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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา (1) ลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 และ (2) ระดับ
ความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่และความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการใหม่ 817 ราย ที่ได้รับการรับรองเป็นธุรกิจเทคโนโลยีจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 16.0 สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบธุรกิจในกลุ่มดิจิทัล อินเทอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (24.7%) จดทะเบียนธุรกิจในรูปบริษัท (65.4%) ลักษณะความเป็นเจ้าของคือร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนในบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ (39.2%) โดยเฉลี่ยมีพนักงานในองค์กร 5 คนที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด (36.0%) สาหรับความคิดเห็นด้าน
การบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.32) โดยมีการบริหาร
การตลาดสมัยใหม่ในด้านการจัดการการตลาด (  =3.38) และด้านการดาเนินการและเทคโนโลยี (  =3.27) ตามลาดับ และความสาเร็จ
ในการดาเนินการบริหารการตลาดสมัยใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.37) โดยมีความสาเร็จในการบริหารการตลาด
สมัยใหม่ระดับมาก ในด้านทรัพยากรทางกายภาพ (  =3.49) และด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน (  =3.44) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่, ผู้ประกอบการใหม่, ประเทศไทย 4.0

Abstract
The research was aimed at studying (1) the common characteristics of new startup to Thailand 4.0 and
(2) the opinion levels of modern marketing management and success in the modern marketing management. The
research tool was questionnaires collected from 817 startup entrepreneurs registered as technology business by
Trade Business Development Department. The data was statistically analyzed by SPSS version 16.0 software package
for statistical values of frequency distribution, percentage, arithmetic means and standard deviation. The research
results found that the samples were identified as digital, internet, artificial intelligence and embedded technology
(24.7%), business registration form of enterprise (65.4%) and ownership share of non-affiliated relatives partners
(39.2%), averaging 5 personnel in organization employment, located in rural (36.0%). In case of the modern
marketing management’s opinion for new startup entrepreneur to Thailand 4.0 was overall at a medium level
(  =3.32) in marketing management (  =3.38) and technological operation (  =3.27) respectively and the success of
modern marketing management was overall at a medium level (  =3.37) as well as success in modern marketing
management was high in physical evidence (  = 3.49) and cost efficiency (  = 3.44) respectively.
Keywords: Success in Modern Marketing, New Startup, Thailand 4.0
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บทนา
การประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนของกรอบทิศทางนโยบายและกลไกในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมที่สามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีอยู่ เช่น การเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรและอาหาร การแพทย์ รวมถึง
การท่องเที่ยวบริการต่างๆ เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายในประเทศยังไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนทั้ง
ด้านกฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีไม่มากนัก
ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจการตลาดเท่าที่ควร ขาดแหล่งเงินทุน ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงขาดความ
พร้อมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจเป็นสาคัญ (สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2554)
ความมุ่งมั่นจากรัฐบาลโดยอาศัยพลัง”ประชารัฐ” สู่การขับเคลื่อนนโยบายการผลักดันประเทศไทยครั้งใหม่ เข้าสู่โมเดล
“ประเทศไทย 4.0” เพื่อปรับโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) ถือเป็นจุดเปลี่ยน
ครั้งสาคัญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ให้ความสาคัญกับการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมุ่งเน้น
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายนาร่องใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น
ส่วนที่สาคัญ รวมทั้งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนและทาหน้าที่ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย
ซึ่งจะยิ่งทวีความสาคัญในด้านบทบาทและมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคตจะเห็นได้จากสถิติตัวเลขทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมกว่า 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
และคาดว่าปี พ.ศ.2559 จะมีแนวโน้มเติบโตสูงร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้งนี้การส่งเสริมดังกล่าวเพื่อให้ตอบโจทย์ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม
4.0 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย (สานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม, 2559)
ผู้ประกอบการใหม่ (New Startup) เกิดจากการผันตัวจากลูกจ้างหรือจากการประกอบธุรกิจเดิมมาเริ่มกิจการใหม่ บางคน
ประสบความสาเร็จ แต่บางคนกลับล้มเหลวสิ่งหนึ่งที่ทาให้ประสบความสาเร็จไม่ใช่เพราะว่าเงินทุนมากแต่เป็นเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะ
ของผู้ประกอบการ การรู้วิธี (Know How) หรือการนาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ การบริหารการตลาดสมัยใหม่
(Modern Marketing Management) โดยเน้นการเชื่อมโยง (Connecting) ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคด้วยวิธีการสร้างมูลค่า
รวมถึงการดาเนินการและเทคโนโลยีซึ่งปัจจัยต่างๆ ล้วนมีส่วนสาคัญที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จและอยู่รอดได้ (สานักพัฒนาการ
จัดการอุตสาหกรรม, 2559)
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเกิดผู้ประกอบการใหม่ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมจากโมเดลธุรกิจ (Business Model) ใหม่ๆ และสามารถทาซ้า
แบบไม่จากัด (Unlimited) ในต้นทุนที่ต่า เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) กูเกิล (Google) แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) และสตาร์ทอัพ
(Startup) อื่นๆ ที่สามารถใช้โมเดลเดียวกันให้บริการทั่วโลก การยอม ให้ธุรกิจขาดทุนในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ผู้บริโภคทดลองใช้จนรู้สึกขาด
ไม่ได้เพื่อหวังผลการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก กรณีกูเกิล เฟสบุ๊ค ที่ปล่อยให้ผู้บริโภคทั่วโลกใช้งานฟรี โดอาศัยพนักงานทางานเพียง
ไม่กี่คน แต่เมื่อสามารถสร้างรายได้แล้ว พนักงานเหล่านั้นจะมีมูลค่าต่อหัว (Value Per Head) สูงกว่า SMEs (มาร์เก็ตเธียร์ทูเดย์, 2560)
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการ
ใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะศึกษาเฉพาะผูป้ ระกอบการใหม่ที่ได้การรับรองเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มนา
ร่องในช่วงระยะเริ่มต้นตาม (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ภายใต้การขับเคลื่อนสู่แนวคิดประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยสามารถนาข้อมูลไปใช้
ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
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ประโยชน์สาหรับการพัฒนาตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์การครอบครองส่วนแบ่งการตลาด การลงทุนทางเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่
ความสาเร็จของผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคและความได้เปรียบคู่แข่งขันได้อย่างเหมาะสมเพื่อประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจการตลาดสาหรับประเทศไทย 4.0

