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ในช่วง 7-8 ปีก่อนสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจ Startup ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นที่น่าจับตา

มองเป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จจาก Startup รายใหญ่ ๆ ที่ก้าวมาเป็นบริษัทระดับโลก เช่น Google 
Facebook AirBnB Instragram ท าให้ Startup กลายเป็นธุรกิจที่ “เนื้อหอม” และหลายประเทศ  
ให้การส่งเสริม รวมทั้งไทยและโปแลนด์ก็มีแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจ Startup เช่นกัน 

 รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบว่าในความพยายามของไทยและ
โปแลนด์ในการสร้างระบบนิเวศของ Startup นั้น มีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์คืออะไร และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับไทยอย่างไรได้บ้าง
หรือไม่ โดยก าหนดกรอบการศึกษาไว้ในช่วงปี 2562-2564 กล่าวคือ 1 ปีก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 
เพ่ือพิจารณาระบบนิเวศในช่วงที่นโยบายต่าง ๆ ด าเนินไปตามปกติ และผลกระทบต่อ Startup  
ทั้งสองประเทศภายหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 แล้ว 

จากการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์นั้น มีความเหมือนและความต่างกัน 
หลายประการ โดยมีความเหมือนกันเช่นเป็นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาด
ภายในที่เอ้ือต่อการเติบโตของ Startup รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการทั้งด้าน
ภาษีและไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศก็มีความแตกต่างกันในหลายมิติ เช่น การที่โปแลนด์
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ท าให้ได้รับงบประมาณมหาศาล โครงสร้างบุคลากรด้าน IT/ICT 
เทคโนโลยี ซึ่งโปแลนด์มีจ านวนมากกว่าไทยกว่า 10 เท่า บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน ด้าน
การเงินให้แก่ Startup ทางตรงผ่าน VC หรือปัจจัยสนับสนุนอ่ืนของโปแลนด์ที่เอ้ือต่อการเติบโตของ 
Startup เช่น บทบาทภาคเอกชนทั้ง VC และ NGOs ที่เก่ียวข้อง การมีระบบฐานข้อมูล ด้านต่าง ๆ ที่
ภาครัฐจัดท าและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น  

จากจุดแข็งหลายประการของโปแลนด์ท าให้ในช่วงโควิด-19 การลงทุนใน Startup จาก VC 
ต่างประเทศและในประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมี Startup อยู่ในด้าน IT/ICT เทคโนโลยี
พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม รวมกว่าร้อยละ 84 ซึ่งล้วนเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในขณะที่ Startup ในไทยได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่ม
ชะลอตัวตั้งแต่ปี 2561 มาแล้ว ท าให้การเข้ามาของโควิด-19 ได้ซ้ าเติมต่อ Startup โดยเฉพาะด้าน
การท่องเที่ยว อาหารและบริการ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่าไทยยังมีจุดแข็งและโอกาสหลายประการ แต่โดยที่ทรัพยากร
ของภาครัฐมีจ ากัดภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ไทยอาจต้องวางยุทธศาสตร์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
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รวมถึงพัฒนาองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฐานข้อมูลใน
ลักษณะ Big Data เพ่ือสนับสนุน Startup ของไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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รุ่นที่ 13 โดยผู้เขียนได้เลือกศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับ Startup ของไทยและโปแลนด์ด้วยความสนใจ  
จากการที่ผู้ เขียนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และได้มีส่วนในการ
ประสานงานการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้าน Startup ของไทยคือส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) กับหน่วยงานด้าน Startup ของโปแลนด์หลายองค์กร ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์  
โควิด-19 และได้เห็นผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อ Startup ในทั้งสองประเทศ ท าให้
ประสงค์จะศึกษาถึงพ้ืนฐานความแตกต่างของระบบนิเวศในทั้งสองประเทศ และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของโปแลนด์ เพ่ือน ามาประมวลเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการ
พิจารณาใช้เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศของไทยต่อไป 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาอันประกอบด้วย เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ. ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และ ผศ. ดร. ภัทเรก ศรโชติ ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการท าการศึกษาฉบับนี้ โดยเฉพาะการตีกรอบประเด็นการศึกษาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่ 
อ านวยความสะดวกทั้งในการอบรมและการประสานงานการน าเสนอรายงานการศึกษาในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีความท้าทายอย่างมาก แต่สถาบันฯ ก็ได้กรุณาประสานงานในทุกเรื่องอย่างดียิ่ง  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ที่ให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้ศึกษาเดินทางเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ รวมถึงให้ค าชี้แนะต่อหัวข้อ
การศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถวางแนวทางการศึกษาได้อย่างมีระบบและรอบด้าน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอทุกท่าน ที่ได้เสียสละและเต็มใจรับภาระงานที่
สถานเอกอัครราชทูตมากข้ึนในขณะที่ผู้ศึกษาเดินทางมาเข้าร่วมการอบรม 

ในโอกาสนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนผู้ศึกษาเสมอมา รวมถึง 
คู่สมรสและบุตรชายทั้งสอง ที่ยินดีให้ผู้ศึกษาเดินทางมาเข้ารับการอบรมเป็นเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งเป็น
การห่างกันที่นานที่สุดเท่าที่ผ่านมา และเป็นก าลังใจอันส าคัญตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการอบรม 
รวมถึงผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรทุกท่าน ที่แม้จะพบกันผ่านการอบรมทางออนไลน์เป็นส่วนมาก 
แต่ก็มีมิตรภาพให้แก่กันภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ และหวังว่ามิตรภาพนี้จะงอกงามขึ้นตามสถานการณ์  
ที่ดีข้ึนในอนาคต 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา คนไทยจะได้ยินกับค าว่า Startup ขึ้นมาก โดยค า ๆ นี้ดูเหมือนเป็น
ค าใหม่ในแวดวงเศรษฐกิจที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และได้รับการ “ชูโรง” จากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างมาก โดยยกตัวอย่างจากกรณี Startup จากต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จอย่าง
สูงในระดับโลก เช่น Google หรือ Facebook ซึ่งมีการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดด (exponential) 
และหากไทยสามารถพัฒนา Startup ให้ประสบความส าเร็จได้ ก็จะเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบ
ธุรกิจที่สามารถพาเศรษฐกิจไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ 

อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปยังมีความสับสนกับค าว่า Startup ว่าคืออะไร มีนิยามอย่างไร  
ต่างจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่อย่างไร เหตุใดถึงคาดว่า Startup จะมาช่วย
ยกระดับเศรษฐกิจไทยได้ และหากท าได้จริงปัจจัยใดจะน าไปสู่ความส าเร็จในการผลักดันธุรกิจ 
Startup ได ้

โดยที่ผู้ศึกษารายงานฉบับนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 
ประเทศโปแลนด์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และก็ได้เห็นธุรกิจ Startup ที่โปแลนด์ที่ค่อนข้าง
เติบโต และได้รับการส่งเสริมค่อนข้างเป็นระบบ จึงก่อให้เกิดความสนใจว่าการส่งเสริมระบบนิเวศของ 
Startup ในโปแลนด์นั้นด าเนินการอย่างไร มีความเหมือนและความแตกต่างจากไทยหรือไม่อย่างไร 
และโดยที่ไทยเองก็มีการชูประเด็นเรื่อง Startup ในสื่อหรือแวดวงต่าง ๆ พอสมควร ในทางปฏิบัติ
ไทยเรามีความแข็งแกร่งในธุรกิจด้านนี้เพียงใดและสามารถน าวิธีการที่รัฐบาลโปแลนด์สนับสนุน 
Startup มาปรับใช้กับไทยในการสนับสนุน Startup ในไทยได้หรือไม่อย่างไร  

นอกจากนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะวิกฤตการณ์โควิด -19 ซึ่งกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก โดยโปแลนด์ได้รับผลกระทบในเชิงจ านวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก
เช่นเดียวกับประเทศในยุโรปต่าง ๆ การติดเชื้อในระรอกที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงมกราคม 
2564 มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดกว่าวันละ 25,000 คน และการติดเชื้อสูงสุดในระลอกที่ 3 ช่วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดกว่าวันละ 35,000 คน ซึ่ง
รัฐบาลโปแลนด์ได้ล็อกดาวน์ประเทศในช่วงต้นและเริ่มผ่อนคลายลงให้สอดคล้องกับมาตรการของ EU 
ในขณะที่ไทยเอง แม้ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเมษายน 2564 จะมีตัวเลขการติดเชื้อค่อนข้างต่ า
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เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่รัฐบาลก็มีมาตรการเข้มงวด เช่น การห้ามเครื่องบินจากต่างประเทศเข้า
ประเทศ การล็อกดาวน์หลายครั้ง และจากนั้นภายหลังเดือนเมษายน 2564 สถานการณ์การติดเชื้อก็
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก ท าให้ต้องล็อกดาวน์อีกครั้ง  

สถานการณ์โควิด-19 และการล็อกดาวน์หลายโอกาสในทั้งสองประเทศย่อมมีผลต่อธุรกิจ
ต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ศึกษาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีผลต่อ Startup ทั้ง
ในไทยและโปแลนด์อย่างไร ธุรกิจ Startup ในทั้งสองประเทศได้รับผลกระทบในเชิงลบ ไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม่ และ Startup ซึ่งดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ถูกชูโรงให้เป็นธุรกิจในยุคใหม่นี้ สามารถเผชิญ
กับสภาวะวิกฤตได้ดีเพียงใด 

เมื่อศึกษาในรายละเอียดเบื้องต้น ผู้ศึกษาจึ งได้พบว่าประเทศไทยภายใต้รัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ด าเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 
ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-
Based Economy) เพ่ือน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และใช้เป็นโมเดล 
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การแข่งขันด้วยฐานขององค์ความรู้ 
การใช้นวัตกรรม สามารถกระจายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

เพ่ือผลักดันนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้วางภารกิจไว้ 5 ด้าน คือ  
1)  การเตรียมคนไทยให้พร้อมสู่การเป็นประเทศพัฒนา ซึ่งเป็นภารกิจด้านการพัฒนาคน

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งเป้าหมายส าคัญคือการช่วยให้หลุดพ้น จากความเหลื่อมล้ า และ
สร้างสรรค์สังคมที่มีความม่ันคงในทุกมิติ 

2) การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นภารกิจการพัฒนา 12 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต1 ภายใต้เป้าหมายหลักของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เพ่ือเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ มาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการหรือธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Startup) เป็น
ภารกิจส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
พร้อมกับสร้างระบบนิเวศที่เหมาะกับ Startup ในทุกด้าน เช่น การลงทุน ความพร้อมด้านตลาดหุ้น

                                           
1 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหาร และ New S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม 
การบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดจิิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และเพิ่มอีก 2 กลุ่มอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
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เพ่ือขยายธุรกิจหรือออกสู่ตลาด และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและปลายทางการลงทุน 
Startup ในอาเซียน 

4) การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นภารกิจในการการจัดตั้ง 
ศูนย์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคจะช่วยกระจายโอกาสและความม่ังคั่งที่เคยกระจุกตัวในกรุงเทพฯ ไปสู่
จังหวัดอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ศูนย์นวัตกรรมด้านสังคมสูงอายุ   
ศูนย์นวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ ศูนย์นวัตกรรมด้านพลังงานอัจฉริยะและศูนย์นวัตกรรมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และท าให้แต่ละจังหวัดมีความเข้มแข็งสูง ด้วยยุทธศาสตร์ “จังหวัด 4.0” ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5) การบูรณาการอาเซียนและเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก เป็นภารกิจการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจของอาเซียน 
ภูมิภาคและของโลก2   

โดยที่การส่งเสริม Startup เป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของนโยบายดังกล่าว ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่หลักในการสนับสนุนธุรกิจ 
Startup ของไทยให้เติบโตและเข้มแข็ง ซึ่งการสนับสนุนนั้นเป็นไปในหลายรูปแบบ เช่น จัดสรร
ทรัพยากรแก่ผู้ลงทุน Startup เพ่ือสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Startup ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่าง
รวดเร็ว การขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศ (Startup ecosystem) การส่งเสริมให้มีหน่วยบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service : OSS) เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมด าเนินธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (idea stage) จนถึงเริ่มการด าเนินธุรกิจ (commercialization) 
เป็นต้น3   

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง NIA ได้ส่งเสริม
แนวคิดการทูตเชิงนวัตกรรม (Innovation Diplomacy) เพ่ือน าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช่วย
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ท าให้สถานเอกอัครราชทูตไทยหลายแห่ง 
รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ผลักดันความร่วมมือด้าน Startup เพ่ือน าความร่วมมือ
ด้านการต่างประเทศมาสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ข้างต้นด้วย 

ส าหรับโปแลนด์นั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีโครงสร้าง Startup ค่อนข้างแข็งแกร่ง มีจ านวน 
Startup ที่ด าเนินการอยู่ประมาณกว่า 3,000 ราย และกว่าร้อยละ 50 ของ Startup อยู่ในกลุ่ม IT 

                                           
2 Thailand 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, วารสารไทยคู่ฟ้า เล่ม 33 (มกราคม-มีนาคม 2560: 
7-11, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER004 
/DATA0000/00000368.PDF [23 มิถุนายน 2564]. 
3 Startup ไทยในบทบาทของ NIA, ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต,ิ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.nia.or.th/ 
STARTUPNIA [23 มิถุนายน 2564]. 
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และ ICT มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนอย่างจริงจัง มีบริษัทที่พร้อมลงทุนใน Startup (venture capital: 
VC) กว่า 130 บริษัท และมีศูนย์บ่มเพาะธุ รกิจ (accelerators /incubators) กว่า 100 แห่ง 
นอกจากนี้ โปแลนด์ยังได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ในแง่งบประมาณจ านวนมาก  
เพ่ือเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจจากระบอบคอมมิวนิสต์ไปสู่ เศรษฐกิจที่ทันสมัย มีนวัตกรรม และ
งบประมาณจ านวนดังกล่าว ส่วนหนึ่งก็ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศ Startup 

การที่โปแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบนิเวศที่เ อ้ือต่อการเติบโตของ Startup  
จะได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา และไทยน่าจะ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ โดยเฉพาะส าหรับการพัฒนา Startup ของไทยภายหลังภาวะ 
โรคระบาดโควิด-19  

  
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบนิเวศของ Startup ไทยและโปแลนด์ 
1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์ในการพัฒนาระบบนิเวศ และ

ประมวลเป็นข้อเสนอในการพัฒนาการส่งเสริม Startup ของไทยต่อไป  
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาเปรียบเทียบระบบนิเวศด้าน Startup ของไทย
และโปแลนด์ในช่วงระหว่างปี 2562-2564 เนื่องจากปี 2562 คือปีก่อนที่สถานการณ์โควิด-19 จะ
แพร่ระบาด จึงถือเป็นช่วงที่ระบบนิเวศด้าน Startup ของไทยและโปแลนด์สะท้อนภาวะ “ปกติ” 
ของการด าเนินการด้านนโยบาย Startup ในทั้งสองประเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
Startup ในด้านต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มระบาดอย่างรุนแรงในปี 2563-2564 
ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างต่อโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจและธุรกิจ Startup การศึกษาในช่วง 2 ปี  
ตั้งแต่เกิดภาวะโรคระบาดนี้จึงจะสามารถสะท้อนสภาวะความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบนิเวศ 
Startup ในแต่ละประเทศได้เป็นอย่างด ี

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ในรูปแบบของการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กล่าวคือ  
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1)  ข้อมูลปฐมภูมิ โดยที่การได้มาซึ่งข้อมูลปฐมภูมิผ่านการสัมภาษณ์ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 เป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก ผู้ศึกษาจึงจะใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเข้ารับฟัง
บรรยายจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Startup เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ จากการสืบค้นเอกสารและบทความต่าง ๆ ของทั้งไทยและ
โปแลนด์  

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาจะใช้กรอบแนวคิดเรื่องนโยบายประเทศไทย 4.0 การทูต
เชิงนวัตกรรม และแนวทางวิเคราะห์ SOAR Analysis (Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results) เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป อนึ่ง SOAR Analysis เป็นแนวทางการวิเคราะห์ที่
พัฒนามาจาก SWOT Analysis แต่มีจุดเด่นที่ต่างจาก SWOT คือ SOAR เป็นแนวทางที่เน้นการ
วิเคราะห์เชิงบวก (Appreciative Inquiry) ผ่านการปรับมุมมอง (reframe) ปัจจัยจุดอ่อนและสิ่งท้าทาย 
ให้เป็นโอกาส และมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ จึงท าให้ SOAR เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มองปัจจัยแวดล้อมเชิงบวก 
และมีมุมมองของแผนปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับหัวข้อและแนวทางของ
รายงานการศึกษาฉบับนี้  

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  ระบบนิเวศของ startup ในไทยและโปแลนด์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
1.4.2  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาระบบนิเวศ Startup ในโปแลนด์คืออะไรและ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบนิเวศของไทย โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์โควิด-19 
ได้หรือไม่ อย่างไร 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา  

ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา Startup ในโปแลนด์น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบายการส่งเสริม Startup ของไทยได้ในระดับหนึ่ง  

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะช่วยให้เข้าใจระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์ และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของโปแลนด์ในการส่งเสริม Startup ประมวลเป็นบทเรียนในการต่อยอดการส่งเสริมและ
พัฒนา Startup ของไทย 
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1.7  นิยามศัพท์ 
1.7.1  Startup  

ค าว่า Startup ยังไม่ถูกบัญญัติเป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่มีค าแปล
แต่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee-NSC) ได้ให้ 
ค านิยามไว้ว่า Startup คือ “ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมี (1) นวัตกรรมใน
รูปแบบธุรกิจ (business model innovation) ที่สามารถท าซ้ า (repeatable) (2) ขยายตลาด 
(scalable) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และ (3) เติบโตอย่างก้าวกระโดด (exponential growth)”4 ซึ่งจะ
ท าให้ Startup ต่างจากธุรกิจเกิดใหม่ประเภทอ่ืน เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และอาจไม่ได้มีจุดหมายที่จะท าซ้ าหรือขยายตัว  

ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ จะใช้ค าว่า “Startup” ในภาษาอังกฤษในการสื่อ
ความหมายแทนการแปลอ่ืน ๆ  

