) และการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิ (Subjective norm) 
 

3. กรอบแนวคิดและสมมติุฐานการวิจยั 
การวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผลความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพั 

โดยแบ่งปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็น 3 มติปิระกอบดว้ย มติดิา้นบุคคล มติดิา้นองคก์ร และมติดิา้นสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุน 
ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารท์อพั (Attitude toward startup) หมายถงึ ความเชื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของ

บุคคลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั Dinc and Budic (2016) ระบุว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น ทศันคตทิีม่ต่ีอ
การสร้างธุรกิจ หรือการเปิดบริษัทใหม่ ช่วยท าให้บุคคลเชื่อว่า ตนเองสามารถที่จะผันตัวเป็นผู้ประกอบการได้                  
Iqbal et al. (2012) ไดศ้กึษาถึงปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการพบว่า ทศันคติทีด่ทีี่มต่ีอการ
เป็นผูป้ระกอบการ สง่ผลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H1: ทศันคตทิีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความมนีวตักรรม (innovativeness) หมายถงึ แนวโน้มทีบุ่คคลจะมลีกัษณะเป็นผูบุ้กเบกิทางดา้นเทคโนโลย ีและ

รเิริม่การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเป็นผู้น าทางความคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลย ี(Parasuraman & Colby, 2014) 
ความมนีวตักรรมได้ถูกกล่าวถึงบ่อยครัง้ในงานวจิยัในอดตี และเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการเ ป็นผูป้ระกอบการ 
(Gurel et al., 2010) ความคิดของบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการมักจะมีความมีนวตักรรมมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกอบการ ทัง้นี้ Gurel et al. (2010) ได้ศึกษาความตัง้ใจในการเริม่ต้นธุรกิจของนักศึกษาชาวองักฤษและตุรกี
พบว่า ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการเริม่ตน้ธุรกจิ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H2: ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การรบัรู้ความสามารถส่วนบุคคล โดยตระหนักถึง

ความส าเร็จ และเป็นความส าเร็จในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ (Chen et al., 1998) Rachmawan et al. 
(2015) ระบุว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองเป็นความเชื่อในความสามารถ ทีจ่ะจดัระเบยีบ และด าเนินการตาม
แนวทางทีว่างไว ้ซึง่ต้องท าโดยอาศยัความรอบรู ้หรอืความรูท้ีม่เีขา้ช่วย โดยความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
นัน้เป็นความเชื่ออย่างแขง็แกร่งของบุคคลว่า เขาจะสามารถประสบความส าเรจ็ในบทบาทต่างๆ และงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ Oh and Ha (2013) ไดศ้กึษาถึงปัจจยัที่เกีย่วกบัความตัง้ใจในการ
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เป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการที่มศีกัยภาพในการสรา้งธุรกจิ ผลการศกึษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H3: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั (Perceived opportunity) หมายถงึ การมองเหน็โอกาสและช่องทาง

ในการสรา้งธุรกจิใหม่ เกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ และสรา้งก าไร โดยการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บรโิภค 
(Christensen et al., 1989) การรบัรูโ้อกาสเป็นปัจจยัทีถู่กกล่าวถงึมาก และถูกน ามาใชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัโอกาสใน
การประกอบธุรกจิ ผูป้ระกอบการทีม่รีะดบัการรบัรูโ้อกาสทีสู่ง จะมคีวามแตกต่างกบัผู้ประกอบการที่มรีะดบัการรบัรู้
โอกาสทีต่ ่าดว้ย (Wasdani & Mathew, 2014) การเพิม่ขึน้ของการรบัรูโ้อกาสในการเป็นผู้ประกอบการสามารถท าให้
เกิดทัศนคติเชิงบวกของบุคคลต่อการเป็นผู้ประกอบการ และส่งผลให้บุคคลนั ้น เกิดความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการในทีส่ดุ (Walker et al., 2013) จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H4: การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกจิสตาร์ทอพัส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั (Passion for startup) หมายถงึ ความชื่นชอบอย่างมาก ทีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั 