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
2. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่และความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่
ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing Management: MMM) เป็นการบริหารกิจการ
สมัยใหม่โดยจะพยายามเชื่อมโยง (Connecting) เข้ากับผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการการตลาด การดาเนินการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและใช้บริการ มีการศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะปรับปรุงสินค้าและ
บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการจัดการการตลาด (Marketing Management: MM) ได้นาเอาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งเป็นการศึกษาถึง
สิ่งจูงใจที่ทาให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่าน เข้ามาในความรู้สึกนึก
คิดของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการ
ตอบสนองของผูซ้ ื้อ โดยอาศัยเครื่องมือส่วนประสมทางการตลาด (Kotler, 2003) เป็นตัวแปรทางการตลาดในการจัดการ ซึ่งสามารถ
ใช้ร่วมกันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี การ
จัดการองค์ความรู้การตลาด (Shang et al., 2009) ประยุกต์ใช้การตลาดเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต (Walsh et al., 2010)
ด้านการดาเนินการและเทคโนโลยี (Operation and Technology) เป็นการความพยายามสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการ
แปรสภาพได้มีการจัดการการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เสีย
ต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (Burke & Denise, 2004) ยกระดับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การให้
ความสาคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ คุณลักษณะปริมาณตรงตามที่ต้องการภายในเวลาที่กาหนดไว้ ตลอดจนสามารถควบคุม
ความเรียบร้อยภายในส่วนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแรงงาน (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557)
แนวคิดความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ ความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ (Success in Modern Marketing
Management: SMM) ของธุรกิจจะบรรลุผลตามเป้าหมายของกิจการนั้น จะคานึงถึงปัจจัยด้านสถานภาพทางการตลาด คุณภาพ
นวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรมนุษย์ (พิทยา ศิริ, 2556) ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางกายภาพ (นันทนา บุญเฮง,
2553) ประสิทธิภาพทางต้นทุน (ประหยัด แซ่หลิม, 2547) และการทากาไรร่วมกันเป็นสาคัญตามแนวคิดของ Drucker (1982) ได้เสนอ
“ตัวชี้วัด” ความสาเร็จของธุรกิจในระดับกลยุทธ์ 9 ด้าน (Strategy Goals) โดยระบุเป็น “ตัวแปร” หรือ “ผลงานสาคัญ” ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 “ตัวแปร” หรือ “ผลงานสาคัญ” ระดับกลยุทธ์ 9 ด้าน
ผลงานสาคัญ
คาอธิบาย
1. ด้านสถานภาพทางการตลาด
วัดจากเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายด้าน “ฐานะการตลาด” “ส่วนแบ่งตลาด”
(Market Position: MP)
รวมทั้งสินค้าใหม่และบริการที่มุ่งสร้างความภักดีจากลูกค้า
2. ด้านคุณภาพ (Quality: Q)
รักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการขององค์กร
3. ด้านนวัตกรรม (Innovation: I)
มีสัมฤทธิ์ภาพในการบรรลุถึงระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ รวมทั้งกระบวนการใหม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ผลงานสาคัญ
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Responsibility: SR)
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource: HR)
6. ด้านทรัพยากรทางการเงิน
(Finance Resource: FR)
7. ด้านทรัพยากรทางกายภาพ
(Physical Resource: PR)
8. ด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน
(Cost Efficiency: CS)
9. ด้านการทากาไร (Profitability: P)