1.7.2  ระบบนิเวศ  
ระบบนิเวศ (ecosystem) ในความหมายทั่วไปคือโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด ารงชี วิตอยู่5 อย่างไรก็ตาม ในบริบทของ 
Startup ระบบนิเวศคือปัจจัยต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ Startup โดยปัจจัย
สนับสนุนดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นปัจเจกหลายบทบาท และองค์กรที่มีส่วน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการท างานของธุรกิจ Startup โดยปัจเจกบุคคลที่อยู่ในระบบ
นิเวศของธุรกิจ Startup จะมีบทบาทแตกต่างกันไป เช่น (1) Venture Capital (VC) คือบริษัทที่มี
จุดมุ่งหมายหลักในการจัดหาแหล่งทุนให้แก่ธุรกิจ Startup ด้วยความหวังว่าธุรกิจดังกล่าวนั้นจะ
สามารถเติบโตให้ผลตอบแทนกับการลงทุน (2) Angel Investors หรือ Business Angles คือบุคคล
ที่พร้อมจะใช้เงินส่วนตัวมาลงทุนกับธุรกิจ Startup (3) Corporate Venture Capital (CVC) คือ
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจของตนเอง แต่ก็มีเงินทุนที่พร้อมจะร่วมลงทุนกับธุรกิจ Startup นอกจากนี้ 
ระบบนิเวศของ Startup ยังประกอบด้วยองค์กรทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย 
หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
เป็นต้น6  

                                           
4 ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย, Thailand Only การก าหนดระบบนิเวศ ส าหรับ “Startup” ที่มีความต่าง, ประชาชาต,ิ 
(21 กรกฎาคม 2561), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/columns/news-193793 [25 
มิถุนายน 2564] 
5 https://dict.longdo.com 
6 เสรี วงษ์มณฑา, ระบบนิเวศของ Startup, นิตยสาร Hunt (6 ธันวาคม 2561), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://domnickhunterrl.blogspot.com/2018/12/startup.html [25 มิถุนายน 2564]. 
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1.7.3  การระดมทุนของ Startup  
การระดมทุนของ Startup นั้น แบ่งได้เป็นหลายระยะ (stage) และมีชื่อเรียก

เฉพาะ กล่าวคือ 
1) Pre-seed funding ถือเป็นการ “ลงขัน” ระยะเริ่มต้นของ Startup ซึ่งเงินทุน

ในระยะนี้ก็มักจะมาจากผู้ก่อตั้ง (founder) เพ่ือนฝูง หรือญาติพ่ีน้อง 
2) Seed funding นับเป็นการระดมทุนอย่างเป็นทางการระยะแรกของ Startup 

โดยอาจได้เงินทุนจาก Angel หรือ VC ก็ได้ โดยทุนที่ระดมกันในระยะนี้ จะประมาณ 10,000-2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

3) Series A funding เป็นการระดมทุนในระยะที่ใหญ่ขึ้น เมื่อ Startup ได้พิสูจน์
แล้วว่า มีแผนงานที่ชัดเจน สามารถด าเนินธุรกิจได้จริง มีฐานลูกค้าเพียงพอ และมีอนาคตในการ
เติบโต โดยทุนที่ระดมกันในระยะนี้จะอยู่ระหว่าง 2-15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

4) Series B funding การระดมทุนในระยะนี้ถือเป็นการระดมทุนในระดับที่ใหญ่
ขึ้นมาก และมีวงเงินเฉลี่ยของการระดมทุนอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเม่ือเลยจากข้ันนี้
ไป เป็น Series C มักจะเรียกว่าธุรกิจนั้น มีความเติบโตเลยความเป็น Startup ไปแล้ว7   

1.7.4  Decacorn, Unicorn, Centaur, My Little Pony 
ในแวดวง Startup มีค าหนึ่งซึ่งจะถูกใช้เป็นการเฉพาะที่ใช้บ่อย และถือเป็นความฝัน

ของ Startup ทุกรายคือค าว่า Unicorn ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขึ้นไป นอกจากค าว่า Unicorn ยังมีค าว่า Centaur (เซนทอร์) ซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่มีตัวเป็นคน
แต่มีขาเป็นม้า ในวงการ Startup หมายถึงธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีกค าหนึ่ง
คือ ค าว่า My Little Pony หมายถึงธุรกิจมูลค่าบริษัทมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังมีค าว่า 
Decacorn หมายถึงธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ8  

1.7.5  Incubator/Accelerator 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของ Startup มีสองประเภทหลัก ๆ คือ Incubator ซึ่งเน้นการ

ช่วยเหลือ Startup ในช่วงเริ่มต้นเมื่อมีแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถตั้งต้นได้ และ Accelerator ซึ่ง
เน้นให้ค าแนะน าเมื่อ Startup เติบโตในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งศูนย์บ่มเพาะแต่ละประเภท จะมีระยะเวลา 
หลักสูตรการสนับสนุน เพ่ือสร้างความช านาญให้แก่ Startup ในแต่ละช่วงต่าง ๆ กัน 

                                           
7 Reiff, N., Series A, B, C Funding: How It Works, 1 June 2021, [Online], Available from: 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-
means-and-how-it-works.asp [18 July 2021]. 
8 รู้จักกับ Unicorn ในวงการสตารท์อัพ พร้อมทิศทางการเกิด Unicorn ในไทย, Techsauce Team, 29 เมษายน 
2564, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา https://techsauce.co/tech-and-biz/what-is-unicorn [18 กรกฎาคม 2564]. 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
เพ่ือจะท าความเข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ต้องเข้าใจพ้ืนฐานระดับการพัฒนา

ประเทศของไทยซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนามาเป็นล าดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ยุค 1.0 คือ  
การเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน เกษตรกรรมพ้ืนฐาน เช่น ปศุสัตว์ระดับ
ชุมชน เป็นต้น ต่อมาในยุค 2.0 ประเทศไทยเริ่มขยายภาคการผลิตจากเกษตรกรรมไปทาง
อุตสาหกรรมเบา หรือที่มีกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น เครื่องหนัง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประดับ เป็นต้น เมื่ออุตสาหกรรมเบาดังกล่าวเริ่มอ่ิมตัวและไทยเริ่มมีเทคโนโลยีมากขึ้นก็ก้าว
เข้าสู่ยุค 3.0 ซึ่งเป็น ยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น เหล็กกล้า 
รถยนต์ การกลั่นน้ ามัน การแยกก๊าซธรรมชาติ การผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น  

ไทยในยุคที่สามนี้ แม้จะยังสร้างงานสร้างรายได้ในภาพรวม แต่ก็ท าให้ ไทยเป็น
ประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเมื่อค านึงว่า ประเทศอ่ืนในโลกมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรม ท าให้ไทยเสมือน “ย่ าอยู่กับที่” และสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันหรือการดึงดูดการลงทุนไปในที่สุด นอกจากนี้ การที่ไทยยังอยู่ ในยุค 3.0 
ท าให้ไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) ไม่สามารถขยับไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วได้ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไทยจึงได้ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจใหม่ (new engines of growth) โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือผลักดันการเปลี่ยนผ่านไทยจากประเทศที่ เน้นการผลิ ตสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่สินค้า 
เชิงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ (value-based economy)  

จากแผนภูมิด้านล่างนี้ จะเห็นว่าการผลักดันประเทศในช่วงต่าง ๆ จะต้องการ
ปัจจัยต่างกัน กล่าวคือในช่วงที่ประเทศเติบโตด้วยภาคเกษตรกรรม ทรัพยากรจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ส าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่ในยุคอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของการผลิตนับเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญ แต่หากไทยจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค 4.0 นวัตกรรมจะเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน 
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ภาพที่ 1 โมเดลประเทศไทย 4.0 
ที่มา: https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents 

 
หากจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยอาจแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตาม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  
“กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ 

อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอ่ิมตัว  และมีความสามารถในการเติบโตต่ า  
จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้ 

กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทาง
เศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้”9  

                                           
9 กระทรวงอุตสาหกรรม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), [ออนไลน]์, 
แหล่งที่มา: http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20 Master%20Plan/ 
thailandindustrialdevelopmentstrategy4.0.pdf [25 มิถุนายน 2564].  

http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Industrial%20%20Master%20Plan/
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ภาพที่ 2 อุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve 
ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หน้า 10 

 
เพ่ือจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 อุตสาหกรรม (และต่อมารัฐบาลได้

เพ่ิมอีก 2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและ
การศึกษา) การแสวงหาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการผนวกธุรกิจ Startup เข้ามาในภาคอุตสหกรรม
ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น ดังภาพที่แสดงความเกี่ยวข้องด้านล่างนี้  

 

ภาพที่ 3 การผนวกธุรกิจ Startup กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) หน้า 14  
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เพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐบาลจึงก าหนดภารกิจ 5 ด้าน 
ได้แก่ (1) การเตรียมคนไทยให้พร้อมสู่การเป็นประเทศพัฒนา (2) การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (3) การส่งเสริมผู้ประกอบการหรือธุรกิจ Startup (4) การเสริมความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และ (5) การบูรณาการอาเซียนและเชื่อมประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก  

การผนวกการส่งเสริม Startup ไว้ในภารกิจของการพัฒนาไทยภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 สะท้อนให้เห็นความส าคัญของ Startup ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของไทยจากท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าได้ในอนาคต  

ในขณะที่ไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 โปแลนด์ก็มีนโยบายในการสนับสนุน 
Startup ของตน โดยเฉพาะผ่านการสนับสนุนเงินทุนจ านวนมากในการพัฒนาระบบนิเวศ โดย
โปแลนด์มีทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลโปแลนด์เองและจาก EU ในการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศ
สมาชิกใหม่เพ่ือให้ทันกับสมาชิกดั้งเดิมของ EU  

ที้งนี้ เมื่อครั้งโปแลนด์เข้าเป็นสมาชิก EU ในปี 2547 นั้น ได้มีประเทศอ่ืน ๆ จาก 
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเข้าเป็นสมาชิก EU พร้อมกันรวม 10 ประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการ
ที่โปแลนด์มีประชากรมากที่สุดและมี GDP สูงที่สุดในประเทศสมาชิกใหม่ทั้งหมด ท าให้โปแลนด์เป็น
ประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมหาศาล และได้รับเงินสนับสนุนจาก EU มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้ ง เ พ่ือพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันสมัย  
โดยงบประมาณจ านวนมากนี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างระบบนิเวศของ Startup ด้วย ทั้งการ
สร้างศูนย์นวัตกรรม จัดตั้งศูนย์บ่มเพราะทางธุรกิจทั้ง incubators และ accelerators การสนับสนุน 
Startup ผ่าน VC ท าให้ระบบนิเวศของโปแลนด์เสมือนถูก “jump start” ให้เติบโตขึ้นได้อย่าง
แข็งแรง ทั้งนี้ รายงานการศึกษาจะน าเสนอรายละเอียดดังกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป 

2.1.2  การทูตเชิงนวัตกรรม 
“การทู ต เชิ งนวั ตกรรม ( Innovation Diplomacy) เป็ นแนวคิด ในการน า

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 
โดยเพ่ือด าเนินแนวคิดดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ 
ได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการตั้งเป้าหมายใน 3 ด้าน 

1)  การสร้างเครือข่ายในกลุ่มองค์กรรัฐและองค์กรนานาชาติที่มีหน้าที่คล้ายคลึงกัน 
(Government-to-Government) โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรรัฐต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนา
กรอบความคิดต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการ เป็นประเทศ
แห่งนวัตกรรม 
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2)  การเชื่อมโยงกับนักลงทุนที่สนใจการท าธุรกิจนวัตกรรมกับภาคเอกชนไทย 
(Government-to-Investor) ด้วยการด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตประจ า
ประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ าประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ 

3)  การเพ่ิมพูนศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลให้แก่ภาคธุรกิจนวัตกรรม 
(Government-to-Startup) ด้วยการประสานความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติ เพ่ือให้เกิดการค้นหา
ศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างตลาดส าหรับการเติบโตของ 
Startup ไทย 

ภายใต้บริบทการพัฒนาการทูตเชิงนวัตกรรมดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ
และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การส ารวจและสื่อสารผ่านข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การมองหาโอกาสการพัฒนาความร่วมมือ การโน้มน้าว
และส่งเสริมด้วยการสื่อสารเชิงลึกและการสร้างความเชื่อถือ เพ่ือมองหาโอกาสและประโยชน์ร่วมกัน
บนฐานความร่วมมือที่ พัฒนา การปลูกฝังและสร้างความร่วมมือ ซึ่งอาจอยู่ ในลักษณะข้อตกลง  
ความร่วมมือในลักษณะ MOU หรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน และการกระตุ้นและ
ขยายผลไปสู่วงกว้าง หรือไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดเชิงคุณค่าและมูลค่า และ
ผลักดันนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น”10  

2.1.3  SOAR Analysis11   
การใช้กรอบแนวคิดเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างแผนยุทธศาสตร์

นั้นมีด้วยกันหลายกรอบ และกรอบแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกรอบหนึ่งคือ SWOT Analysis 
ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในผ่านมุมมอง 4 ด้าน คือ Strengths, Weaknesses, Opportunities 
และ Threats  

กรอบแนวคิด SOAR Analysis พัฒนาขึ้นจาก SWOT โดย SOAR ประกอบด้วย 
1) Strengths (S) คือ จุดแข็งในประเด็นหรือเรื่องนั้น ๆ ที่ต้องการวิเคราะห์ 
2) Opportunities (O) คือ โอกาสขององค์กรหรือประเทศที่จะพัฒนาในประเด็น

นั้น ๆ  

                                           
10 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต,ิ NIA ลงนามความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงตา่งประเทศ, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.nia.or.th/nia-ลงนามความรว่มมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-
กระทรวงต่างประเทศ.html [25 มิถุนายน 2564]. 
11 Stavros, J. and Cole, M. L, SOARing towards positive transformation and change, Development 
Policy Review, [Online], Available from https://www.researchgate.net/publication/284380692 
_Appreciative_Inquiry_Research_Review_Notes_A_Research_Review_of_SOAR [26 June 2021]. 

https://www.nia.or.th/nia-ลงนามความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-กระทรวงต่างประเทศ.html%20%5b25
https://www.nia.or.th/nia-ลงนามความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-กระทรวงต่างประเทศ.html%20%5b25
https://www.researchgate.net/publication/284380692
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3) Aspirations (A) คือ เป้าประสงค์ท่ีต้องการเดินไปถึง หรือยุทธศาสตร์ที่องค์กร
หรือประเทศต้องการให้เป็นไปในอนาคต 

4) Results (R) คือ ทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าวในเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือกลยุทธ์ที่จะใช้เพ่ือบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 

ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่าง SOAR และ SWOT มี 2 ประการ คือ ใน SOAR จะไม่มี 
Weaknesses และ Threats แต่มิได้หมายความว่า SOAR ละเลยการมองข้ามปัจจัยเชิงลบ แต่ได้ปรับ 
วิธีคิด (reframe) มุมมองลบดังกล่าว ให้เป็นมุมมองด้านบวก อาทิ หากปัจจัยลบของประเด็นที่
ต้องการวิเคราะห์คือการขาดบุคลากร ซึ่งใน SWOT จะใส่ไว้ในช่อง Weaknesses แต่ใน SOAR จะใส่
ไว้ในช่อง Opportunities และมองว่านั่นคือโอกาสให้พัฒนาบุคลากร เป็นต้น และข้อแตกต่างอีก
ประการหนึ่งคือ เมื่อท า SWOT แล้วจะต้องน าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่อไป 
ในขณะที่ SOAR นั้น มีแผนยุทธศาสตร์อยู่ใน Aspirations และแผนปฏิบัติการอยู่ใน Results  

 

ภาพที่ 4 ข้อแตกต่างระหว่าง SWOT และ SOAR 
ที่มา: SOARing towards positive transformation and change หน้า 19-20  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

วรรณกรรมงานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Startup ของไทยและโปแลนด์ที่น่าสนใจ 
และได้น ามาประกอบกับรายงานการศึกษาฉบับนี้ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

2.2.1 บทความของ Steve Cervantes เรื่อง Introduction to the Thai Startup 
Ecosystem กล่าวว่า แม้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศ 3 อันดับต้นด้าน Startup คือ
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สิงคโปร์ที่มี Startup ตั้งอยู่กว่าร้อยละ 80 ของ Startup ในอาเซียนทั้งหมดกว่า 1 หมื่นราย 
อินโดนีเซียที่มี Unicorn แล้ว 4 ตัว และเวียดนามที่มี Startup เข้มแข็งกว่า 3,000 ราย แต่ไทยที่มี 
Startup ในปี 2563 ประมาณ 540 รายก็นับว่ามีจุดแข็งคือประชากรจ านวนมาก มีความเปิดรับ
เทคโนโลยี มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเป็นที่รู้จัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก และเป็นที่ที่ 
Startup ต่างชาติประสงค์จะเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีจุดอ่อนเรื่องบุคคลากรที่มีความรู้
ภาษาอังกฤษจ ากัด และมีพ้ืนฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่มากนัก (Cervantes, 
2020) 

2.2.2 บทความเรื่อง Thai Startup Ecosystem and the NIA’s Role in its development 
ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์นายปริวรรต วงษ์ส าราญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA 
เกี่ยวกับทิศทางและข้อจ ากัดของ Startup ในช่วงโควิด-19 สรุปว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวเป็นทั้งวิกฤต
และโอกาสให้แก่ Startup ในกลุ่มต่างกัน โดยในกลุ่ม e-commerce หรือ logistics ก็ได้รับผลบวก 
อย่างมาก ในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวและบริการได้รับผลกระทบหนัก และ NIA จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ช่วยเหลือ ทั้งนี้ อีกปัจจัยส าคัญคือไทยยังมีข้อจ ากัดทางกฎหมายของการที่รัฐจะไปร่วมลงทุนกับ 
Startup แต่ก็มีมาตรการระยะสั้น กลาง และยาวเพ่ือช่วยเหลือ Startup ของไทย (Techsauce 
Team, 2020) 

2.2.3 บทความของ Ewelina Nurczyk เรื่อง Why is Poland best for your startup? 
(Nurczyk, 2017) และบทความของ Jack Daniels เรื่อง Why is Poland a Startup hotspot 
(Daniels, 2020) ซึ่งสรุปว่าโปแลนด์มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงในยุโรป โดยเฉพาะภายหลัง Brexit 
โดยโปแลนด์มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น การมี Special Economic Zones ที่มีศูนย์บ่มเพาะ 
incubators และ accelerators มีบุคลากรด้าน IT จ านวนมาก เหมาะกับการสร้างธุรกิจด้าน
นวัตกรรมเช่น Startup  