Rachmawan et al. (2015) ระบุถงึ คุณลกัษณะทีผู่ป้ระกอบการควรมคีอื ความหลงใหลในธรุกจิ โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
มคีวามสนใจในธุรกจิอย่างมาก เพราะระหว่างการท าธุรกจิ ผูป้ระกอบการตอ้งพบอุปสรรคมากมายทีต่้องเอาชนะใหไ้ด ้
หากผู้ประกอบการปราศจากความหลงใหลหรือความสนใจในธุรกิจ ธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะประสบความส าเรจ็ได้  
Brannback et al. (2006) ชีว้่า ความหลงใหลในงานเป็นแรงผลกัดนัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการขบัเคลื่อนใหบุ้คคลเกดิการรบัรู้
ความปรารถนา และความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกจิ รวมถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจหรอืบริษัทของตนเอง จึง
น าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H5: ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความพึงพอใจในงานประจ า (Job satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สกึที่พนักงานรู้สกึเกี่ยวกบังานในแง่มุม

ต่างๆ โดยเป็นการวดัจากความรูส้กึ หรอืทศันคตทิีม่ต่ีองานนัน้ๆ (Graham, 1982) Rachmawan et al. (2015) ระบุว่า 
ความไม่พอใจในงานประจ าเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นักงานออกจากงานประจ า และมุ่งไปสรา้ง และประกอบธุรกจิเป็นของ
ตนเอง โดยความไม่พอใจในงานประจ าที่มากขึน้ จะท าให้มคีวามเป็นไปได้ที่มากขึน้เช่นกนัว่า บุคคลนัน้จะสามารถ
ประกอบธุรกจิแลว้ประสบความส าเรจ็ได้ นอกจากนี้ Cromie and Hayes (1991) ระบุอกีว่า การทีบุ่คคลจะหาช่องทาง
ในการประกอบธุรกจิของตนเอง มกัเกิดจากความไม่พงึพอใจในงานเดมิหรอืงานประจ าที่ท าอยู่ จงึน าเสนอสมมุตฐิาน 
ดงัต่อไปนี้  

 
H6: ความพงึพอใจในงานประจ าสง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
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นโยบายของภาครฐั (Government policies) หมายถึง กจิกรรมทีร่ฐักระท า เพื่อส่งเสรมิสงัคมของผู้ประกอบการ 
และเอือ้อ านวยต่อการสรา้งธุรกจิใหม่ๆ  (Gnyawali & Fogel, 1994) Acs and Szerb (2007) ไดศ้กึษาถงึความเขา้ใจทีด่ี
ของความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระกอบการ การเตบิโตของเศรษฐกจิ และนโยบายสาธารณะ รวมถงึการเปลีย่นแปลงของ
การพฒันาเศรษฐกจิพบว่า นโยบายภาครฐัถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งเสรมิสงัคมผู้ประกอบการ  Taormina and 
Lao (2007) ระบุว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมอีทิธพิลอย่างสงูต่อบุคคล ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารสง่เสรมิการท าธุรกจิ 
จะสนับสนุนใหบุ้คคลสามารถผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่หากมสีภาพแวดลอ้มที่ไม่ส่งเสรมิกจิกรรมทางธุรกจิ ก็
อาจเป็นปัจจยัขดัขวางการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการไดเ้ช่นเดยีวกนั จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H7: นโยบายภาครฐัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
แหล่งเงนิทุนที่สนับสนุน (Financial support) หมายถึง ความต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงนิที่เพียงพอ 

ส าหรบัทุนทีผู่ป้ระกอบการต้องการ เพื่อใชใ้นการระดมเงนิลงทุนเริม่ตน้ หรอืเพื่อการขยายกจิการ (Gnyawali & Fogel, 
1994) Levie and Autio (2008) กล่าวว่าเงนิทุนเป็นสิง่จ าเป็นอย่างแรกๆ ในการสรา้งธุรกจิ การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนที่
ยาก และการขาดแคลนเงนิทุนในการเริม่ธุรกจิ ถอืเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัอนัดบัต้นๆ ของการเป็นผูป้ระกอบการ ความ
เขม้งวดของการปล่อยเงนิกูเ้พื่อลงทุนส าหรบัธุรกจิเกดิใหม่ เป็นอุปสรรคทีส่ าคญัต่อการสรา้งผูป้ระกอบการ ดว้ยเหตุนี้ 
หน่วยงานภาครฐัและสถาบันการเงินจึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ และหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศกัยภาพ Sadeghi et al. (2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมส าหรบั
ผูป้ระกอบการ หนึ่งในนัน้คอื การสนับสนุนทางการเงนิ ซึง่ผลการศกึษาชีว้่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อความตัง้ใจในการ
เป็นผูป้ระกอบการอย่างมนียัส าคญั จงึน าเสนอสมมุตฐิาน ดงัต่อไปนี้  