คาอธิบาย
ทะนุบารุงรักษาพฤติกรรม ประกอบด้วย จริยธรรม รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่างๆ เช่น มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม
สรรหา พัฒนาและทะนุบารุงรักษาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีคณ
ุ ภาพสูงทั้ง
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ รวมทั้งพนักงานสัมพันธ์
จัดหา เก็บรักษา และจัดการทรัพยากรเงินอย่างเหมาะสม
จัดหา สร้าง และซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรกายภาพ เช่น อาคารสถานที่
โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี
มีการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ทุกชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้
บริษัทสามารถผลิตสินค้าและ/หรือให้บริการด้วยต้นทุนต่า
ระดับกาไรจะต้องเหมาะสม รวมทั้งดัชนีบ่งชี้อื่นๆ ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินที่ดี
ที่มา: ปรับปรุงจาก Drucker (1982)

แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม (Value
Based Economy) เป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่
กลางน้าและ Startups ต่างๆ ที่อยู่ปลายน้าโดยใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้ง
ระบบใน 4 องค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Traditional SMEs) หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ
อยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอัจฉริยะ (Smart Enterprises) และผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าการบริการค่อนข้างต่าสู่การบริการคุณค่าสูง
(High Value Services)
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพสูง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” เป็นการพัฒนา“เครือ่ งยนต์เพื่อขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ยุคใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่อยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Technology and Targeted Industry Groups) ของผู้ประกอบการใหม่ (New
Startup) คือ กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีการเกษตร (Agri-tech) เทคโนโลยีอาหาร (Food-tech) กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสขุ ภาพ (Heath-tech)
เทคโนโลยีการแพทย์ (Med-tech) สปา กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot-tech) กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fin-tech)
อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Ed-tech) อีมาร์เก็ตเพลส (E-marketplace) อีคอมเมิร์ซ (Ecommerce) และกลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีการออกแบบ (Design-tech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว
(Travel-tech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่บนพื้นฐานประเทศไทย 4.0 (Kotler, 2003) โดยจะพยายาม
เชื่อมโยง (Connecting) เข้ากับผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการการตลาด การดาเนินการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ผลิตและใช้บริการ (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) แนวคิดความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจของ Drucker (1982) ได้เสนอ “ตัวชี้วัด”
ความสาเร็จของธุรกิจในระดับกลยุ ทธ์ 9 ด้ าน และแนวคิดประเทศไทย 4.0 จากการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยนวัตกรรมใน 5 กลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ผู้วิจัยจึงได้ปรับการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยตามรูปแบบสมการโครงสร้าง ดังภาพที่ 1
การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่
บนพื้นฐานประเทศไทย 4.0

ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ
1.กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
2.รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ
3.ลักษณะความเป็นเจ้า
ของธุรกิจ
4.จานวนพนักงานในองค์กร
5.ทาเลที่ตั้งของธุรกิจ

การบริหารการตลาดสมัยใหม่
1.การจัดการการตลาด
2.การดาเนินการและเทคโนโลยี

ความสาเร็จในการบริหารการตลาด
สมัยใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
1.สถานภาพทางการตลาด
2.คุณภาพ
3.นวัตกรรม
4.ความรับผิดชอบต่อสังคม
5.ทรัพยากรมนุษย์
6.ทรัพยากรทางการเงิน
7.ทรัพยากรทางกายภาพ
8.ประสิทธิภาพทางต้นทุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : ปรับปรุงจาก (Kotler, 2003; คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557; Drucker, 1982; สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ธุรกิจที่จดทะเบียนล่าสุดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่
ได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการใหม่เฉพาะกิจการที่เป็นธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพและทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 61,900 ราย ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2559) ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 61,900 ราย คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Thomson (1992) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมในการวิจัยควรอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง แต่ดาเนินการเก็บตัวอย่างจริง 817 ตัวอย่าง ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) (Cochran, 1977) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจาแนกออกตาม
รูปแบบธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัท และ (2) ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละกลุ่มทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
คัดเลือก (Screen) ธุรกิจที่ลงทะเบียนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) เฉพาะกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มดังกล่าวที่มีทุนชาระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย
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กิจการดังกล่าวต้องไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือได้รับสิทธิ BOI แต่อย่างใด และจะต้องใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในการ
ผลิตโดยผ่านการรับรองจากทางสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นที่เรียบร้อยด้วย โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน พร้อมกับ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์กระจายกระจายไปทุกภูมิภาค ผลตอบรับมากที่สุดมาจากภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคใต้ (จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) รองลงมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคาถามปลายปิด (Close-ended Questions)
และปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-administered Questionnaire) แบบ
วัดผลเพียงครั้งเดียว (One-shot Case Study) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ ลักษณะของคาถามเป็น
แบบระบุรายการ (Check List) ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารการตลาดสมัยใหม่ และส่วนที่ 3 ความสาเร็จในการบริหารการตลาด
สมัยใหม่ ซึ่งลักษณะของคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบบลิเคอร์ท (Likert) (น้อยสุดได้ 1.00-1.80
คะแนน, น้อยได้ 1.81-2.60 คะแนน, ปานกลางได้ 2.61-3.40 คะแนน, มากได้ 3.41-4.20 คะแนน และมากทีส่ ุดได้ 4.21-5.00 คะแนน)
โดยการแปลความแต่ละระดับจะใช้อันตรภาคชั้นช่วงความกว้างเท่ากับ 0.80 (ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ((1) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) กระทรวงอุตสาหกรรม (3) กระทรวง
พาณิชย์ (4) กระทรวงสาธารณสุข และ (5) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) โดยการใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่าแบบสอบถาม มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ
คาถาม ซึ่งสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2550)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 16.0 สถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ค่าสถิติอันได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะพื้นฐานของ
ผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
(n=817)
จานวน
ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ
ร้อยละ
S.D.