2.2.4 นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 ได้มีละครชุด (series) จากเกาหลีใต้เรื่อง “Start-Up” 
ซึ่งได้รับความนิยมมากทั้งในเกาหลีใต้และไทย ทั้งในแง่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ที่อยาก
เริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการด าเนินธุรกิจ Startup ท าให้มีการเขียนบทความในลักษณะการถอด
บทเรียนการด าเนินธุรกิจ Startup จากละครชุดดังกล่าว เช่น ไม่ควรรีบหาก าไรตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง Startup กับ VC ความไม่แน่นอนคือเรื่องปกติของการท าธุรกิจ เป็นต้น12   
 

                                           
12 ถอดบทเรียนที่คนอยากท า Startup ต้องรู้ ก่อนเริ่มท าธุรกิจ จากซรีีส์เกาหลี Start-Up, Techsauce Team, 9 
พฤศจิกายน 2563, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/learning-from-start-up-
korean-series-startup [26 พฤศจิกายน 2564]. 

https://techsauce.co/tech-and-biz/learning-from-start-up-korean-series-startup%20%5b26
https://techsauce.co/tech-and-biz/learning-from-start-up-korean-series-startup%20%5b26


 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

แม้ว่าขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์ที่จะน าเสนอใน
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะก าหนดไว้ที่ช่วงระหว่างปี 2562-2564 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า
เพ่ือให้เข้าใจภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบนิเวศในทั้งสองประเทศในช่วงดังกล่าว ก็มีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลภูมิหลังเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของนโยบายด้าน Startup การวางและ
ก าหนดทิศทางมาตรการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ระบบนิเวศที่เป็นอยู่ในปี 2562 ในไทยและโปแลนด์  
ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้จะสะท้อนโครงสร้างของระบบนิเวศว่ามีความเข้มแข็งเพียงใดในการรับวิกฤตการณ์  
โควิด-19 ด้วย  

เมื่อเข้าใจพ้ืนฐานของภูมิหลัง และความเป็นไปของระบบนิเวศในไทยและโปแลนด์แล้ว  
จึงจะสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส และเป้าหมายของการส่งเสริม Startup ในทั้งสองประเทศได้ 
รวมถึงจะเข้าใจปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์ได้อย่างชัดเจน 
 
3.1  การเริ่มต้นและการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมธุรกิจ Startup 

3.1.1  การเริ่มต้นและพัฒนาระบบนิเวศของไทย 
การเริ่มต้นของ Startup ในไทยมีวิวัฒนาการจากการที่ในช่วงปี 2553-2554 ธุรกิจ 

Startup ในต่างประเทศได้รับความสนใจมาก เช่น ในอิสราเอล หรือ Silicon Valley ของสหรัฐ มี
ตัวอย่างความส าเร็จของธุรกิจ Startup ที่ก้าวขึ้นไปเป็นบริษัทระดับโลก เช่น Google Facebook 
AirBnB เป็นต้น ซึ่งท าให้ความนิยมธุรกิจ Startup ได้ขยายตัวไปในทุกประเทศและเป็นความฝันของ
ผู้ท าธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นบุคคล (Angel) และที่เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Venture 
Capital: VC) ที่เมื่อ Startup ที่ตนเองไปลงทุนเติบโตแบบก้าวกระโดด ตนก็ได้รับผลประโยชน์อย่าง
มหาศาล 

ภาคเอกชนของไทยเห็นโอกาสในธุรกิจ Startup โดยบริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีการ
จัดตั้ง VC ขึ้นเพ่ือลงทุนและสนับสนุน Startup ในไทย เช่น InVent เป็น VC ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัท
อินทัชซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของไทย Digital Ventures ซึ่งเป็น VC ที่ถูก
จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ อีกท้ังยังมี VC จากต่างชาติ เช่น กองทุน 500 จากสหรัฐฯ มาจัดตั้ง
กองทุน 500 Tuk Tuks ในไทย และเริ่มมี  Startup ที่ เป็นกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
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(success story) เช่น Ookbee ซึ่งให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
สามารถสร้างยอดขายกว่าพันล้านบาท มีผู้อ่านกว่าเจ็ดล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปี และสามารถขยาย
ฐานธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย13 ท าให้เกิดการ
ตื่นตัวของวงการ Startup และท าให้ระบบนิเวศด้าน Startup ของไทยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน  

ต่อมาเม่ือรัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ในปี 2559 ซึ่งได้รวมการ
ส่งเสริม Startup อยู่ในนโยบายดังกล่าวด้วย ท าให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามารับบทบาทในการ 
วางนโยบายเพ่ือสนับสนุนระบบนิเวศและการพัฒนา Startup ของไทยอย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (NIA) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy 
Promotion Agency: Depa) และมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ เป็นต้น  

ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนา Startup ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น  
ได้ถูกน ามาจัดท าเป็นแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

1) NIA ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรแก่ผู้ลงทุน Startup เพ่ือสนับสนุน
กลุ่ม Startup ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว โดยจะร่วมพิจารณาความเหมาะสมของ
แหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจ โดยให้มีหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One-Stop Service) เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (idea stage) จนถึงเริ่มการด าเนินธุรกิจ (commercialization) โดยจะมีการบ่มเพาะ 
startup จัดหาสถานที่ท างานร่วมกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้น14 โดย NIA ถือเป็นองค์กรที่เป็น focal point ของภาครัฐไทยในการผลักดันระบบนิเวศ 
Startup  

2) Depa ได้จัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งมี 
4 ยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาก าลังคนสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ขับเคลื่อน
ชุมชนสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี 10 โปรแกรม
ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ข้างต้น รวมถึง Digital Startup15   

                                           
13 เปิดใจ Startup ไฟแรง กับเคล็ดลับความส าเร็จของ หมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ แห่ง Ookbee, Plearn by 
Krungsri, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/interview-moo-natavudh-
ceo-of-ookbee [13 กรกฎาคม 2564]. 
14 STARTUP ไทย ในบทบาทของ NIA, ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต,ิ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: www.nia.or.th/ 
STARTUPNIA [13 กรกฎาคม 2564]. 
15 10 โปรแกรมขับเคลื่อนดังกล่าวประกอบด้วย Digital Manpower, Digital Citizen, Digital Transformation, 
Digital Industry Promotion, Digital Startup, Digitalized Community, Social Digital Innovation, Smart 

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/interview-moo-natavudh-ceo-of-ookbee%20%5b13
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/interview-moo-natavudh-ceo-of-ookbee%20%5b13
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3) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติได้จัดท าแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีแผนงาน เช่น การจัดงาน Thailand Big 
Bang ใน 5 จังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยในช่วงปี 2560 การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุนให้เหมาะสมกับการพัฒนาและเติบโตของ Startup การจัดตั้งและทดสอบศูนย์พัฒนาฟินเทค 
แห่งชาติ เป็นต้น16   

3.1.2  การเริ่มต้นและการพัฒนาระบบนิเวศของโปแลนด์ 
จากการศึกษาพบว่าสภาพความเป็นไปทางประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ

และสภาพสังคมพ้ืนฐานของโปแลนด์ มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการก่อร่างสร้างระบบนิเวศของ 
Startup เป็นอย่างมาก โดยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโปแลนด์อยู่ในสภาพเสียหายอย่าง ย่อยยับ 
และภายหลังจากนั้นก็ตกอยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์อย่างยาวนานกว่า 44 ปี อย่างไรก็ตาม  
ด้วยความที่พ้ืนฐานสังคมของโปแลนด์เป็นประเทศคาทอลิกท่ีเคร่งครัด17 ซึ่งท าให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์
ของโปแลนด์ไม่ได้เข้มงวดกับประชากรของตนนักเมื่อเทียบกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของประเทศอ่ืน ๆ และ
ประชาชนยังสามารถมีช่องทางและความยืดหยุ่นในการเดินทางไปประเทศใกล้เคียง รวมถึงจับจ่ายซื้อของ
จากประเทศอ่ืนมาขายในร้านค้าเล็ก ๆ ของตนได้ ท าให้พ้ืนฐานของคนโปแลนด์ มีธรรมชาติ ของ 
การเป็นผู้ประกอบการอยู่บ้างแล้ว18 ภายหลังระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลายในปี 2532 โปแลนด์ก็ต้อง
เผชิญกับการปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนมาก แต่ก็เป็น
จุดเริ่มต้นที่ท าให้เศรษฐกิจโปแลนด์เข้าสู่ระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย 

จุดเปลี่ยนที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโปแลนด์คือการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป (EU) ในปี 2547 ท าให้โปแลนด์ได้รับเงินช่วยเหลือจาก EU กว่า 7.2 พันล้านยูโร (ประมาณ 2.8 
แสนล้านบาท) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยและมีนวัตกรรม ซึ่งเงินทุนจ านวนนี้ 

                                           
City, Big Data&Innovation และ Cyber Security (ที่มา: https://www.depa.or.th/th/master-plan-digital-
economy/1st-master-plan-for-digital-economy)  
16 การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติครั้งที่ 1/2560, ข่าวกระทรวงการคลังฉบบัท่ี 
26/2560, (29 มีนาคม 2560), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/ 
DRAWER063/GENERAL/ DATA0000/ 00000158.PDF [15 กรกฎาคม 2564].  
17 ประชากรโปแลนดเ์กือบร้อยละ 90 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นอกนั้นนับถือศาสนาครสิต์นิกาย
ออโธดอกซ์ โปรแตสแตนท์ และอืน่ ๆ 
18 Bradley, T., Seeding a Silicon Valley: How Poland is creating a startup ecosystem from scratch, 
Quartz, 24 September 2012, [Online], Available from https://qz.com/3396/seeding-a-silicon-valley-
how-poland-is-creating-a-startup-ecosystem-from-scratch/, [13 July 2021]. 

https://www.depa.or.th/th/master-plan-digital-economy/1st-master-plan-for-digital-economy
https://www.depa.or.th/th/master-plan-digital-economy/1st-master-plan-for-digital-economy
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/
https://qz.com/3396/seeding-a-silicon-valley-how-poland-is-creating-a-startup-ecosystem-from-scratch/
https://qz.com/3396/seeding-a-silicon-valley-how-poland-is-creating-a-startup-ecosystem-from-scratch/
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ส่วนหนึ่งถูกน ามาเพ่ือส่งเสริมการสร้างธุรกิจ Startup19 ซึ่งองค์กร Polish Agency for Enterprise 
Development (PARP) รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการวางวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบนิเวศของ
โปแลนด์ผ่านโครงการต่าง ๆ 

ในช่วงเริ่มต้นการเป็นสมาชิก EU นั้น โครงสร้างทางธุรกิจของโปแลนด์ประกอบไป
ด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่ถึง 9 คนกว่าร้อยละ 96 (จากธุรกิจจดทะเบียนกว่า 1.7 ล้านราย) ซึ่ง
นับเป็นสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนเฉลี่ยของประเทศอ่ืนในยุโรปที่มีธุรกิจขนาดเล็กประมาณร้อยละ 92 
ซึ่งโดยธรรมชาติธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะมีระบบพัฒนานวัตกรรมค่อนข้ างน้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กดังกล่าวให้มีทัศนคติในการพัฒนาและเข้าถึงนวัตกรรม 
PARP จึงมีโครงการหลากหลายที่จะสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึง Startup เช่น การสร้างศูนย์
พัฒนาเทคโนโลยี (technological park) และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubators/accelerators) ใน
เมืองต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้เข้าถึงการวิจัยและพัฒนาได้ง่ายขึ้น20  

การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนี้มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็กของโปแลนด์ โดย PARP ได้สนับสนุนให้เกิดศูนย์ดังกล่าวจ านวน 43 ศูนย์กระจายอยู่
ทั่วประเทศ โดยผู้บริหารศูนย์มาจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุน มิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และศูนย์ฯ จะเป็นผู้แนะน าการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถ
สนับสนุนเงินตั้งต้น (seed capital) ให้แก่ธุรกิจได้ถึงรายละ 2 แสนยูโร (ประมาณ 7.7 ล้านบาท) และ
จะต้องท าให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างมั่นคงภายใน 10 ปี โดยธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการจะต้องคืนทุนของ
บริษัทร้อยละ 50 ให้แก่ศูนย์ฯ เพ่ือเป็นเงินทุนในการสนับสนุนธุรกิจรายอื่น ๆ ต่อไป21   

จะเห็นได้ว่า สภาพสังคม การเปลี่ยนผ่านของระบอบการเมือง การได้รับเงินทุน
สนับสนุนจาก EU และการมีแนวทางและเป้าหมายการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและ Startup ที่ชัดเจน 
นับเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างระบบนิเวศตั้งต้นของโปแลนด์ และเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ท าให้คน
โปแลนด์มีความสนใจศึกษาในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ Startup ในโปแลนด์ 

 

  

                                           
19 Bradley, T., Op. Cit.  
20 Bradley, T. Op. Cit.  
21 Bradley, T. Op. cit.  
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3.2  ภาพรวมระบบนิเวศในปี 2562 ของไทยและโปแลนด์ 
จะเห็นได้ว่าโปแลนด์มีจุดเริ่มต้นของธุรกิจ Startup ก่อนไทย โดยได้มีการสร้างระบบนิเวศ

ตั้งแต่ปี 2547 ในขณะที่ไทยเริ่มในช่วงประมาณปี 2554 ทั้งสองประเทศมีการด าเนินการในการสร้าง
ระบบนิเวศด้วยแนวทางที่ต่างกัน และภาคเอกชนก็มีบทบาทไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปจาก
จุดเริ่มต้นจนถึงปี 2562 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของขอบเขตของรายงานการศึกษาฉบับนี้ ระบบนิเวศของ 
ทั้งสองประเทศย่อมมีลักษณะต่างกัน มีโครงสร้างของ Startup ไม่เหมือนกัน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ทั้งในเชิงจ านวนและขนาดที่แตกต่างกัน และ Startup ของ sector ต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเทศก็มีระดับความส าเร็จที่ไม่เท่ากัน 

อนึ่ง ธรรมชาติของธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่มีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเข้าและออกจาก
ธุรกิจได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ ความพร้อมของผู้ก่อตั้ง ( founder) และความสามารถในการ
ระดมทุน (หรือไม่อาจระดมทุนได้) รวมถึงข้อเท็จจริงตามสถิติที่ว่าบรรดาธุรกิจ Startup ทั่วโลก  
มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ประสบความส าเร็จ ในขณะที่ร้อยละ 10 จะล้มเหลวตั้งแต่ปีแรกของการท า
ธุรกิจ และอีกร้อยละ 70 จะล้มเหลวในปีที่ 2-5 ของการท าธุรกิจ22 ท าให้จ านวนของ Startup ในแต่ละ
ช่วงเวลานั้นมีความไม่แน่นอน ดังนั้น หากจะมองระบบนิเวศเพ่ือแยกตามกลุ่ม Startup ในช่วงเดือนใด
เดือนหนึ่ง หรือปีใดปีหนึ่งอาจจะท าให้การวิเคราะห์ภาพของ Startup บิดเบือนไป รายงานการศึกษา
ฉบับนี้จึงจะสรุปภาวะของระบบนิเวศในปี 2562 ในลักษณะภาพรวม ดังนี้  

3.2.1  ภาพรวมระบบนิเวศของไทย  
จากการศึกษาพบว่าไทยมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างกว้างขวาง ครอบคลุมภาคส่วนต่าง ๆ 

พอสมควร เช่น หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย กองทุนร่วมลงทุน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (incubators/ 
accelerators) และ Startup ใน sector ต่าง ๆ  

ในภาพรวม ไทยมี Startup ในหลากหลายสาขา ทั้ง FinTech HealthTech 
IndustryTech AgTech & FoodTech TravelTech EdTech & GovTech PropertyTech  
E-Commerce & Lifestyle Logistics&Transportation เป็นต้น โดยกลุ่ม FinTech เป็นกลุ่มที่มี
อัตราการเติบโตมากที่สุด ตามด้วยกลุ่ม FoodTech E-Commerce & Lifestyle และ Logistics & 

                                           
22 106 Must-know startup statistics in 2021, EMBROKER, [Online], Available from 
https://www.embroker.com/ blog/startup-statistics/, [13 July 2021]. 

https://www.embroker.com/%20blog/startup-statistics/
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Transportation23 รวมมี Startup ในสาขาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ startupthailand.org 
ของ NIA จ านวนกว่า 1,700 ราย24   

 

ภาพที่ 5 ระบบนิเวศของ Startup ในไทย 
ที่มา: การบรรยายในงาน Europe-Asia Startup Day โดย ดร. กฤชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผอ. NIA 

 
อย่างไรก็ตาม จากภาพที่ 5 ข้างต้นจะสังเกตได้ว่า แม้โครงสร้างของการเกิดและ

เติบโตของการส่งเสริม Startup ในไทยนั้นเริ่มต้นจากเอกชนเป็นผู้ริเริ่ม และภาครัฐได้เข้ามามี
นโยบายและส่งเสริมสนับสนุนในภายหลัง และแม้จะมี NIA เป็นองค์กรภาครัฐที่เป็น focal point 
ของ Startup ในไทย แต่ก็มีองค์กรภาครัฐอีกจ านวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระบบนิเวศของไทย 
เช่น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และองค์กรอ่ืน ๆ 
รวม 49 หน่วยงานตามภาพข้างต้น  

หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทนี้ ก็พยายามส่งเสริมระบบนิเวศของ 
Startup ตามภารกิจของตน ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น การจัดงาน Startup 
Thailand เพ่ือเป็นเวทีโอกาสส าหรับ Startup ให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้พบกับบริษัทเอกชน

                                           
23 Growth of Startups in Thailand and Forward Outlook, Startup in Thailand, [Online], Available 
from https://startupinthailand.com/growth-of-startups-in-thailand-and-forward-outlook [17 July 
2021] 
24 คลัง โชว์ข้ึนทะเบียนสตาร์ตอัพแล้ว 1.7 พันราย, กรุงเทพธุรกิจ, 10 สิงหาคม 2561, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809982 [20 กรกฎาคม 2564] 
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ขนาดใหญ่ หรือเพ่ือให้ Startup ทั้งไทยและต่างประเทศได้พบกัน การสร้าง Global Startup Hub ที่
กรุงเทพ เชียงใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ  
จุดเดียวเพ่ือให้บริการ Startup จากต่างประเทศ การมี Smart Visa เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติพร้อมครอบครัว สามารถเดินทางเข้ามาด าเนินธุรกิจในไทยได้ในระยะยาว  