 
H8: แหล่งเงนิทุนทีส่นบัสนุนสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวิจยันี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทัง้ในรูปแบบกระดาษและออนไลน์ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ค าถามความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิสตารท์อพั (3) ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพั ดดัแปลงจากงานวจิยัของ Iqbal et al. (2012); Vogelsang (2015); Wang et al. (2013); Dinc and Budic 
(2016); Clercq et al. (2011); Lee et al. (2009); Leider et al. (2016); Turker and Selcuk (2009); Levie and Autio 
(2008); Wilson et al. (2007) และ (4) ค าถามขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูล
จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 เท่าของตวัแปรทัง้หมดหรอืมากกว่า (Joseph et al., 2010) ดงันัน้แต่ละกลุ่ม
ตวัอย่างตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 120 คน 

การวเิคราะหข์อ้มูลจะใชส้ถติสิ าหรบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) เพื่อคุณภาพของเครื่องมอื ใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่ออธบิายขอ้มูลทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
และสถติสิ าหรบัการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานทีไ่ดน้ าเสนอ 
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5. ผลการวิจยั 

5.1 การวิเคราะคณุภาพของเครือ่งมือ 
งานวจิยันี้น าตวัแปรทัง้หมดมาวเิคราะหค์วามตรงตามโครงสรา้ง (Construct validity) ดว้ยการวเิคราะหปั์จจยั โดย

ใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาคอื ค่า Factor loading สงูกว่า 0.5 และค่า KMO 
(Kaiser-meyer-olkin) มคี่าสูงกว่า 0.5 (Joseph et al., 2010) แบ่งการวเิคราะห์ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามแยกจาก
กนัดงัแสดงในตารางที่ 1 และ 2 โดยมคี่า KMO เป็น 0.877 และ 0.870 ตามล าดบั และม ีFactor loading สงูกว่า 0.5 
ในทุกปัจจยั การวเิคราะหค์วามเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอื ใชก้ารวเิคราะหค์่า Cronbach’s alpha โดยตอ้งมคี่า 0.7 ขึน้ไป
เป็นเกณฑ ์ผลการวเิคราะหพ์บว่า ทุกปัจจยัมคี่ามากกว่า 0.7 ทัง้หมด 

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบแนวคดิการวจิยั 

Construct 
Number of 

item 
Factor loading Cronbach’s alpha 

Government Policies 5 0.871 - 0.636 0.896 
Financial Support 5 0.810 - 0.727 0.909 
Passion for Startup 5 0.834 - 0.676 0.922 
Innovativeness 5 0.832 - 0.651 0.888 
Job Satisfaction 5 0.869 - 0.747 0.872 
Self-efficacy 3 0.896 - 0.848 0.895 
Attitude toward Startup 3 0.766 - 0.741 0.805 
Perceived Opportunities 3 0.860 - 0.560 0.800 
หมายเหตุ: KMO = 0.870, % of Variance = 82.066, Bartlett’s Test = 1337E3, df = 10 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปรตาม 

Construct 
Number of 

Item 
Factor loading Cronbach’s alpha 

Startup Intention 5 0.941 - 0.879 0.945 
หมายเหตุ: KMO = 0.870, % of Variance = 82.066, Bartlett’s Test = 1337E3, df = 10 
 