นอกจากมาตการเชิงการอ านวยความสะดวกแล้ว หน่วยงานภาครัฐ เช่น NIA ยังจับมือ
กับภาคเอกชน (เช่น บริษัท Thai Bev และ Thai Union) และสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
ในการสร้างศูนย์บ่มเพาะทั้ง incubator และ accelerator เช่น โครงการ Space-F เพ่ือเน้นการ
สนับสนุน Startup ในสาขาเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยต้องการส่งเสริม หรือการสนับสนุน
อ่ืน ๆ การเชื่อมโยงไทยกับต่างประเทศผ่านแนวคิด Innovation Diplomacy เป็นต้น 

ในส่วนเงินสนับสนุนนั้น ก็มีองค์กรภาครัฐที่มีบทบาท เช่น Depa ได้จัดโครงการ
เพ่ือให้ Startup ไทยที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในอุตสาหกรรมเกษตร ท่องเที่ยว สุขภาพ และ robotics 
manufacturing น าเสนอผลงานแข่งขัน และผู้ชนะจะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 1 ล้านบาท โดยจ ากัด
ผู้ชนะไม่เกิน 7 ราย25 หรือกระทรวงอุดมศึกษาฯ จัดโครงการสนับสนุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth 
Startup Fund) ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ จ านวน 100,000 บาท 
และโครงการ Prove of Concept มูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนสมทบในการไปซื้อ
บริการด้านการทดสอบวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบ สู่การพิสูจน์
เป็นความคิดใหม่ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ26 เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงภาษี เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ได้มีมาตรการส่งเสริม Startup ในเชิงภาษี กล่าวคือ สนับสนุน Startup กลุ่มการพัฒนา
ซอฟแวร์ และบริการดิจิทัล เกมส์ Internet of Things (IOT) Big Data และปัญญาประดิษฐ์ โดย
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปี หากเป็นกลุ่มที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา
จะได้รับยกเว้นภาษี 10 ปี โครงการที่ตั้งอยู่ในโซนเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับยกเว้นภาษีเพ่ิมอีก 2 ปี โดย
หากตั้งอยู่ใน EEC จะได้รับยกเว้นภาษีเพ่ิมขึ้นอีก 1-3 ปี แต่ไม่เกิน 13 ปี เป็นต้น27 ซึ่งนับเป็น
มาตรการทางภาษีที่น่าจูงใจมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศรวมถึงโปแลนด์ 

                                           
25 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการของ DEPA สืบค้นได้ที่ https://www.depa.or.th/en/article-view/depa-
digital-startup-fund-th. 
26 ประกาศเชิญร่วมโครงการของกระทรวงอุดมศึกษาฯ สืบค้นได้ที่ http://www.tedfund.most.go.th/. 
27 Digital&Tech Startups, Thailand Investment Review, Vol. 30, (September 2020), [Online], 
Available from http://www.boi.go.th/upload/content/TIR_Newsletter_September.pdf [17 July 
2021]. 

http://www.boi.go.th/upload/content/TIR_Newsletter_September.pdf%20%5b17
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ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของธุรกิจ Startup นั้น คือการมีทีมงานที่มีบุคคลากรด้าน 
IT/ICT ที่มีทักษะเชิงนวัตกรรมสูง อย่างไรก็ตาม สถิติหนึ่งที่น่าสนใจคือไทยมีผู้ท างานด้าน ICT จ านวน
ทั้งสิ้น 374,934 คน โดยร้อยละ 54.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ 45.6  
ที่ส าเร็จการศึกษาโดยตรงจากด้านดังกล่าว28 นอกจากนี้ ในปี 2557 ไทยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจ านวน 30,247 คน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประมาณร้อยละ 60.54) ขณะที่นักศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถจะพัฒนาซอฟท์แวร์และเข้าสู่อุตสาหกรรม IT ได้ มีจ านวนน้อย
กว่ามาก (ประมาณร้อยละ 30.41) โดยขณะนี้ไทยมีนักพัฒนาซอฟท์แวร์และบริการซอฟท์แวร์ไม่เกิน 
40,000 คน29  

นอกเหนือจากการพิจารณาเชิงจ านวนหรือผู้เล่นแล้ว หากมองแนวโน้มของการ
สนับสนุนเงินทุนแก่ Startup ในลักษณะธุรกรรม ก็จะเห็นภาพแนวโน้มของการเติบโตของวงการ 
Startup ไทยได้ค่อนข้างชัดเจน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 6 การระดมทุนของ Startup ไทยในปี 2562 
ที่มา: Thailand tech startup ecosystem report 2019, Techsauce, สไลด์หน้า 32 

 

                                           
28 ส านักงานสถิติเผยป ี59 มีผู้ท างานด้าน ICT ในไทย 3.74 แสนคน กว่า 54.4% เรียนจบสายอื่น, ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน,์ 7 พฤศจิกายน 2560, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/ict/news-67153 [20 
กรกฎาคม 2564]. 
29 ธนชาติ นุ่มนนท์, วิกฤติบุคลากรไอซีทีไทย สุดท้าย Digital Economy คงไปไม่ถึงไหน, Admission Premium, 
18 มิถุนายน 2559, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.admissionpremium.com/content/1151 [20 
กรกฎาคม 2564]. 
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จากภาพที่ 6 จะเห็นว่า ตั้งแต่ปี 2554 ที่ไทยเริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนาธุรกิจ Startup นั้น 
ยังเป็นช่วงที่คนยังไม่รู้จัก Startup มากนัก และเมื่อ VC ให้ความสนใจและมีบทบาท ในการสนับสนุน
เงินทุนและร่วมลงทุนในการแสวงหาก าไรจากกิจการ Startup มากขึ้น ท าให้ในช่วง 3-4 ปี ต่อมา  
การเติบโตและการหมุนเวียนเงินทุนในระบบมีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากนั้น ในปี 2559  
(ค.ศ. 2016) ที่รัฐบาลประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้รวมการส่งเสริม Startup ไว้ด้วย ประกอบ
กับกระแส Startup ในต่างประเทศเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ ท าให้ ในปีต่อมา ยอดเงินทุนของ
การสนันบสนุน Startup เข้าสู่จุดสูงสุดที่ประมาณ 106.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.4 พันล้านบาท)  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างชะลอตัวจากผลของ
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ความไม่แน่นอนของ 
EU และ Brexit และเศรษฐกิจไทยก็อยู่ในภาวะชะลอตัว ท าให้ภาวะการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ 
Startup ในไทยเริ่มลดลง แม้ในปี 2562 สถานการณ์ด้านการลงทุนจะเพ่ิมสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ากับ  
ปี 2560 ทั้งนี้ จากจ านวน Startup ในไทยที่จวบจนถึงปี 2561 มี Startup ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนเพียง 102 ราย เท่านั้น30   

หนึ่งเหตุการณ์ส าคัญในแวดวงระบบนิเวศของไทยในปี 2562 ที่สะท้อนภาพ 
การชะลอตัวของ Startup ในไทยคือการที่ Dtac Accelerator ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะที่ส าคัญและมี
บทบาทมากตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2555 ได้ยุติกิจการลง โดยในช่วง 7 ปีที่ด าเนินกิจการนั้น Dtac 
Accelerator ผลักดันให้เกิด Startup ชื่อดังหลายรายในวงการ อาทิ ClaimDi Giztix Finnomena 
Tourkrub Seekster Skootar Storylog Health at Home Ricult Fastwork และอ่ืน ๆ รวมกว่า 
60 บริษัท มีมูลค่ารวมกว่า 7 พันล้านบาท ระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.2 พันล้านบาท อัตราความส าเร็จ
ของการท าให้ Startup ในสังกัดสามารถก้าวข้าม series ได้ถึงร้อยละ 70 โดยสาเหตุที่ Dtac 
Accelerator ปิดตัวลงคาดว่าเนื่องจากไม่สามารถท าก าไรได้ตามที่คาดหวัง31  

สภาวะส าคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศไทยคือผู้ให้ทุนเอกชน คือ Angel และ 
VC เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทส าคัญมาก โดยในช่วงต้นปี 2562 ไทยมี Angel ประมาณ 50 ราย (เป็นคนไทย
ประมาณร้อยละ 43 และคนต่างชาติร้อยละ 57) โดยกลุ่มนักลงทุนประเภท Angel นี้จะสนใจลงทุน

                                           
30 Natavudh, M., Country Guide Thailand, Startup Universal, [Online], Available from: 
https://startupuniversal.com/ country/thailand/, [17 July 2021]. 
31 ปิดฉาก 7 ปี ‘Dtac Accelerate’ เหตุไม่ท าเงิน, Top Ten, Positioning Magazine, (27 ธันวาคม 2562), 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://positioningmag.com/1258802 [17 กรกฎาคม 2564]. 

https://startupuniversal.com/%20country/thailand/
https://positioningmag.com/1258802%20%5b17
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กับ Startup ในระดับเริ่มต้น (seed stage) ในขณะที่มี VC/CVC รวมกันประมาณ 110 กองทุน ซึ่ง 
VC/CVC จะสนใจลงทุนในกลุ่ม Startup ที่เป็น Series A และ B ขึ้นไป32  

 

ภาพที่ 7 อัตราส่วนการระดมทุนของ Startup ไทยในปี 2562 
ที่มา: Thailand tech startup ecosystem report 2019, Techsauce, สไลด์หน้า 43 

 
ในขณะที่ผู้เล่นส าคัญคือ VC/CVC มองหา Startup ในระดับ Series A ขึ้นไปนั้น 

โครงสร้างของ Startup ไทยกว่า 3 ใน 4 นั้นอยู่ในระดับเริ่มต้น ประกอบกับ Startup ในระดับเริ่มต้น
นี้มีข้อจ ากัดในการแสวงหาหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ (talent) มาร่วมทีมได้ เนื่องจาก คนกลุ่มนี้มักมีค่าจ้าง
หรือเงินเดือนที่สูง33 ท าให้ Startup ระดับเริ่มต้นที่ขาดทักษะทางเทคโนโลยี แม้อาจมีข้อริเริ่มทาง
ธุรกิจที่ดีแต่ก็ขาดโอกาสในการเติมเต็มศักยภาพของตน จนท าให้ไม่สามารถเข้าสู่การระดมทุน  
ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได ้

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ระบบนิเวศของไทยนั้นภาคเอกชนจะมีบทบาทในการเป็น 
ผู้แสดงหลักในเชิงการระดมทุน ในขณะที่ภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนเชิงนโยบายหรือการสร้างมาตรการ
จูงใจ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการอ านวยความสะดวก หรือมาตรการด้านวีซ่า แต่ยังขาด
ประเด็นด้านการสนับสนุนเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ Startup ระยะเริ่มต้นต้องการอย่างมาก  
โดยไทยยังมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการที่รัฐจะให้เงินสนับสนุนการร่วมลงทุนผ่าน VC หรือใน

                                           
32 Startup Ecosystem Thailand, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok, (July 
2019), [Online], Available from: www.netherlandsandyou.nl [16 July 2021]. 
33 Thailand tech startup ecosystem report 2019, Techsauce, slide page 32, [Online], Available 
from: https://www.slideshare.net/techsauce/ thailand-tech-startup-ecosystem-report-2019-by-
techsauce [17 July 2021]. 

http://www.netherlandsandyou.nl/
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ลักษณะ matching fund กับ Startup34 จะสามารถสนับสนุนด้านการเงินได้ก็ในลักษณะเงินให้เปล่า
เชิงโครงการซึ่งยอดเงินสนับสนุนไม่สูงมากนัก ในขณะที่ Startup อาจมีความต้องการใช้งบประมาณ
สนับสนุนที่จ าเป็นบางประการ เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน ดังนั้น เมื่อมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อ
การด าเนินการหรือการตัดสินใจของภาคเอกชนรายใหญ่ที่เป็น VC หรือ CVC ก็ส่งผลให้เงินทุนที่จะ
สนับสนุน Startup ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

3.2.2  ภาพรวมระบบนิเวศของโปแลนด์ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าระบบนิเวศของโปแลนด์นั้นได้อานิสงค์จากการเข้าเป็น

สมาชิก EU และงบประมาณจ านวนมากจาก EU เพ่ือเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจของโปแลนด์ให้
ทันสมัยและมีนวัตกรรม นอกจากงบประมาณจ านวน 7.2 พันล้านยูโรในเบื้องต้นแล้ว โปแลนด์ยัง
ได้รับงบประมาณอีก 82.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ระหว่างปี 2557-2563 เพ่ือใช้
ในการวิจัย สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสนับสนุนการจัดตั้งบริษัท35 
รวมถึงงบประมาณเพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน ๆ อีก รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 159.456 พันล้าน
ยูโร เพ่ือใช้ในการเพ่ือลดช่องว่างระหว่างทางเศรษฐกิจระหว่างโปแลนด์กับประเทศสมาชิก EU เดิม  

อันที่จริงแล้ว นอกจากโปแลนด์ยังมีประเทศอ่ืน ๆ อีกรวม 10 ประเทศที่เข้าเป็น
สมาชิก EU ในปี 2547 ดังนี้ 

                                           
34 The Thai Startup Ecosystem and The NIA’s Role It’s Development, Techsauce Team, (21 
December 2020), [Online], Available from: https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-thai-startup-
ecosystem-and-the-nias-role-its-development [18 July 2021]. 
35 There is talent. There is capital. Start in Poland, Ministry of Economic Development, 2017, p. 18, 
[Online], Available from: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/51504/ 
broszura_start_in_Poland_10_2017_eng.pdf [18 July 2021]. 
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ภาพที่ 8 ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่เข้าเป็นสมาชิก EU ในปี 2547 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union 

 
จะเห็นว่าในประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก EU กลุ่มนี้ โปแลนด์มีพ้ืนที่และประชากร 

มากที่สุด และมี GDP เป็นครึ่งหนึ่งของทั้งกลุ่มรวมกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าว ประกอบกับงบประมาณ
จ านวนมากที่ EU มอบให้ ค่าแรงที่ยังถูกของโปแลนด์ และการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีของ EU ท าให้
เป็นแรงดึงดูดการลงทุนและนักลงทุนภายใน EU มายังโปแลนด์ และช่วย jump start ระบบนิเวศ
ของโปแลนด์ได้เป็นอย่างดี  

อย่างไรก็ตาม หากโปแลนด์มิได้มีโครงสร้างทางการศึกษาและสังคมมารองรับ
ปัจจัยและงบประมาณดังกล่าว การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศก็อาจไม่สามารถเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โปแลนด์นับว่ามีปัจจัยภายในสนับสนุนที่ดี กล่าวคือ ประชากรกว่าร้อยละ 
44 จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีอัตราการรู้หนังสือกว่าร้อยละ 98 มีการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนากว่าร้อยละ 1.2 ของ GDP36  

นอกจากนี้ โปแลนด์มีมาตรการคล้ายกับไทย กล่าวคือ มาตรการทางภาษีและไม่ใช่
ภาษี เพ่ือจูงใจผู้ลงทุนด้าน Startup เช่น การยกเว้นภาษีบางส่วนส าหรับ Startup ที่มีการวิจัยและ
พัฒนาในช่วง 1-2 ปีแรกของการประกอบการ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic 
zones) จ านวน 14 แห่ง ซึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ มักจะมีศูนย์บ่มเพาะทั้ง incubators หรือ 

                                           
36 Snazyk, T., Startup Ecosystem Summary, Startup Poland, [online], Available from: 
https://startupuniversal.com/ country/poland/#title-snapshot [17 July 2021].  

https://startupuniversal.com/
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accelerators ตั้งอยู่ด้วย เพ่ือเป็นกลไกการเชื่อมโยงความช่วยเหลือทั้งด้านการวิจัยนวัตกรรม  
การเติบโตทางธุรกิจของ Startup และการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup กับธุรกิจขนาดใหญ่ไว้ด้วยกัน37 
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วประเทศ โดยก่อนปี 2553 โปแลนด์มีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาไม่ถึง 10 แห่ง แต่ในปี 2560 มีศูนย์ฯ เพ่ิมข้ึนถึงมากกว่า 40 แห่ง38  

ระบบนิเวศเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของโปแลนด์คือ โปแลนด์มี
นักพัฒนาซอฟท์แวร์ประมาณ 401,000 คน นับเป็นจ านวนที่มากที่สุดในยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก39 ในปี 2561 บริษัทด้าน IT/ICT ของโปแลนด์สร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 8 ของ GDP ซึ่ง
นับเป็นอัตราส่วนของภาคส่วน IT/ICT ต่อ GDP ที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก มี Startup ที่ด าเนิน
กิจการอยู่กว่า 3,000 ราย และกว่าร้อยละ 50 เป็น Startup ด้าน IT/ICT และกว่าร้อยละ 7.7 ของ
เด็กอายุระหว่าง 5-10 ปี เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรม (coding) นับว่าสูงสุดเป็นล าดับที่ 4 ของโลก 
(รองจากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และเนเธอแลนด์)40 ปัจจัยความรู้ด้าน IT/ICT ของประชากร
ในวัยท างานนี้เป็นสาเหตุส าคัญของการเติบโตอย่างเข้มแข็งด้าน Startup ซึ่งต้องพ่ึงพาความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีเป็นส าคัญ  

ปัจจัยที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือบทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้ประสานงาน
การจัดตั้งองค์กรสนับสนุนทางการเงิน โดยระดมเงินทั้งจากภาครัฐและเอกชนภายใต้ชื่อ PFR 
Ventures ซึ่งถือว่าเป็น Fund of Funds (FoF) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก  
มีเงินทุนถึง 2.8 พันล้านสว้อตตี้ (ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท) เพ่ือสร้าง VC ย่อย 6 กองทุน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน Startup ในทุกช่วงของระดับการเติบโต หรือองค์กร National Centre 
for Research and Development (NCBR) ที่นอกจากจะมีบทบาทในการสนับสนุนงานวิจัยให้แก่
มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนแล้ว ยังมีงบประมาณร่วมกับเอกชนรวมกว่า 2 พันล้านสว้อตตี้ 
(ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท) เพ่ือสร้าง VC ที่จะลงทุนสนับสนุน Startup ด้านนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ  