5.2 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร ์

กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมดมจี านวน 271 ตวัอย่าง จ าแนกเป็นนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่า
กว่า 5 ปี จ านวน 151 ตวัอย่าง และนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 120 ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่ของทัง้ 2 กลุ่มเป็นเพศชาย (คดิเป็นรอ้ยละ 74 และ 73 ตามล าดบั) อายุ 25 - 34 ปี (คดิเป็นรอ้ยละ 64 และ 57 
ตามล าดบั) ระดบัการศกึษาสงูสุดคอื ระดบัมหาวทิยาลยัหรอืปรญิญาตร ี(คดิเป็นรอ้ยละ 89 และ 87 ตามล าดบั) ส่วน
ใหญ่มสีถานภาพโสด (คดิเป็นร้อยละ 97 และ 68 ตามล าดบั) กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ปฎิบตัิงานในองค์กร
ขนาดใหญ่ทีม่พีนักงานตัง้แต่ 200 คนและทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาทขึน้ไป (คดิเป็นรอ้ยละ 43 และ 55 ตามล าดบั) 
ประเภทการท างานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรบักลุ่มที่มีอายุงานต ่ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่พฒันาระบบด้าน Web 
application สว่นกลุ่มทีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่พฒันาระบบดา้น Web application และ Desktop application 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม–มนีาคม 2562 หน้า 67 

กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่มปีระสบการณ์ในการประกอบธุรกจิ และครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างไม่ได้
ประกอบธุรกจิ ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ทีส่นับสนุนการประกอบธุรกจิทัง้ของภาครฐั และ
ภาคเอกชน 

5.3 ความรูค้วามเข้าใจทัว่ไปท่ีกลุ่มตวัอย่างมีเก่ียวกบัธรุกิจสตารท์อพั 

กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่รู้จกัธุรกจิสตาร์ทอพั และเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกจิสตาร์ทอพัและ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดบัปานกลาง ส าหรบัสตาร์ทอพัในประเทศไทยที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รูจ้กั
มากที่สุดได้แก่ Wongnai, OokBee และ Eatigo ตามล าดบั แต่กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ ไม่ทราบถงึนโยบาย
และการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอพัของภาครฐั ส าหรบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแหล่งเงนิทุนทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่ 
Venture Capital, Angel Investor และ Crownfunding พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มสว่นใหญ่ ไม่รูจ้กัแหล่งเงนิทุนทัง้ 
3 แหล่ง และส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัโครงการ หรอืกจิกรรมสนบัสนุนทีจ่ดัขึน้ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน มเีพยีงการจดังาน 
Startup Thailand 2016 และโครงการ AIS the Startup เท่านัน้ ทีก่ลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มรูจ้กัในระดบัปานกลาง 
 

5.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
ผูว้จิยัท าการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ งานวจิยันี้ใช้ค่าความเชื่อมัน่ที่ระดบัร้อยละ 95  

(p = 0.05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฎเิสธสมมุตฐิาน 
สมมุติฐานที่ 1 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อการผันตัวเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.297) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันา
ซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานต ่ ากว่า 5 ปี ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการผันตัวเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.306) และส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุ
งานมากกว่า 5 ปี ทศันคตทิีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.287) 

สมมุติฐานที่ 2 พบว่า ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.168) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 
ปี ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 
0.008 (β = 0.146) และส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.007 (β = 0.151) 

สมมุติฐานที่ 3 พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.298) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่ ี
อายุงานต ่ากว่า 5 ปี การรบัรู้ความสามารถของตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ
สตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 0.410) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี 
การรบัรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมี
นยัส าคญัที ่p = 0.010 (β = 0.144) 

สมมุติฐานที่ 4 พบว่า การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตัวเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.246) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันา
ซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี การรบัรูโ้อกาสมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.007 (β = 0.151) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี การรบัรู้
โอกาสมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมีนัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 
0.337) 

สมมุติฐานที่ 5 พบว่า ความหลงใหลในธุรกจิสตาร์ทอพัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 0.554) ส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวร์ทีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี 
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ความหลงใหลในธุรกิจสตาร์ทอพัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมี
นัยส าคญัที่ p = 0.007 (β = 0.510) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มอีายุงานมากกว่า 5 ปี ความหลงใหลใน
ธรุกจิสตารท์อพัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 
(β = 0.588) 