                                           
37 Nurczyk, E., Why is Poland best for your startup?, Careers in Poland, (19 May 2007), [Online], 
Available from: https://www.careersinpoland.com/article/work/why-is-poland-best-for-your-
startup [17 July 2021]  
38 Ministry of Economic Development, Op. Cit., p. 10 
39 Daniels, J., Why Poland is a startup hotspot, CoFounder, (1 November 2020), [Online], Available 
from: https://www.cofmag.com/2020/11/why-poland-is-a-startup-hotspot/ [17 July 2021]. 
40 Looking into outsourcing? Poland should be your destination. Here are 20 reasons why in 2021, 
Software Mind, (1 July 2021), [Online], Available from: https://softwaremind.com/why-choose-
poland-for-it-outsourcing-top-factors/ [17 July 2021]. 
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รัฐบาลโปแลนด์ยังมีโปรแกรม ScaleUp ที่ใช้งบประมาณราว 6 ล้านสว้อตตี้ 
(ประมาณ 50 ล้านบาท) เพ่ือให้ accelerator จ านวน 10 ราย โดยแต่ละ accelerator จะสนับสนุน 
Startup รายละ 20 บริษัท ท าให้มี Startup ที่ได้รับทุนจากโครงการจ านวน 200 ราย นอกจากนี้  
ยังมีโครงการ เช่น Poland Prize ซึ่งเป็นโครงการในการสนับสนุนให้ Startup จากต่างประเทศ  
มาแข่งขันในการรับทุนเพ่ือเข้าโครงการ accelerator ของรัฐบาลโปแลนด์ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องลงทุน
ในโปแลนด์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว41   

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า โปแลนด์มีปัจจัยเชิงโครงสร้างด้านการศึกษาของประชากร  
ซึ่งมีทักษะด้าน IT/ICT เป็นพ้ืนฐาน และมีงบประมาณสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งมาจาก EU รัฐบาล
โปแลนด์ และเงินทุนของภาคเอกชน เพ่ือ “อัดฉีด” การสร้างระบบนิเวศของโปแลนด์ ท าให้ระบบ
นิเวศของ Startup ในโปแลนด์เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 
3.3  ผลกระทบของโควิด-19 ต่อระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์ในปี 2563-2564 

การเห็นภาพระบบนิเวศในปี 2562 จะสะท้อนวิวัฒนาการของระบบนิเวศในไทยและ
โปแลนด์ตั้งแต่เริ่มต้นจนพัฒนามาถึงปี“ปกติ” ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจุดแข็งแกร่งหรือจุดเปราะบาง 
เชิงโครงสร้างในระบบนิเวศนี้ จะถูกขยายให้เห็นชัดในปี 2563-2564 เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เข้ามา
กระทบระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศของ Startup อย่างรวดเร็วและรุนแรง  

3.3.1  ผลกระทบต่อ Startup ของไทย 
ตามท่ีได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า สถานการณ์โควิด-19 มีส่วนเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของธุรกิจต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ กล่าวคือ  
เมื่อบริษัทขนาดใหญ่หรือนักลงทุนประสบปัญหาภาวะชะงักด้านการเงิน ราคาหุ้นของตนในตลาดหุ้นตกลง
อย่างมาก จึงจ าเป็นต้องหันมาถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ าและลดการลงทุน ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง 
กองทุน VC/CVC ที่ลงทุนกับ Startup ในลักษณะ High Risk High Return มีแนวโน้มที่จะลดเงิน
ลงทุนค่อนข้างมาก42  

จริง ๆ แล้วเศรษฐกิจไทยเริ่มเห็นทิศทางของการชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2561 โดยจะ
เห็นได้จากทิศทางการเติบโตของ GDP รายไตรมาสตั้งแต่ปี 2561-2562 ที่ขยายตัวขึ้นในอัตราที่ลดลง 
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 9 ด้านล่างนี้  

                                           
41 Ministry of Economic Development, Op. Cit., p.18-20. 
42 ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเดินต่ออย่างไรหลัง COVID-19, Katalyst, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://katalyst.kasikornbank.com /th/blog/Pages/whats-next-for-startup-after-covid.html  
[19 กรกฏาคม 2564]. 
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ภาพที่ 9 Real GDP รายไตรมาสปี 2561-2562 
ที่มา: https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/eng%20Q4-62_NEW.pdf 

 
การที่เศรษฐกิจไทยเริ่มเติบโตในอัตราส่วนที่ลดลง ส่งผลให้เงินลงทุนใน Startup 

ไม่ได้อยู่ในช่วงทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกับในช่วงหลายปีก่อนหน้านั้น ดังนั้น การเข้ามาของสถานการณ์
โควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา จึงมีผลกระทบต่อภาพรวมระบบนิเวศค่อนข้างมาก  
แม้ Startup บางสาขาจะได้รับประโยชน์และเป็นโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้อย่าง ก้าวกระโดด เช่น  
e-commerce การบริการส่งสินค้าและส่งอาหาร logistics และการศึกษาหรือการประชุมออนไลน์ 
เป็นต้น แต่ในภาพรวม Startup ของไทยได้รับผลกระทบในวงกว้าง การจ ากัดการเดินทางและ 
การห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ได้ส่งผลอย่างมากต่อ Startup ในสาขาการท่องเที่ยว
หรือกลุ่ม TravelTech ธุรกิจอาหารที่ก าลังซื้อลดลงอย่างมาก ธุรกิจด้านบริการ (hospitality) หรือ
กลุ่มท่ีให้บริการ co-working space จน Startup หลายรายต้องปิดตัวลง หรือที่เคยวางแผนจะขยาย
ธุรกิจหรือระดมทุนเพ่ิมต้องชะลอออกไปก่อน หลายแห่งต้องลดจ านวนพนักงานหรือลดต้นทุนในทุกด้าน43 
ท าให้ในปลายปี 2563 คาดว่ามี Startup ที่ด าเนินการอยู่ประมาณ 540 ราย44  

นอกจากนี้ โดยที่ Startup ไทยในระยะเริ่มต้นซึ่งมีจ านวนมากที่สุดในระบบนิเวศ
ของไทย และพ่ึงพาเงินลงทุนจากในลงทุนในกลุ่ม Angel เป็นหลัก การที่วิกฤตได้ส่งผลกระทบต่อ

                                           
43 The Thai Startup Ecosystem and The NIA’s Role It’s Development, Techsauce Team, (21 
December 2020, [Online], Available from: https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-thai-startup-
ecosystem-and-the-nias-role-its-development [19 July 2021]. 
44 Cervantes, S., Introduction to the Thai Startup Ecosystem, Jumpstart, 13 October 2020, [Online], 
Available from: https://www.jumpstartmag.com/introduction-to-the-thai-startup-ecosystem/ [20 
July 2021]. 

https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-thai-startup-ecosystem-and-the-nias-role-its-development%20%5b19
https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-thai-startup-ecosystem-and-the-nias-role-its-development%20%5b19
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ความมั่งคั่งส่วนบุคคล ก็ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนกับกลุ่ม Startup ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้45 เป็น
สภาวะที่บริษัทใหญ่ไม่อยากลงทุน Startup ไทยก็ไม่โต ไม่เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ การลงทุนใน 
Startup ประเภทที่มีบริการส าหรับกลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่มีโมเดลการท าก าไรได้ชัดเจนจะเป็น
การลงทุนที่นักลงทุนสนใจ และนักลงทุนหันเหจาก Startup กลุ่มที่สร้างบริการให้ผู้บริโภคโดยตรง 
(B2C) เพราะเป็นธุรกิจที่เผาเงิน (burn cash) ไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถหาจุดคุ้มทุนและ ท าก าไรได้46  

ปรากฏการณ์อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ VC ของไทยที่ปกติจะเลือกลงทุนใน 
Startup ระดับกลางหรือใหญ่ มีแนวโน้มย้ายการลงทุนไปสนับสนุน Startup ในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีที่
ซับซ้อน (DeepTech) ในต่างประเทศ เนื่องจากในช่วงวิกฤตและความไม่แน่นอนในอนาคต Startup 
ในกลุ่ม DeepTech ถือเป็นกลุ่มที่มีอนาคตดี แต่ก็ เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญด้านวิจัย  
ซ่ึง Startup ในไทยยังมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก47   

เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือ Startup ของไทย โดยเฉพาะ Startup รายย่อย 
ในช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ โดยในระยะสั้น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้าน Startup เช่น NIA Depa และ สวทช. ต่างมีงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือช่วยเหลือและเยียวยา Startup ให้ยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยนอกจากการให้เงินช่วยเหลือแล้ว 
ยังมีการสนับสนุนลักษณะอ่ืน เช่น การแนะน าแหล่งทุนที่ยังพอมีก าลัง และจัด forum ในลักษณะ 
marketplace เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ Startup ในการได้พบลูกค้ารายใหม่ ๆ 

 
ภาพที่ 10 โครงการให้การสนับสนุนแก่ Startup และ SMEs 

ที่มา: การบรรยายในงาน Europe-Asia Startup Day โดย ดร. กฤชผกา บุญเฟ่ือง รอง ผอ. NIA 

                                           
45 The Current State of the Thai Startup Ecosystem, Techsauce Team, (24 November 2020), 
[Online], Available from: https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-current-state-of-the-thai-
startup-ecosystem [19 July 2021]. 
46 ทางรอด “สตาร์ทอัพไทย 2021” ต้องคิดให้ไกลกว่าแผ่นดินไทย, ไทยรัฐออนไลน,์ 6 พฤศจิกายน 2563, 
[ออนไลน]์, แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/tech/startup/1963736 [24 กรกฎาคม 2564] 
47 The Current State of the Thai Startup Ecosystem, Op. Cit.  

https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-current-state-of-the-thai-startup-ecosystem%20%5b19
https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-current-state-of-the-thai-startup-ecosystem%20%5b19
https://www.thairath.co.th/news/tech/startup/1963736%20%5b24
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ส าหรับในระยะกลางนั้น NIA มีแผนจะสนับสนุนเงินให้เปล่าแก่บางรายที่ผ่านการ

คัดเลือก โดยเฉพาะ Startup ที่เน้นการเติบโตของธุรกิจภายใต้ new normal ของประเทศในวิกฤต
โควิด-19 ส่วนระยะยาวเป็นการสนับสนุนเชิงนโยบายที่จะส่งเสริมระบบนิเวศของ Startup ให้ด ารง
อยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในยุคหลังโควิด-19 โดยจะร่วมหารือกับเครือข่ายของ NIA เช่น สมาคม 
FinTech สมาคม VC และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป48  

3.3.2  ผลกระทบต่อ Startup ของโปแลนด์  
ในขณะที่ปี 2562 ภาคเศรษฐกิจไทยและธุรกิจ Startup เริ่มเห็นทิศทาง ชะลอตัว 

แต่ในปีเดียวกันธุรกิจ Startup ของโปแลนด์ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น การลงทุนของ VC ใน Startup  
ยังเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 800 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีการลงทุนจาก VC กว่า 294 ล้านยูโร (ประมาณ 
1.15 หมื่นล้านบาท) มากกว่า 9 ปีก่อนหน้านั้นรวมกัน จากจ านวน 269 ธุรกรรม ซึ่ง VC ที่ลงทุนใน
โปแลนด์ในปีดังกล่าวมีจ านวน 85 ราย ประมาณร้อยละ 57 ของการการลงทุนจ านวนดังกล่าวเป็น
การลงทุนใน Startup ที่โดดเด่นของโปแลนด์จ านวน 9 ราย และที่เหลือกระจายไปยัง Startup  
รายย่อยอ่ืน ๆ49    

 

ภาพที่ 11 Startup 9 รายของโปแลนด์ที่ได้รับเงินลงทุนจ านวนมากจาก VC ในปี 2562 
ที่มา: Tech.eu (https://tech.eu/features/30754/the-maturing-ecosystem-vc-funding-for-
polish-startups-up-more-than-800-percent-in-2019/) 

 

                                           
48 The Thai Startup Ecosystem and The NIA’s Role It’s Development, Op. Cit.  
49 Degeler, A., The maturing ecosystem: VC funding for Polish startups up more than 800 percent 
in 2019, Tech.eu, 21 February 2020, [Online], Available from https://tech.eu/features/30754/the-
maturing-ecosystem-vc-funding-for-polish-startups-up-more-than-800-percent-in-2019/ [2 August 
2021]. 

https://tech.eu/features/30754/the-maturing-ecosystem-vc-funding-for-polish-startups-up-more-than-800-percent-in-2019/
https://tech.eu/features/30754/the-maturing-ecosystem-vc-funding-for-polish-startups-up-more-than-800-percent-in-2019/
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การลงทุนของ VC ต่อ Startup ของโปแลนด์ในปี 2562 จะเพ่ิมขึ้นอย่างร้อนแรง 
และสถานการณ์โควิด-19 จะก่อตัวขึ้นในช่วงปลายปี ท าให้ส่งผลต่อยอดผู้ติดเชื้ออย่างมาก มีผู้ติดเชื้อ
รวมกว่า 2.8 ล้านคน ผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดของปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายนวันละกว่า 25,000 คน 
และผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดของปี 2564 ในเดือนเมษายนวันละกว่า 35,000 คน กระนั้นก็ดีในปี 2563 
การลงทุนของ VC ในโปแลนด์ก็ยังเพ่ิมข้ึนอีกกว่าร้อยละ 70 จากปี 256250   

 

ภาพที่ 12 การลงทุนของ VCs ใน Startup ของโปแลนด์รายไตรมาส 
ที่มา: Innovo Venture Partners (สืบค้นได้ที่ https://medium.com/inside-inovo/polish-vc-
market-q221-summary-its-going-to-be-a-record-year-89d266a108bd) 

 
จากภาพที่ 12 จะเห็นแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าในปี 2563-2564 แม้โปแลนด์จะ

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเชิงจ านวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก และรัฐบาลก็ได้ประกาศมาตรการ 
ล็อกดาวน์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ แต่การลงทุนใน Startup ของโปแลนด์นั้นยังอยู่ใน
อัตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า Startup กว่าร้อยละ 50 ของโปแลนด์อยู่ในกลุ่ม IT/ICT 
โดยอีกกว่าร้อยละ 34 อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท าให้ Startup ในโปแลนด์เป็น
ที่สนใจของการขยายการลงทุนของกลุ่ม VC ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 

นอกจากการเพ่ิมขึ้นในเชิงปริมาณการลงทุนแล้ว การขยายตัวของการลงทุนจาก 
VC จากต่างประเทศในตลาด Startup ของโปแลนด์ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

                                           
50 The State of IT Outsourcing In Poland, Ideamotive, [Online], Available from: 
https://www.ideamotive.co/it-outsourcing-poland, [20 July 2021] 

https://www.ideamotive.co/it-outsourcing-poland
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ภาพที่ 13 การลงทุน VC กลุ่มต่าง ๆ ใน Startup ของโปแลนด์ 
ที่มา: Innovo Venture Partners  

 
จากภาพที่ 13 จะเห็นว่า VC จากต่างประเทศที่ลงทุนใน Startup ของโปแลนด์มี

มูลค่ากว่า 475 ล้านสว้อตตี้ (ประมาณ 3.9 พันล้านบาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 46.8 ของการลงทุน
ทั้งหมด ในขณะที่ยังมี VC ของโปแลนด์ที่ร่วมทุนกับ VC ต่างชาติลงทุนใน Startup ของโปแลนด์อีก
กว่า 343 สว้อตตี้ (ประมาณ 2.8 พันล้านบาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 33.8  

3.3.3  ภาพรวมของการจัดอันดับด้าน Startup เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
องค์กร StartupBlink ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่จัดอันดับระบบนิเวศของ Startup 

ทั่วโลก (โดยจะจัดเพียง 100 อันดับแรก) มาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยการจัดท า Global Startup 
Ecosystem Index ซึ่งค านวณโดยปัจจัยด้านข้อมูลดิบใน 3 ประเด็นคือ ปริมาณ คุณภาพ และ
บรรยากาศการท าธุรกิจ และไม่เน้นข้อมูลเชิงความรู้สึกผ่านการส ารวจและสัมภาษณ์  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนด้านปริมาณจะวัดจากจ านวนของ Startup ที่ด าเนิน
ธุรกรรมจริงและองค์กรที่มีทรัพยากรในการสนับสนุนการเข้าสู่เงินทุนและการสร้างเครือข่าย เช่น 
จ านวนสถานที่ท างานร่วมกัน (co-working spaces) ศูนย์บ่มเพาะ การจัดงานสัมนาขนาดใหญ่เพ่ือให้ 
Startup ได้สร้างเครือข่ายกัน เป็นต้น ในขณะที่เกณฑ์ด้านคุณภาพจะวัดจากจ านวนศูนย์วิจัยและ
พัฒนา สาขาของ Startup จากต่างประเทศ จ านวนเงินลงทุนจากภาคเอกชน จ านวนลูกจ้างในแต่ละ 
Startup จ านวน Unicorns จ านวนการจัดสัมนาด้าน Startup ระดับโลก เป็นต้น ส่วนเกณฑ์การให้
คะแนนด้านบรรยากาศการท าธุรกิจจะวัดจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเร็วของอินเตอร์เน็ต กฎหมาย
การอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ค่าครองชีพ อัตราคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น51   

                                           
51 Global Startup Ecosystem Index 2021, StartupBlink, [Online], Available from: 
https://www.startupblink.com/ startupecosystemreport.pdf, [20 July 2021]. 

https://www.startupblink.com/
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ในรายงานดังกล่าว ได้จัดอันดับของไทยและโปแลนด์ในปี 2562 2563 และ 2564 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบอันดับด้านระบบนิเวศ Startup ไทยและโปแลนด์ระหว่าง 2562-2564  

 ไทย โปแลนด์ 
2562 33 20 
2563 50 27 
2564 50 30 

ที่มา: Global Startup Ecosystem Index ปี 2562-2564  
 

จะเห็นได้ว่าจากปี 2562 ซึ่งถือว่าเป็นปีก่อนที่โควิด-19 จะเข้ามากระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและระบบนิเวศของ Startup นั้น ไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 33 ในขณะที่โปแลนด์  
ติดอันดับ Top 20 ของโลก และในปี 2563 ระบบนิเวศของไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ท าให้
อันดับตกลงมาถึง 17 อันดับ อยู่ในอันดับที่ 50 และยังคงอยู่ในอันดับที่ 50 ในปี 2564  