สมมุติฐานที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจในงานประจ ามีความสมัพนัธ์เชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = -0.157) ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี ความ 
พงึพอใจในงานประจ ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 
0.010 (β = -0.143) และส าหรบักลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี ความพึงพอใจในงานประจ ามี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.022 (β = -0.130) 

สมมุตฐิานที่ 7 พบว่า นโยบายภาครฐัไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั  อย่างมี
นัยส าคัญที่ p = 0.141 รวมถึงไม่มีความสมัพันธ์ต่อการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักพัฒนา
ซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี (p = 0.055) และมากกว่า 5 ปี (p = 0.776) 

สมมุตฐิานที ่8 พบว่า แหล่งเงนิทุนทีส่นับสนุนไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.070 รวมถงึไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันา
ซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี (p = 0.532) และมากกว่า 5 ปี (p = 0.114) ดว้ย 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ใช้ทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผล (Theory of reason action) ร่วมกบัการน าเสนอปัจจยัที่น่าสนใจในมติิ
ต่างๆ 3 มติ ิเพื่อหาแรงผลกัดนัหรอือุปสรรคที่มต่ีอความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั และมี
การศกึษาเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ นักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่
มอีายุงานต ่ากว่า 5 ปีและนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใน
การผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั ไดแ้ก่ ปัจจยัความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั ความมนีวตักรรม ความพงึ
พอใจในงานประจ า (ส่งผลเชงิลบ) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารท์อพั และ
การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัมากทีส่ดุส าหรบันักพฒันาซอฟตแ์วรท์ี่
มอีายุงานต ่ากว่า 5 ปีและนักพฒันาซอฟต์แวรท์ัง้หมด ไดแ้ก่ ความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง และทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารอ์พั ตามล าดบั ส าหรบันกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป
นัน้ ปัจจยัทีส่่งผลมากที่สุด ไดแ้ก่ ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิ
สตารท์อพั และความมนีวตักรรมตามล าดบั โดยปัจจยันโยบายภาครฐัและแหล่งเงนิทุนทีส่นับสนุนนัน้ไม่ส่งผลอย่างมี
นยัส าคญั เช่นเดยีวกนัทัง้ 2 กลุ่ม 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ส าหรบัประโยชน์ในการน าไปประยุกต์เพื่อส่งเสรมิธุรกจิสตารท์อพั ผลจากงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพัมากที่สุดคอื มติิที่เกี่ยวกบัตวันักพฒันาซอฟต์แวร์เอง ได้แก่ ปัจจยั
ความหลงใหลในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ทศันคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจ
สตาร์ทอพั การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั และความมีนวตักรรม ตามล าดบั รองลงมาคือ มิติด้าน
องคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัความพงึพอใจในงานประจ า 

ผลการวจิยัดงักล่าวสะทอ้นว่า ภาครฐัควรส่งเสรมิการสรา้งความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั ดว้ยการ
จดักิจกรรม หรือจดัการแข่งขนัต่างๆ เกี่ยวกับสตาร์ทอพั เพื่อค้นหากลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีไฟ และมีความ
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หลงไหลที่แรงกล้าในการท าธุรกิจ และส่งเสริมให้ถึงที่สุด ด้านการรบัรู้ความสามารถของตนเองนัน้ ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม และสนับสนุนด้านการให้ความรู้ทางเทคนิคที่จ าเป็น รวมถึงความรู้ในการเป็น
ผูป้ระกอบการทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัควรรู ้แก่ผูท้ีส่นใจ ซึง่อาจอยู่ในลกัษณะของหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ระยะสัน้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ และในระยะยาวอาจมีการบรรจุหลักสูตรดังกล่าว อาทิ การเป็น
ผู้ประกอบการ ลงในหลกัสูตรการศกึษา เพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่นักเรยีนนักศกึษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพัในอนาคต 