ส าหรับการจัดอันดับของโปแลนด์ก็น่าสนใจเช่นกัน กล่าวคือ แม้การลงทุน  
ในภาพรวมของโปแลนด์จะเพ่ิมขึ้นทั้งในปี 2563 และ 2564 แต่โปแลนด์ก็ยังถูกจัดให้ลดลงมาอยู่ใน
ล าดับที่ 27 และ 30 ตามล าดับ โดยรายงานให้เหตุผลว่า โปแลนด์มีภาครัฐที่มีบทบาทสูงมาก 
โดยเฉพาะการลงทุน แต่บทบาทดังกล่าวอาจมากเกินไปจนท าให้ภาคเอกชนต้องกลายมาเป็นคู่แข่งกับ
ภาครัฐ และการที่องค์กรของรัฐมีเงินอุดหนุนจ านวนมหาศาล อาจสร้างอุปสงค์เทียมแก่ธุรกิจ Startup 
และท าให้ Startup ต้องพ่ึงพาภาครัฐมากเกินจ าเป็น  

 
3.4  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์ 

จากการจัดอันดับ Global Startup Ecosystem Index ของ StartupBlink พบว่าประเทศ
ที่มีระบบนิเวศด้าน Startup ดีมากอันดับต้นของโลกในช่วงปี 2662-2564 คือสหรัฐอเมริกา ตามมา
ด้วย สหราชอาณาจักร อิสราเอล แคนาดา และเยอรมนี และมีประเทศที่มีการก้าวกระโดดอย่างมี
นัยส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เช่น จีนและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเพียงสองประเทศในเอเชียที่ติดอันดับ TOP 10 
ของโลกในปี 2564 ในขณะที่เกาหลีใต้และอินเดียเป็นอีก 2 ประเทศในเอเชียที่ติด TOP 20 โดย
เกาหลีใต้มีอันดับไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วง 3 ปีดังกล่าว แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็ตาม  
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ภาพที่ 14 ประเทศที่มีระบบนิเวศดีท่ีสุด 20 อันดับแรกใน Global Startup Ecosystem Index 
ที่มา: StartupBlink  

 
แม้ขณะนี้โปแลนด์จะไม่ได้ถูกจัดให้มีระบบนิเวศที่ดีที่สุด 20 อันดับต้นของโลก แต่หาก

ประเมินว่า โปแลนด์ได้เผชิญการเปลี่ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่เศรษฐกิจแบบเสรี และเพ่ิง
เข้าสู่การเป็นสมาชิก EU เพียงเมื่อ 17 ปีที่ผ่านมา ก็ต้องถือว่าโปแลนด์มีความส าเร็จในการสร้างระบบ
นิเวศและส่งเสริม Startup ของตนพอสมควร โดยนอกจากจะสามารถท าให้ระบบนิเวศเริ่มต้นและ
พัฒนาได้แล้ว ระบบนิเวศและธุรกิจ Startup ของโปแลนด์ยังสามารถต้านทานกระแสเศรษฐกิจและ
สังคมที่ผันผวนอย่างมากทั่วโลกอันเกิดจากภาวะโควิด-19 ได้ รวมถึงยังสามารถมีการเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งอีกด้วย  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์ดังกล่าวมีสาเหตุหลายประการ โดยการศึกษาฉบับนี้  
ขอจ าแนกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ปัจจัยเชิงโครงสร้าง ปัจจัยเชิงนโยบาย และปัจจัยอื่น ๆ  
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3.4.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง  
3.4.1.1 ที่ตั้งและฐานประชากร  

โปแลนด์มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ค่อนข้างกึ่งกลางของทวีปยุโรป เชื่อมระหว่าง
ยุโรปตะวันตกไปยังรัสเซียและจีน ท าให้โปแลนด์เป็นเสมือนชุมทางด้านการคมนาคม มีทางรถไฟจาก
จีนผ่านโปแลนด์ไปยังยุโรปตะวันตก ซึ่งท าให้ภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิก EU แล้ว โปแลนด์จึง
สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจ านวนมากเพ่ืออาศัยความได้เปรียบของโปแลนด์ในการตั้ง
ฐานการผลิตและขนส่งเข้าสู่ยุโรปตะวันตก การที่โปแลนด์มีประชากรกว่า 38 ล้านคน มากที่สุดใน
กลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกท่ีเข้าเป็นสมาชิก EU พร้อมกัน เมื่อเศรษฐกิจเติบโตจากการลงทุน
ประกอบกับตลาดมีขนาดใหญ่ จึงท าให้โปแลนด์เป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูง ประชากรกินดีอยู่ดีขึ้น 
รวมถึงมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 

นอกจากนี้  โดยที่ โปแลนด์มีฐานประชากรค่อนข้างมาก ท าให้บริษัท 
ขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะด้าน FinTech เลือกใช้โปแลนด์เป็นเวทีทดลอง (launch pad) ส าหรับ
การด าเนินการทางธุรกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เช่น MasterCard ได้ทดลองใช้ระบบ PayPass หรือ
บริษัท Apple ได้ทดลองการใช้ Apple Pay ในโปแลนด์ก่อน52 ท าให้ทั้งบริษัทในโปแลนด์รวมถึง 
Startup ได้มีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบของบริษัทใหญ่ระดับโลกตั้งแต่เริ่มต้น
การเตรียมการทดลอง และสังคมโปแลนด์เองก็ได้ดูดซับเทคโนโลยีด้านการเงินในชีวิตประจ าวันอย่าง
รวดเร็ว 

3.4.1.2 การศึกษา 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประชากรโปแลนด์กว่าร้อยละ 44 จบการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย มีอัตราการรู้หนังสือกว่าร้อยละ 98 โดยคนรุ่นใหม่ของโปแลนด์นิยมศึกษาสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนท าให้ Harvard’s Business Review จัดให้โปแลนด์มีแรงงานที่มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี (tech-skilled) มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก53 และขณะนี้โปแลนด์มี
นักพัฒนาซอฟท์แวร์กว่า 4 แสนคน นับเป็น pool of software developers ที่มากที่สุดในยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก ดังนั้น โดยที่ธรรมชาติของธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่ผสานระหว่างแนวคิดใหม่
และนวัตกรรม จึงท าให้โปแลนด์มีฐานบุคคลากรจ านวนมากที่จะพัฒนาธุรกิจด้านนี้ ซึ่งจะเห็นได้

                                           
52 Woszczek, N., Why to develop your FinTech solution in Poland, Hackernoon, (16 August 20180, 
[Online], Available from https://medium.com/hackernoon/why-to-develop-your-fintech-solution-
in-poland-15b91777e66c [20 July 2021]. 
53 Forget Silicon Valley: Poland is Creating Its Own Deep-Tech Startup Hub, Nasdaq, (18 August 
2020), [Online], Available from https://www.nasdaq.com/articles/forget-silicon-valley%3A-poland-
is-creating-its-own-deep-tech-startup-hub-2020-08-18 [20 July 2021]. 
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ชัดเจนจากภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง VC จ านวนมาก โดยเฉพาะ VC จากต่างประเทศ เพ่ิมการลงทุนใน 
Startup ของโปแลนด์ เนื่องจากธุรกิจในโลกแห่งอนาคตหลังโควิด-19 เป็นธุรกิจที่อาจต้องลดจ านวนคน
และพ่ึงพานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก  

3.4.1.3 การเป็นสมาชิก EU  
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเข้าเป็นสมาชิก EU นั้นเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญทาง

เศรษฐกิจของโปแลนด์ในเชิงโครงสร้าง ซึ่งนอกจาก EU จะมีงบประมาณจ านวนมากเพ่ือสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกใหม่สามารถลดช่องว่างของการพัฒนากับประเทศสมาชิก EU เดิมแล้ว ปัจจัยส าคัญ
คือโปแลนด์ได้รับสิทธิการเคลื่อนย้ายเสรี 4 ประการ คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายสินค้า 
การเคลื่อนย้ายบริการ และการเคลื่อนย้ายของบุคคลและแรงงาน54 ซึ่งการเคลื่อนย้ายเสรีนี้ส่งผลให้
การย้ายฐานการผลิตภายในกลุ่ม EU เป็นไปได้อย่างสะดวก ซึ่งโดยที่โปแลนด์มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่ดี มีตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ แต่ค่าแรงยังถูกกว่าเยอรมนีถึงกว่า 3 เท่าแม้จะมีพรมแดนติดกัน  
ท าให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกหลายบริษัท เช่น Google Intel Microsoft มาตั้งสาขา  
ในโปแลนด์และใช้บุคลากรจากยุโรปและโปแลนด์เข้ามาท างาน ซึ่งมีผลต่อทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยี 
และการพัฒนาความร่วมมือกับ Startup ท้องถิ่นด้วย 

3.4.2 ปัจจัยเชิงนโยบาย 
3.4.2.1 มีนโยบายชัดเจน 

ดังที่ได้กล่าวตอนต้นแล้วว่ารัฐบาลโปแลนด์มีนโยบายตั้งแต่ต้นในการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจที่มีพ้ืนฐานด้านนวัตกรรม และเชื่อมโยงฐานการผลิตด้านต่าง ๆ เข้า
กับการวิจัยและพัฒนา ด้วยนโยบายที่ชัดเจนดังกล่าวจึงน าไปสู่การสร้างศูนย์เทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา รวมถึงศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทั้ง incubators และ accelerators ในประเทศจ านวนมาก ทั้งใน 
กรุงวอร์ซอและเมืองต่าง ๆ ส่งผลให้การ access to technology ส าหรับธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง 
Startup เป็นไปได้โดยไม่ยากนัก 

3.4.2.2 มีองค์กรสนับสนุนชัดเจน 
โปแลนด์มีองค์กรองค์กรหลักที่มีหน้าที่ดูแลกิจการ Startup อย่างชัดเจน 

คือ Polish Agency for Enterprise Development (PARP) ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เป็นองคาพยพของ 
PARP ในการสนับสนุน Startup ในเรื่องต่าง ๆ เช่น PFR Ventures เป็นผู้ดูแลจัดสรรทุนเพ่ือสร้าง
และบริหารจัดการ VC หน่วยงาน Polish Investment & Trade Agency (PAIH) เพ่ือสนับสนุนการ
เชื่อมโยง Startup ของโปแลนด์หากต้องการไปแสวงหาความร่วมมือกับ Startup ในต่างประเทศ  

                                           
54 Golinowska, S., Our Europe: 15 years of Poland in the European Union, CASE, [Online], Available 
from: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6170 [21 July 2021]. 

https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6170
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เป็นต้น ดังนั้น การวางทิศทางและการติดตามนโยบาย การประสานงานกับภาคเอกชน การน าเสนอ
งบประมาณต่อรัฐบาลเพื่อสนับสนุน Startup จึงค่อนข้างชัดเจนและเป็นเอกภาพ  

3.4.2.3 มีงบประมาณสนับสนุนจ านวนมหาศาล 
ตั้งแต่โปแลนด์เข้าเป็นสมาชิก EU ก็ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนทั้ง

เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน พัฒนาเศรษฐกิจ และด าเนินโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก โดยตั้งแต่ 
ปี 2547 ที่โปแลนด์เข้าเป็นสมาชิก EU จนถึงปี 2561 โปแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก EU สูงสุดกว่า 159.456 พันล้านยูโร (ประมาณ 6.2 ล้านล้านบาท)55 โดยในจ านวนนี้ 
ประมาณ 7.2 พันล้านยูโร (ประมาณ 2.8 แสนล้านบาท) ถูกก าหนดให้ไปสร้างระบบเศรษฐกิจ
นวัตกรรม (innovative economy) รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้ Startup นอกจากนี้ รัฐบาล
โปแลนด์เองยังเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับเอกชนสนับสนุนเงินทุนผ่าน VC ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
อีกจ านวนมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.2.2 ท าให้ Startup ของโปแลนด์มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน
จ านวนมาก ซึ่งแม้ในมุมมองของผู้จัดอันดับ Global Startup Ecosystem Index จะมองว่าเงินจาก
รัฐบาลจ านวนมหาศาลดังกล่าว อาจก่อให้เกิดอุปสงค์เทียมในธุรกิจ Startup ของโปแลนด์ แต่ก็ต้อง
นับว่าเงินทุนสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ Startup และเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ Startup ในโปแลนด์ขยายตัวได้อย่างมาก จนเป็นพื้นฐานของความสามารถ
ในการเติบโตได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19  

3.4.3 ปัจจัยอ่ืน ๆ  
3.4.3.1 ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 

การเข้าถึงข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญมาก โดยภาคธุรกิจและ Startup 
นับเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครั ฐที่มีความสมบูรณ์ เนื่องจาก
แนวคิดใหม่ ๆ จะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ข้อมูลเพ่ือสร้างโมเดลทางธุรกิจ56 และในปี 
2563 โปแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการเปิดเผยการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐสูงสุด
เป็นอันดับ 5 ในประเทศ EU และได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้น า (trend-setter)  
ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล (open data maturity) 57  

3.4.3.2 บทบาทภาคเอกชน  

                                           
55 Golinowska, S., Op. Cit.  
56 Open Data and Entrepreneurship, data.europa.eu, (28 February 2018), [Online], Available from: 
https://data.europa.eu/en/highlights/open-data-and-entrepreneurship [21 July 2021]. 
57 Knippenberg, L., Open Data Maturity Report 2020, European Commission, (15 December 2020), 
[Online], Available from: https://data.europa.eu/sites/default/files/ 
edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf [21 July 2021]. 

https://data.europa.eu/en/highlights/open-data-and-entrepreneurship%20%5b21
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ปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่มีผลต่อความส าเร็จของ Startup คือ ผลิตภัณฑ์ 
ทีมงาน และเงินทุน โดยค าว่าทีมงานและเงินทุนดังกล่าว นอกจากจะหมายถึงผู้มอบเงินทุนให้ แก่ 
Startup แล้ว ยังหมายถึงความร่วมมือระหว่างผู้มอบเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือแก่ Startup  
จนสามารถมีสัญญาด้านการค้าฉบับแรกต่อกันได้58 โดยโปแลนด์นับเป็นประเทศที่มีการลงทุนและ 
การสนับสนุนจากเอกชนค่อนข้างมาก มี VC ภายในประเทศกว่า 65 กองทุน VC จากต่างประเทศอีก
กว่า 35 กองทุน มี CVC ไม่น้อยกว่า 10 บริษัท และมี Angel อีกกว่า 40 ราย59 ซึ่งบทบาทของ
ภาคเอกชนเหล่านี้เข้ามาสนับสนุน Startup ให้เติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ภาคเอกชนที่มีบทบาท
ส าคัญก็คือกลุ่ม NGOs เช่น Startup Poland ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวมความเห็นจาก 
Startup ในโปแลนด์และน าเสนอหรือเจรจากับภาครัฐให้ทราบความต้องการที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ เช่น การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กร Startup Hub Poland ซึ่งเป็น NGOs 
ที่มีบทบาทหลายประการ เช่น การเป็นผู้อบรมในศูนย์บ่มเพาะ หรือการเขียนร่างโครงการเสนอเพ่ือ
ของบประมาณภาครัฐหรือ VC ให้แก่ Startup ที่ไม่คุ้นชินกับการเขียนร่างข้อเสนอทางการ เป็นต้น  

 
3.5  ความร่วมมือระหว่างไทยและโปแลนด์ด้าน Startup  

เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 และแนวคิดการทูตเชิงนวัตกรรม ประกอบกับ
การเล็งเห็นศักยภาพและการเติบโตด้าน Startup ของโปแลนด์ ท าให้ไทยพยายามแสวงหาความร่วมมือ
กับโปแลนด์เช่นกัน โดยระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ  
ได้ร่วมกับ NIA ได้น าคณะผู้แทนของ Startup Poland และ Startup จากโปแลนด์ 4 บริษัทเข้าร่วมงาน 
Startup Thailand 2019 เพ่ือให้ฝ่ายโปแลนด์ร่วมน าเสนอเก่ียวกับระบบนิเวศของโปแลนด์ และสร้าง
เครือข่ายระหว่าง Startup ของทั้งสองประเทศ โดยในงานดังกล่าว NIA ได้ ลงนาม MOU กับ Startup 
Poland เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง Startup ทั้งสองฝ่าย ท าให้โปแลนด์เป็นพันธมิตรแรกของ NIA 
ในกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และไทยเป็นพันธมิตรแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ 
Startup Poland ซึ่งจากความร่วมมือตาม MOU ดังกล่าว ส่งผลให้ Startup Poland ได้เชิญผู้แทน 
NIA เข้าร่วมงาน Wolves Summit ซึ่งเป็นงานด้าน Startup ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโปแลนด์ด้วย 

                                           
58 Agata, G. and Perz, P., Startups financing in Poland, Humanities and Social Sciences, July-
September 2019, [Online], Available from: https://www.researchgate.net/publication/336920213 
[21 July 2021]. 
59 Swieboda, T., The ultimate map of Polish Funding Ecosystem, Innovo Venture Partners, 8 
September 2020, [Online], Available from: https://medium.com/inside-inovo/the-ultimate-map-of-
polish-funding-ecosystem-80b2d3bd89be [21 July 2020]. 
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ต่อมาในปี 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือกับ NIA ในการด าเนินความร่วมมือกับ 
Startup Hub Poland ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ร่วมออกแบบและด าเนินโครงการ Poland Prize ซึ่ง
เป็นโครงการของโปแลนด์ในการดึงดูด Startup ต่างประเทศให้มาลงทุนในโปแลนด์อย่างเป็นรูปธรรม 
ให้ศกึษาการน าแนวคิดของ Poland Prize มาประยุกต์ใช้กับไทยในโอกาสและเวลาอันเหมาะสม 

นอกจากนี้  ในวันที่  21 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตอีก 5 แห่ง60 และ NIA จัดงาน webinar เรื่อง “Europe-Asia Startup Day” ในการ
น าวิทยากรของโปแลนด์ร่วมน าเสนอเกี่ยวกับระบบนิเวศของโปแลนด์ และเปิดโอกาสให้กับ Startup 
ของโปแลนด์ อีก 2 รายร่วมน าเสนอโครงการ (pitch) แก่ accelerator ในโครงการ Space-F ของ
ไทยด้วย  

 
3.6  SOAR Analysis 

โดยที่รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระบบนิเวศระหว่างไทยและ
โปแลนด์ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จของโปแลนด์ และวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยแห่งความส าเร็จดังกล่าวจะประมวลเป็นข้อเสนอหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา 
Startup ในไทยได้อย่างไร โดยเฉพาะในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งทรัพยากรของรัฐบาลมีจ ากัดมากขึ้น ทั้งนี้ 
ผู้ศึกษาจะใช้แนวคิด SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) Analysis ในการ
น าเสนอการวิเคราะห์ดังกล่าว 

 
  

                                           
60 อีก 5 แห่งประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวยีนนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอักการา  
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ตารางท่ี 2  SOAR Analysis ส าหรับการพัฒนา Startup ของไทยภายหลังยุคโควิด-19 
Strengths Opportunities 

1. มีนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้าน Startup 
ร่วมกับนวัตกรรมด้านต่าง ๆ  
2. มีนโยบายด้านภาษีท่ีจูงใจอย่างมากให้แก่ 
Startup จากต่างประเทศ 
3. ไทยยังมี Startup ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เติบโตได้ในระหว่างโควิด-19 ซึ่งมีศักยภาพใน
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

1. สถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสให้ทบทวน
ความชัดเจนและการบูรณาการขององค์กร
ภาครัฐด้าน Startup ทั้งในเชิงบทบาทและ
งบประมาณ  
2. เป็นโอกาสให้ส่งเสริมสาขาการเรียนที่
เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการเติบโตของ Startup ใน
ระยะยาว 
3. เป็นโอกาสให้สร้างฐานข้อมูลภาครัฐ ทั้ง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Startup เอง และข้อมูลเชิง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
งานของภาคธุรกิจรวมถึง Startup  

 

Aspirations Results 
1. ตั้งเป้าให้ไทยอยู่ใน TOP 25 ของโลกใน 
Global Startup Ecosystem Index ภายใน 5 
ปี ในสาขาที่รัฐจะส่งเสริมอย่างจริงจัง  
2. ร่วมกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมด้านวิจัย
และพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยใน 5 ปี เพื่อ
เชื่อมโยงนวัตกรรมกับ Startup ท้องถิ่น 
 
 
3. มีกฎระเบียบเพ่ือให้การสนับสนุน Startup 
ผ่าน VCs หรือในลักษณะ matching fund 
เป็นไปได้ง่ายขึ้นโดยมีภาครัฐร่วมรับความเสี่ยง
ผ่านการลงทุน การวิจัย และการเข้าสู่ธุรกิจ 
4. มีระบบฐานข้อมูล Big Data อย่างแท้จริงใน 5 
ปี เพื่อสนับสนุนโจทย์นโยบายภาครัฐ รวมถึงเป็น
ข้อมูลที่เปิดเผยได้ต่อภาคธุรกิจรวมถึง Startup  

1. Identify สาขา Startup ที่จะส่งเสริมอย่าง
ชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนการเติบโต
ของ Startup ในสาขานั้นตลอดเส้นทางจนเติบโต  
2. ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการวิจัย
ของไทย ให้มี access and cooperation 
กว้างขวางขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ผ่าน
การสนับสนุนของภาครัฐ และคงการสนับสนุน
งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. ศึกษาและเสนอการแก้ไขกฎระเบียบเพ่ือให้
สามารถสนับสนุน Startup ในสาขาที่ identify 
แล้ว ให้เติบโตได้ตั้งแต่ early stage ไปถึง 
growth stage  
4. บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
และออกแบบให้ใช้ได้ในลักษณะ user friendly 
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Aspirations Results 
5. ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของไทยใน
ต่างประเทศ กล่าวคือสถานเอกอัครราชทูตไทย
ในต่างประเทศ ในการด าเนินความร่วมมือด้าน 
Startup กับไทยอย่างมีเป้าหมายและเป็น
รูปธรรม 

5. วางกลยุทธ์ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตให้มี
ทิศทางที่ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อนกัน  

 
จากตารางข้างต้น ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัจจัยจุดแข็ง โอกาส เป้าหมาย และวิธีการด าเนินการ 

ตามแนวคิด SOAR Analysis เพ่ือพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของระบบนิเวศ Startup ของไทยภายหลัง
ยุคโควิด-19 ทั้งนี้ ในบทนี้จะกล่าวถือปัจจัยด้านจุดแข็งและโอกาส และโดยที่ภายใต้กรอบแนวคิด 
SOAR Analysis นั้น เป้าหมายและวิธีด าเนินการเป็นเรื่องของการเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้ศึกษาจึงจะ
ได้น าเสนอส่วนดังกล่าวในบทที่ 4 ต่อไป 

3.6.1 จุดแข็ง (Strengths) 
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าไทยมีจุดแข็งที่ส าคัญประการแรกคือ การมีนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ซึ่งรวมด้านการพัฒนา Startup เอาไว้ด้วย ซึ่งภายหลังจากการประกาศนโยบาย
ดังกล่าวในปี 2559 จะเห็นได้ว่าท าให้เกิดการตื่นตัวในวงการ Startup ขึ้นมาก สังเกตได้จากการท า
ธุรกรรมของ Startup ในปี 2560 ซึ่งแม้ว่าในช่วงโควิด-19 กระแสเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 จะซาลงบ้าง
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดได้ท าให้ความสนใจของรัฐบาลและสาธารณชนหันเหไปสู่การต่อสู้และ
การจัดการกับวิกฤตการณ์เฉพาะหน้า แต่เมื่อสถานการณ์จบลงแล้วและไทยสามารถผลักดันนโยบาย
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว ก็จะเป็นนโยบาย flagship ของไทยได้ดีในการสนับสนุน
ระบบนิเวศ Startup ของไทยได้ 

จุดแข็งประการที่สองคือนโยบายภาษีของไทยในการดึงดูด Startup จาก
ต่างประเทศถือว่าอยู่ในอัตราที่จูงใจมาก โดยเฉพาะส าหรับ Startup ในสาขาที่ส่งเสริมที่ไปลงทุนใน
พ้ืนที่ส่งเสริม เช่น EEC และนโยบายอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง เช่น SMART Visa ซึ่งนักลงทุน
ต่างชาติมีความเห็นว่าสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้จริง
ในทางปฏิบัติ61  

จุดแข็งประการที่สามคือ แม้ว่า Startup จ านวนมากต้องหยุดกิจการไปในช่วง 
โควิด-19 แต่ก็ยังมี Startup ที่ “รอดตาย” และเติบโตขึ้นในภาวะนี้ เช่น aCommerce (ท าธุรกิจด้าน 

                                           
61 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดท ารายงานการพัฒนาระบบนิเวศเริ่มต้นประเทศไทย ประจ าปี 
2564, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด, มิถุนายน 2564, หน้า 3. 
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e-commerce solutions ครบวงจร) Omise (ท าธุรกิจด้าน e-payment) Chikchic (ผู้พัฒนาเทคโนโลย
เพ่ือตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพต่าง ๆ ในโรงเรือนเลี้ยงไก่) หรือกระทั่ง Flash Group ซึ่งเป็น Startup 
ด้าน logistics ที่สามารถก้าวสู่การเป็น unicorn ตัวแรกของไทยได้ ซึ่ง Startup เหล่านี้ต้องถือว่าได้
แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าเป็น Startup ที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการฝ่าวิกฤต หรือ
อยู่ใน sector ที่เหมาะแก่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายในวิกฤตโควิด-19 ซึ่ง Startup เหล่านี้จะเป็น
ก าลังส าคัญในการเป็นตัวอย่างและต้นแบบของการพัฒนา Startup ของไทยในระยะต่อไป 

3.6.2 โอกาส (Opportunities) 
จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าระบบนิเวศของไทยมีองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 

Startup จ านวนมากซึ่งในทางปฏิบัติหากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นมีการบูรณาการที่ดี มีการแบ่ง
หน้าที่ชัดเจนก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญในระบบนิเวศของไทย เป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุน
และ know-how ได้อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม หากขาดการบูรณาการและการสื่อสารต่อ
สาธารณชนถึงบทบาทหน้าที่ก็อาจสร้างความสับสนให้แก่ Startup และการส่งเสริมระบบนิเวศ 
ในภาพรวมเป็นไปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานการณ์โควิด-19 จึงเป็นโอกาสที่ดีให้ทบทวน 
ความชัดเจนและการบูรณาการขององค์กรภาครัฐด้าน Startup ทั้งในเชิงบทบาทและงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุน Startup ไปในทิศทางท่ีรัฐประสงค์และวางแผนไว้ 

โอกาสประการที่สองคือการวางแผนสนับสนุนให้ไทยมีการศึกษาด้าน IT/ICT หรือ
เทคโนโลยีอย่างจริงจังและระยะยาว ซึ่งนักศึกษาหรือแรงงานในสาขานี้ถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
ธุรกิจ Startup รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านอ่ืน ๆ ของไทย ซึ่งจากตัวเลขสถิติแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาด้านนี้ได้อีกมาก และควรใช้โอกาสนโยบายประเทศไทย 4.0  
ในการวางแผนเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ Startup และอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตด้านอ่ืน ๆ ในภาพรวมของไทย 

ประการที่สามคือโอกาสในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Startup เอง และข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ของภาคธุรกิจรวมถึง Startup ซึ่งการมีข้อมูลในลักษณะ Big Data ที่สามารถเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับการสร้างโมเดลทางธุรกิจ  
ซึ่งระหว่างการศึกษารายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ในลักษณะครอบคลุม (comprehensive) ระหว่างข้อมูลของไทยกับข้อมูลของโปแลนด์ 
รวมถึงงานวิจัยด้านระบบนิเวศของ Startup ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องของโปแลนด์ได้ท าการศึกษาไว้
ค่อนข้างละเอียดและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะพัฒนาฐานข้อมูลด้านนี้เช่นกัน 

 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ตั้งค าถามการศึกษาไว้ 2 ประเด็นคือ (1) ระบบนิเวศของ startup 
ในไทยและโปแลนด์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และ (2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
นิเวศ Startup ในโปแลนด์คืออะไร และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบนิเวศของไทย 
โดยเฉพาะภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้หรือไม่ โดยตั้งสมมุติฐานไว้ว่าปัจจัยความส าเร็จของ 
การพัฒนา Startup ในโปแลนด์น่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการส่งเสริม Startup ของไทย 
ได้ในระดับหนึ่ง  

จากการศึกษาท าให้ได้เข้าใจพ้ืนฐานของระบบนิเวศของทั้งสองประเทศชัดเจนมากขึ้น และ
ท าให้เข้าใจว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างของประเทศ นโยบาย และการสนับสนุนจากภาคเอกชน  
มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของ Startup ของโปแลนด์ โดยปัจจัยความส าเร็จของโปแลนด์
ไม่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางให้กับไทยได้ในทุกประการหรือปรับใช้ได้ในทันที เนื่องจากพ้ืนฐานมี
ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น โครงสร้างงบประมาณ หรือพ้ืนฐานการศึกษาด้าน IT/ICT ของ
บุคลากร เป็นต้น 

ทั้งนี้ รายงานการศึกษาได้ใช้ SOAR Analysis เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าใจภาพดังกล่าว
ในบทที่ 3 แล้ว และในบทที่ 4 นี้จะประมวลเป็นข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศของไทยในยุคหลัง 
โควิด-19 ต่อไป 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

หากกล่าวโดยสรุปคือระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์นั้น มีความเหมือนและความแตกต่างกัน
ในหลายมิติ และความแตกต่างดังกล่าวก็เป็นจุดที่ชี้ให้เห็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาระบบ
นิเวศ Startup ของโปแลนด์  

ความเหมือนที่เห็นเด่นชัด เช่น ทั้งสองประเทศถือว่ามีโครงสร้างประชากรขนาดใหญ่เป็น
ตลาดให้ Startup สามารถใช้เป็นฐานในการด าเนินธุรกิจได้ อีกทั้งภาครัฐของทั้งสองประเทศมี
นโยบายที่จะส่งเสริม Startup อย่างเป็นรูปธรรม พยายามจะออกกฎระเบียบมาเพ่ือจูงใจในการ
ส่งเสริม Startup ทั้งมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยหากจะพิจารณาในแต่ละด้าน 
เช่น นโยบายด้านภาษี ก็จะมีรายละเอียดที่รัฐบาลแต่ละประเทศมีแนวทางและสัดส่วนการสนับสนุน
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เชิงภาษีเฉพาะตน หรือนโยบายที่ไม่ใช่ภาษีก็จะมีเครื่องมือที่รัฐบาลทั้งสองเลือกใช้ตามวิถีทางของ
ตนเอง  

ส่วนความแตกต่างของระบบนิเวศของไทยและโปแลนด์นั้นเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ตั้งแต่
พ้ืนฐานของประวัติศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองที่ต่างกัน โดยระบบนิเวศของไทยพัฒนา
จากการที่เอกชนเริ่มเห็นโอกาสด้าน Startup ที่เป็นกระแสความส าเร็จในวงการธุรกิจโลก และบุกเบิก
การท าธุรกิจประเภทนี้ในไทย ผ่านการสนับสนุนจากการลงทุนของ VC ภาคเอกชน จากนั้นภาครัฐ  
จึงได้เห็นความส าคัญและพยายามส่งเสริมระบบนิเวศให้แข็งแกร่งและรองรับการเติบโตของ Startup 
ไทยในอนาคต ในขณะที่โปแลนด์นั้นระบบนิเวศเกิดจากการวางแผนของภาครัฐและการสนับสนุนด้วย
งบประมาณจ านวนมหาศาล ผ่านองค์กรของภาครัฐที่มีบทบาทน าชัดเจน นอกจากนี้ การที่โปแลนด์
เป็นส่วนหนึ่งของ EU ท าให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรและทุนเป็นไปได้ง่ายกว่าไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว 
ซึ่งแม้ไทยจะเชื่อมโยงกับอาเซียนและมีความเปิดกว้างต่อกันในระดับหนึ่ง แต่การเคลื่อนย้ายของ
ทรัพยากรก็ยังไม่เสรีทัดเทียม EU ได้  

อีกความแตกต่างหนึ่งที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนคือความนิยมของนักศึกษาของโปแลนด์ซึ่ง
สนใจศึกษาด้าน IT/ICT และเทคโนโลยีจ านวนมาก โดยรัฐก็ส่งเสริมให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาในทุก
ภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้โปแลนด์มีบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีกลุ่มใหญ่ 
ในขณะที่ไทยยังนับว่ามีจุดอ่อนในด้านนี้ แต่ก็เป็นโอกาสให้ไทยสามารถพัฒนาได้หากเห็นความส าคัญ 
และตั้งเป้าในการพัฒนาอย่างจริงจัง ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือโปแลนด์มีความพร้อมเชิงระบบ
การจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูล Big Data ค่อนข้างมาก และถือว่าเป็นประเทศชั้นน าในยุโรป  
ในด้านดังกล่าว 

บทบาท ความพร้อม และจังหวะของภาคเอกชน โดยเฉพาะ VC ในสองประเทศก็มี 
ความแตกต่างกัน โดย VC ในโปแลนด์มีพร้อมที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับ Startup ตั้งแต่ช่วงตั้งต้น 
ในขณะที่ VC ในไทยจะรอให้ Startup สามารถตั้งตัวได้และเติบโตในระดับหนึ่งก่อน จึงจะเข้าไป
ลงทุนซึ่งจังหวะการเข้าลงทุนดังกล่าวมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมของ Startup ในช่วงเริ่มต้น
ค่อนข้างมาก  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ  

จากความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างของระบบนิเวศในไทยและโปแลนด์ 
รวมถึงปัจจัยความส าเร็จของโปแลนด์ในการส่งเสริม Startup ข้างต้น รายงานการศึกษาฉบับนี้ขอ
น าเสนอในส่วนสุดท้ายของการศึกษา คือการประมวลปัจจัยแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมระบบ
นิเวศในโปแลนด์บางประการ ถอดเป็นบทเรียนและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา Startup ในไทยต่อไป 
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สิ่งแรกที่เห็นชัดเจนจากปัจจัยแห่งความส าเร็จโปแลนด์คืองบประมาณรัฐจ านวนมากที่ถูก
อัดฉีดผ่าน VC ซึ่งไทยคงไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถท าเช่นนั้นได้ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 ทรัพยากรของรัฐจะยิ่งถูกจ ากัดและเรียงล าดับความส าคัญใหม่ ดังนั้น 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะเสนอแนะบนพื้นฐานของความเป็นจริงและเป็นไปได้ ซึ่งเป็นไปตามตาราง 
SOAR ในส่วน Aspirations และ Results  

4.2.1  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักของไทย เช่น NIA จะต้องตั้งค าถามส าคัญคือ ไทย

ควรส่งเสริม Startup หรือไม่ เนื่องจากโดยสถิติทั่วโลกแล้วอัตราความส าเร็จของ Startup มีเพียง 
ร้อยละ 10 เท่านั้น และล้มเหลวถึงร้อยละ 80 ในช่วง 5 ปี และหากพิจารณาแล้วว่าร้อยละ 10 ที่ประสบ
ความส าเร็จดังกล่าวนั้น เมื่อเติบโตในรูปแบบ exponential ตามวิถีของ Startup จะมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพียงพอที่รัฐสมควรสนับสนุนได้ อีกทั้งร้อยละ 90 ที่ล้มเหลวก็ไม่ใช่ล้มเหลวแบบ สูญเปล่า 
แต่เป็นการท าให้บุคลากรของไทยได้หัดคิดและริเริ่มท าธุรกิจ ก็นับว่าเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งของ
การส่งเสริม Startup ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตั้งหลักด้วยค าถามนี้ และตอบค าถามด้วย
การศึกษาโดยสถิติจากประสบการณ์จริงของจ านวนและมูลค่าความส าเร็จและล้มเหลวของ Startup 
ไทยที่ผ่านมาตั้งแต่การเริ่มส่งเสริม Startup จนถึงระหว่างการเผชิญภาวะโควิด-19 ด้วยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ไม่ใช่ถามและตอบโดยหลักการหรือการคาดคะเนเท่านั้น 