ด้านทศันคติที่มต่ีอการประกอบธุรกจิสตาร์ทอพั เนื่องจากค าว่าสตารท์อพัอาจเป็นเรื่องใหม่ ดงันัน้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งจงึควรจดัให้การสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ความน่าสนใจของธุรกจิสตารท์อพัในแง่มุมต่างๆ ให้มกีารรบัรูใ้นวง
กวา้งมากขึน้ และยงัเป็นการสรา้งการรบัรูโ้อกาสหรอืช่องทางในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัดว้ย 

ด้านนโยบายของภาครฐั และการสนับสนุนจากแหล่งเงนิทุน เป็นปัจจยัที่นักพฒันาซอฟต์แวรอ์าจยงัไม่มคีวาม
เขา้ใจเพยีงพอ หรอืใหค้วามส าคญัไม่มากนกัเน่ืองจากยงัท างานอยู่ในองคก์รธุรกจิทีม่คีวามมัน่คง แต่เมื่อบุคคลเลง็เหน็
ว่า ตนเองไม่พงึพอใจในงาน หรอืมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีศันคตทิีด่แีละมคีวามหลงใหลอย่างมากต่อการประกอบธุรกจิ
สตารท์อพั มคีวามคดิเชงินวตักรรม สามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ได ้การมนีโยบายของภาครฐัที่สนับสนุนอย่างเตม็ที่ 
และการสนับสนุนแหล่งเงนิทุนจะเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหน้ักพฒันาซอฟต์แวรท์ีผ่นัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพัเหล่าน้ีประสบความส าเรจ็ได ้

ทัง้นี้ ส าหรบัการสนบัสนุนใหน้กัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานไม่เกนิ 5 ปี ควรเน้นการสรา้งความหลงใหลในธุรกจิ
สตารท์อพั การเพิม่ขดีความสามารถของนกัพฒันาซอฟตแ์วร ์การสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั การใหค้วามรูถ้งึ
โอกาสทางธุรกจิ โดยเน้นกลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มคีวามคดิสร้างสรรค์ ชื่นชอบนวตักรรม และไม่พงึพอใจกบังาน
ประจ าที่ท า ตามล าดบั ส าหรบัการสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานเกิน 5 ปี ควรเน้นการสร้างความ
หลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั ท าใหก้ลุ่มคนเหล่านี้เหน็โอกาสของการประกอบธุรกจิ เน้นทีค่นมคีวามสามารถสงู และมี
นวตักรรม ทีไ่ม่ค่อยพงึพอใจในงานประจ าทีท่ า แต่มทีศันคตทิีด่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั ตามล าดบั 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
งานวจิยันี้ศกึษาเฉพาะนกัพฒันาซอฟตแ์วรเ์ท่านัน้ แต่การเริม่ประกอบธุรกจิสตารท์อพันัน้ ธุรกจิสตารท์อพัทีด่คีวร

ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่ทีกัษะทางธุรกจิ เช่น นักขาย นักการตลาด และบุคลากรทีม่ทีกัษะด้านการออกแบบ ที่มี
สว่นส าคญัในการท าใหผ้ลติภณัฑห์รอืซอฟต์แวรต์รงใจลูกคา้ และตดิตลาดได ้งานวจิยัในอนาคตจงึควรศกึษากลุ่มคน
เหล่านี้เพิม่เตมิ รวมถงึส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้จะอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ถอืว่าเป็น
ตวัแทนของประเทศได้ไม่สมบูรณ์นัก และอาจเขา้ถึงทรพัยากรสนับสนุนของภาครฐัได้มากกว่าต่างจงัหวดัที่อาจมี
ศกัยภาพในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัเช่นกนั ในอนาคตจงึควรมกีารศกึษากบักลุ่มตวัอย่างใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาค
ทัว่ประเทศ นอกจากนี้ งานวจิยัในอนาคตอาจเพิ่มเติมปัจจยัในมิติอื่นๆ เช่น ปัจจยัในมิติของสงัคมและวฒันธรรม 
เน่ืองจากวฒันธรรมประเทศไทยอาจแตกต่างกบัวฒันธรรมในประเทศอื่นๆ ทีธุ่รกจิสตารท์อพั ประสบความส าเรจ็อย่าง
สงู อาท ิซลิคิอนวลัเล่ย ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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