2)  หากค าตอบในข้อ (1) คือไทยยังควรส่งเสริม Startup ก็ควรเป็นไปในลักษณะ
ที่ระบุ (identify) สาขาที่จะสนับสนุนอย่างชัดเจน โดยอาจจะเลือกส่งเสริมในสาขาท่ีเป็น 12 S-curve 
เพ่ือให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ก็ได้ หรือเป็นสาขาที่
เหมาะสมกับยุค New Normal หลังโควิด-19 ก็ได้ แต่ควรมีสาขาที่ก าหนดชัดเจน โดยเมื่อมีสาขา
ชัดเจนแล้ว ก็อาจตั้งเป้าหมายว่าจะอยู่ใน TOP 25 ของ Global Startup Ecosystem Index ให้ได้
ในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 5 ปี แต่เป็นการเน้นที่ระบบนิเวศของ Startup ของสาขาที่ ตั้งเป้าของ
การส่งเสริมไว้ เพ่ือจะได้มุ่งการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง 

3)  จากประสบการณ์ของโปแลนด์ท าให้เห็นชัดเจนว่าการมีศูนย์วิจัยและพัฒนา 
Technology Park และศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้เยาวชน
และนักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นบุคลากรเฉพาะทาง เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้
อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมและ Startup สามารถฝ่าคลื่นลมแห่งวิกฤตการณ์ได้ เนื่องจาก องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีถือเป็นความสามารถหลัก (core competency) ของ Startup ซึ่ งแน่นอนว่า 
การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยี หรือการพัฒนาบุคคลากรต้องใช้เวลา ดังนั้น ไทยจึงควรตั้งเป้าหมาย 
เชิงระยะเวลาในเรื่องดังกล่าว เช่น 5 ปี โดยอาจร่วมกับเอกชน ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศและ
บริษัทข้ามชาติ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ในภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ ของไทย เพ่ือกระตุ้นให้การเชื่อมโยง
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การผลิตสินค้ากับนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมของการผลิต รวมถึงการส่งเสริมการเข้าเรียนด้าน IT/ICT 
และเทคโนโลยีของนักศึกษาอย่างจริงจังมากข้ึน 

4)  ขณะนี้ รัฐบาลไทยมีกองทุนร่วมลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) 
และกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้
แนวคิด Public Private Partnership แต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับกองทุนร่วมลงทุนส าหรับ Startup 
เป็นการเฉพาะ ซึ่งธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากเติบโตได้ก็จะเติบโตในลักษณะก้าว
กระโดด แต่การก้าวไปสู่ธุรกิจที่สามารถตั้งตัวและเติบโตได้นั้นต้องอาศัยการลงทุนและ พ่ีเลี้ยง 
(mentor) ในแต่ละระยะของการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น หากไทยพิจารณาถึงการจ าเป็นของการมี 
Startup ตามข้อ (1) และสามารถระบุสาขาได้อย่างชัดเจนตามข้อ (2) แล้ว ก็อาจพิจารณาจัดตั้ง
กองทุนร่วมลงทุนส าหรับ Startup เพ่ือแสดงให้เห็นว่าภาครรัฐพร้อมร่วมรับความเสี่ยงเชิงงบประมาณ
และเชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแก่ Startup ในกลุ่มนี้ ซึ่งหากสามารถจัดตั้ง
กองทุนลักษณะดังกล่าวได้ นอกจากเป็นการสนับสนุน Startup ในกลุ่มนี้ที่ด าเนินธุรกิจอยู่แล้ว  
ยังเป็นปัจจัยดึงดูด (pull factor) ให้มี Startup รายใหม่เข้ามาสู่กลุ่มสาขาเป้าหมายเหล่านี้มากขึ้นด้วย 

5)  ไทยควรมีเป้าหมายในการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เป็น Big Data อย่างแท้จริง
ในทุกภาคส่วน โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ภายใน 5 ปี เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่จ าเป็น ทั้งต่อ
การตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถให้เอกชนเข้าสู่ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ เพ่ือใช้ประโยชน์
ต่อภาคธุรกิจ ซึ่งในส่วน Startup หากมีฐานข้อมูลในลักษณะดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  
ทั้งในเชิงการลดต้นทุนการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างโมเดลทางธุรกิจ การลด ความเสี่ยงจาก
ข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนหากต้องหาข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

6)  นอกจากนี้ ไทยน่าจะใช้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่  
โดยอาจพิจารณาความร่วมมือในลักษณะ targeted region หรือ targeted country โดยมีเป้าหมาย
หรือโจทย์จากส่วนกลางที่แน่ชัดว่า ในสาขาที่ไทยจะระบุจะให้ความส าคัญนั้น ประเทศใด/ภูมิภาคใด 
ที่ไทยจะร่วมมือด้วยและร่วมมือในด้านใด อย่างไร มีระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายความร่วมมือ
ดังกล่าวประการใด หรือจะเชื่อมโยงไทยกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Startup 
ของกันและกันได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้โจทย์ที่ชัดเจนแล้ว ก็จะได้ เพ่ือใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ 
สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในพ้ืนที่ได้ต่อไป  

4.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1)  หน่วยงานที่เป็น focal point เช่น NIA คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น

แห่งชาติ Depa อาจร่วมระดมความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
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นโยบายการส่งเสริม Startup และสาขาที่จะส่งเสริมอย่างจริงจัง เพ่ือให้มีการบูรณาการด้านการ
สนับสนุนเชิงงบประมาณอย่างชัดเจน 

2)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น NIA กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และเครื่องข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย (Research University Network-
RUN) อาจเป็นเจ้าภาพในการหารือเพ่ือส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของไทย ให้มีความ
ร่วมมือกว้างขวางขึ้นกับบริษัทขนาดใหญ่ของไทยและบริษัทข้ามชาติ ผ่านการสนับสนุ น ของรัฐ 
รวมถึงไทยจะต้องคงงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมากพอ 
(ในปี 2561 และ 2562 ภาครัฐมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ประมาณร้อยละ 0.20 และ 0.24 ของ 
GDP เท่านั้น) โดยการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ด าเนินการโดยการลงทุนของเอกชน62 
รวมถึงการส่งเสริมความสนใจในการเรียนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีแห่งอนาคตของ
เยาวชน 

3)  หน่วยงานต่าง ๆ เช่น NIA กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) รวมถึงสมาคมด้าน Startup ต่าง ๆ อาจศึกษาและแก้ไขกฎระเบียบเรื่อง  
การร่วมลงทุนของภาครัฐกับ Startup ในสาขาที่รัฐระบุแล้ว รวมถึงใช้ช่องทางของการเป็น ผู้ร่วมลงทุน
ดังกล่าว ในการสนับสนุน Startup ให้ครบวงจร ทั้งการเงิน การวิจัย การพัฒนาธุรกิจ ความร่วมมือ
กับเอกชนในการหาตลาด การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เป็นต้น  

4)  หน่วยงานรัฐต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อาจบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเพ่ือออกแบบและ
จัดท าระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย เป็นประโยชน์ และเข้าใจง่าย (user friendly) ส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ 
รวมถึง Startup  

5)  NIA อาจร ่วมหาร ือกับกระทรวงการต่างประเทศ เ พื ่อบูรณาการกับ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ในการก าหนดแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง 
ในลักษณะ inside-out และ outside-in เพ่ือวางแผนความร่วมมือต่าง ๆ ในแง่วิธีการและระยะเวลา
ให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างความร่วมมือกับไทยกับประเทศหนึ่ง และไทยกับอีกประเทศหนึ่ง  

 
 
 
 

                                           
62 ส ารวจงบ R&D ประเทศไทย เส้นทางสู่เป้าหมาย 2% ต่อ GDP, ประชาชาติธุรกิจ, 29 มิถุนายน 2563, [ออนไลน]์ 
แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/ict/news-483734 [25 กรกฎาคม 2564]. 

https://www.prachachat.net/ict/news-483734%20%5b25


 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
เอกสารราชการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). 

กรุงเทพมหานคร, 2560.  
บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จ ากัด, รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดท ารายงานการพัฒนา

ระบบนิเวศเริ่มต้นประเทศไทย ประจ าปี 2564. กรุงเทพมหานคร, 2564.  
Ministry of Economic Development. There is talent. There is capital. Start in Poland. 

Warsaw, 2017. 
Knippenberg, L. Open Data Maturity Report 2020. European Commission. Brussels, 

2020.  
Startup Blink. Global Startup Ecosystem Index 2021. [Online]. Available from: 

https://www.startupblink.com/ startupecosystemreport.pdf [20 July 2021]. 
 
บทความในวารสารหรือนิตยสาร 
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติครั้งที่ 1/2560. ข่าวกระทรวงการคลังฉบับ

ที่ 26/2560 (29 มีนาคม 2560). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.oic.go.th/ 
FILEWEB/CABINFOCENTER18/ DRAWER063/GENERAL/ DATA0000/ 
00000158.PDF [15 กรกฎาคม 2564].  

ธนชาติ นุ่มนนท์. วิกฤติบุคลากรไอซีทีไทย สุดท้าย Digital Economy คงไปไม่ถึงไหน. Admission 
Premium. 18 มิถุนายน 2559. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.admissionpremium.com/content/1151 [20 กรกฎาคม 2564]. 

ปิดฉาก 7 ปี ‘Dtac Accelerate’ เหตุไม่ท าเงิน. Positioning Magazine. 27 ธันวาคม 2562. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://positioningmag.com/1258802 [17 กรกฎาคม 2564]. 

เปิดใจ Startup ไฟแรง กับเคล็ดลับความส าเร็จของ หมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ แห่ง Ookbee. Plearn 
by Krungsri. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.krungsri.com/th/plearn-
plearn/interview-moo-natavudh-ceo-of-ookbee [13 กรกฎาคม 2564]. 



50 

 

เสรี วงษ์มณฑา. ระบบนิเวศของ Startup. Hunt. 6 ธันวาคม 2561. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://domnickhunterrl.blogspot.com/2018/12/startup.html [25 มิถุนายน 
2564]. 

Thailand 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน. วารสารไทยคู่ฟ้า เล่ม 33 (มกราคม-
มีนาคม 2560: 7-11.  

Agata, G. and Perz, P. Startups financing in Poland. Humanities and Social Science. 
July-September 2019. [Online]. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/336920213 [21 July 2021]. 

Bradley, T. Seeding a Silicon Valley: How Poland is creating a startup ecosystem from 
scratch. Quartz. 24 September 2012. [Online]. Available from: 
https://qz.com/3396/seeding-a-silicon-valley-how-poland-is-creating-a-
startup-ecosystem-from-scratch/ [13 July 2021]. 

Cervantes, S. Introduction to the Thai Startup Ecosystem. Jumpstart. 13 October 
2020. [Online]. Available from: https://www.jumpstartmag.com/introduction-
to-the-thai-startup-ecosystem/ [20 July 2021]. 

Daniels, J. Why Poland is a startup hotspot. CoFounder. 1 November 2020. [Online]. 
Available from: https://www.cofmag.com/2020/11/why-poland-is-a-startup-
hotspot/ [17 July 2021]. 

Degeler, A. The maturing ecosystem: VC funding for Polish startups up more than 800 
percent in 2019. Tech.eu. 21 February 2020. [Online]. Available from: 
https://tech.eu/features/30754/the-maturing-ecosystem-vc-funding-for-
polish-startups-up-more-than-800-percent-in-2019/ [2 August 2021]. 

Growth of Startups in Thailand and Forward Outlook. Startup in Thailand. [Online]. 
Available from: https://startupinthailand.com/growth-of-startups-in-thailand-
and-forward-outlook [17 July 2021]. 

Looking into outsourcing? Poland should be your destination. Here are 20 reasons 
why in 2021. Software Mind. (1 July 2021), [Online], Available from: 
https://softwaremind.com/why-choose-poland-for-it-outsourcing-top-factors/ 
[17 July 2021]. 

Natavudh, M. Country Guide Thailand. Startup Universal. [Online]. Available from: 
https://startupuniversal.com/ country/thailand/ [17 July 2021]. 



51 

 

Nurczyk, E. Why is Poland best for your startup?. Careers in Poland. 19 May 2007. 
[Online]. Available from: https://www.careersinpoland.com/article/work/why-
is-poland-best-for-your-startup [17 July 2021]. 

Stavros, J. and Cole, M. L. SOARing towards positive transformation and change. 
Development Policy Review. [Online]. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/284380692 

 _Appreciative_Inquiry_Research_Review_Notes_A_Research_Review_of_SOAR [26 
June 2021]. 

Swieboda, T. The ultimate map of Polish Funding Ecosystem. Innovo Venture 
Partners. 8 September 2020. [Online]. Available from: 
https://medium.com/inside-inovo/the-ultimate-map-of-polish-funding-
ecosystem-80b2d3bd89be [21 July 2020]. 

The State of IT Outsourcing In Poland. Ideamotive. [Online]. Available from: 
https://www.ideamotive.co/it-outsourcing-poland, [20 July 2021]. 

106 Must-know startup statistics in 2021. EMBROKER. [Online]. Available from: 
https://www.embroker.com/ blog/startup-statistics/, [13 July 2021] 

 
บทความในหนังสือพิมพ์ 
กรุงเทพธุรกิจ. คลังโชว์ขึ้นทะเบียนสตาร์ตอัพแล้ว 1.7 พันราย. 10 สิงหาคม 2561. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/809982 [20 
กรกฎาคม 2564]. 

ไทยรัฐออนไลน์. ทางรอด “สตาร์ทอัพไทย 2021” ต้องคิดให้ไกลกว่าแผ่นดินไทย. 6 พฤศจิกายน 
2563. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.thairath.co.th/news/tech/startup/1963736 [24 กรกฎาคม 2564]. 

ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย. Thailand Only การก าหนดระบบนิเวศ ส าหรับ “Startup” ที่มีความต่าง.
ประชาชาติ. 21 กรกฎาคม 2561. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.prachachat.net/columns/news-193793 [25 มิถุนายน 2564]. 

ประชาชาติธุรกิจ. ส ารวจงบ R&D ประเทศไทย เส้นทางสู่เป้าหมาย 2% ต่อ GDP. 29 มิถุนายน 
2563. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: https://www.prachachat.net/ict/news-483734 [25 
กรกฎาคม 2564]. 



52 

 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. ส านักงานสถิติเผยปี 59 มีผู้ท างานด้าน ICT ในไทย 3.74 แสนคน กว่า 
54.4% เรียนจบสายอื่น. 7 พฤศจิกายน 2560. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.prachachat.net/ict/news-67153 [20 กรกฎาคม 2564]. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, NIA ลงนามความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวง

ต่างประเทศ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.nia.or.th/nia-ลงนามความร่วมมือกับ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-กระทรวงต่างประเทศ.html [25 มิถุนายน 2564]. 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. Startup ไทยในบทบาทของ NIA. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.nia.or.th/STARTUPNIA [23 มิถุนายน 2564]. 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. STARTUP ไทย ในบทบาทของ NIA. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
www.nia.or.th/ STARTUPNIA [13 กรกฎาคม 2564]. 

Katalyst, ธุรกิจสตาร์ทอัพจะเดินต่ออย่างไรหลัง COVID-19. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://katalyst.kasikornbank.com /th/blog/Pages/whats-next-for-startup-
after-covid.html [19 กรกฏาคม 2564]. 

Techsauce Team. ถอดบทเรียนที่คนอยากท า Startup ต้องรู้ ก่อนเริ่มท าธุรกิจ จากซีรีส์เกาหลี 
Start-Up. 9 พฤศจิกายน 2563. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://techsauce.co/tech-
and-biz/learning-from-start-up-korean-series-startup [26 พฤศจิกายน 2564].  

Techsauce Team. รู้จักกับ Unicorn ในวงการสตาร์ทอัพ พร้อมทิศทางการเกิด Unicorn ในไทย. 
29 เมษายน 2564. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://techsauce.co/tech-and-biz/what-
is-unicorn [18 กรกฎาคม 2564]. 

Data.europa.eu. Open Data and Entrepreneurship. 28 February 2018. [Online. 
Available from: https://data.europa.eu/en/highlights/open-data-and-Snazyk, 
T. Startup Ecosystem Summary. Startup Poland. [online]. Available from: 
https://startupuniversal.com/ country/poland/#title-snapshot [17 July 2021]. 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok. Startup Ecosystem Thailand. 
July 2019. [Online]. Available from: www.netherlandsandyou.nl [16 July 
2021]. 

Golinowska, S., Our Europe: 15 years of Poland in the European Union. CASE. 
[Online]. Available from: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6170 
[21 July 2021]. 



53 

 

Nasdaq. Forget Silicon Valley: Poland is Creating Its Own Deep-Tech Startup Hub.  
18 August 2020. [Online]. Available from: https://www.nasdaq.com/articles/ 
forget-silicon-valley%3A-poland-is-creating-its-own-deep-tech-startup-hub-
2020-08-18 [20 July 2021]. 

Reiff, N., Series A, B, C Funding: How It Works, 1 June 2021, [Online], Available from 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-
funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp [18 July 2021] 

Techsauce. Thailand tech startup ecosystem report 2019. slide page 32. [Online]. 
Available from: https://www.slideshare.net/techsauce/ thailand-tech-startup-
ecosystem-report-2019-by-techsauce [17 July 2021]. 

Techsauce Team. The Thai Startup Ecosystem and The NIA’s Role in its 
Development. 21 December 2020). [Online], Available from: 
https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-thai-startup-ecosystem-and-the-
nias-role-its-development [18 July 2021]. 

Techsauce Team. The Current State of the Thai Startup Ecosystem. 24 November 
2020. [Online]. Available from: https://techsauce.co/en/tech-and-biz/the-
current-state-of-the-thai-startup-ecosystem [19 July 2021]. 

Woszczek, N., Why to develop your FinTech solution in Poland, Hackernoon, (16 
August 20180, [Online], Available from https://medium.com/hackernoon/ 
why-to-develop-your-fintech-solution-in-poland-15b91777e66c [20 July 
2021]. 

 
 
 
 
 
 



54 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ-สกุล นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ 
 
ประวัติการศึกษา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - Master of Public Policy 

Victoria University of Wellington, New Zealand 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2543-2544 เจ้าหน้าที่การทูต 3 กรมการกงสุล 
พ.ศ. 2545-2546  เจ้าหน้าที่การทูต 4-5 กองสนเทศเศรษฐกิจ 
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548-2552  เลขานุการโทและเลขานุการเอก 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ 
พ.ศ. 2552-2554  นักการทูตช านาญการ กรมเอเชียตะวันออก 
พ.ศ. 2554-2558 เลขานุการเอกและที่ปรึกษา 
 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย 
พ.ศ. 2558-2561  นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา)  
 กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
พ.ศ. 2561-2564  ที่ปรึกษาและอัครราชทูตที่ปรึกษา 
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงวอร์ซอ   
 
 