(ราย)
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ
202
24.7
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจในรูปบริษัท
534
65.4
ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ
320
39.2
ทาเลที่ตั้งของธุรกิจอยู่ต่างจังหวัด
294
36.0
จานวนพนักงานในองค์กร
4.57 2.04
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จากตารางที่ 2 พบว่า การศึกษาลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ที่ได้การรับรองเป็นธุรกิจเทคโนโลยี จานวนทั้งสิ้น 817 รายที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างจะประกอบธุรกิจใน
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ร้อยละ 24.7
จดทะเบียนธุรกิจในรูปบริษัท คิดเป็นร้อยละ 65.4 ลักษณะความเป็นเจ้าของคือ ร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนในบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เครือ
ญาติ ร้อยละ 39.2 โดยเฉลี่ยมีพนักงานในองค์กร 4.57 คน ที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 36.0
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่และความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของ
ผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ ยและค่า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของกลุ่ม ตัว อย่ างจาแนกตามระดับ ความคิด เห็ นด้ านการบริห าร
การตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
(n=817)
ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่
S.D.
แปลผล

ด้านการจัดการการตลาด
3.38
0.56
ปานกลาง
ด้านการดาเนินการและเทคโนโลยี
3.27
0.65
ปานกลาง
ภาพรวม
3.32
0.58
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่ มีการ
บริหารการตลาดสมัยใหม่โดยภาพรวมระดับปานกลาง (  =3.32) โดยมีการบริหารการตลาดสมัยใหม่ ในระดับปานกลางในด้านการ
จัดการการตลาด (  =3.38) และด้านการดาเนินการและเทคโนโลยี (  =3.27) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความสาเร็จในการบริหารการตลาด
สมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
(n=817)
ระดับความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่
S.D.
แปลผล

ด้านสถานภาพทางการตลาด
3.37
0.59
ปานกลาง
ด้านคุณภาพ
3.32
0.59
ปานกลาง
ด้านนวัตกรรม
3.25
0.65
ปานกลาง
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
3.32
0.50
ปานกลาง
ด้านทรัพยากรมนุษย์
3.36
0.54
ปานกลาง
ด้านทรัพยากรทางการเงิน
3.37
0.40
ปานกลาง
ด้านทรัพยากรทางกายภาพ
3.49
0.44
มาก
ด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน
3.44
0.53
มาก
ด้านการทากาไร
3.38
0.43
ปานกลาง
ภาพรวม
3.37
0.33
ปานกลาง
จากตารางที่ 4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการบริหารการตลาดสมัยใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่มี
ความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ โดยภาพรวมจัดอยู่ระดับปานกลาง (  =3.37) โดยมีความสาเร็จในการบริหารการตลาด
สมัยใหม่ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย (Drucker, 1982) ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (  =3.49) ด้านประสิทธิภาพทาง
ต้นทุน (  =3.44) และความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการทากาไร (  =3.38) ด้านสถานภาพ
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ทางการตลาด และด้านทรัพยากรทางการเงิน (  =3.37) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (  =3.36) ด้านคุณภาพ และด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (  =3.32) ด้านนวัตกรรม (  =3.25) ตามลาดับ

อภิปรายผล
การศึกษาลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่ได้
การรั บรองเป็ นธุ รกิ จเทคโนโลยี จ านวนทั้ งสิ้ น 817 รายที่ พบมากที่ สุ ด คือ กลุ่ มตั วอย่ าง จะประกอบธุ รกิ จในกลุ่ มดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวร้อยละ 24.7 จดทะเบียน
ธุรกิจในรูปบริษัท คิดเป็นร้อยละ 65.4 ลักษณะความเป็นเจ้าของคือ ร่วมลงทุนจากหุ้นส่วน ในบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ ร้อย
ละ 39.2 โดยเฉลี่ยมีพนักงานในองค์กร 4.57 คน ที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 36.0 สอดคล้องกับ มาร์เก็ตเธียร์
ทูเดย์ (2560) ระบุถึงผู้ประกอบการใหม่ (New Startup) ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นผู้ประกอบการที่มุ่นเน้นการใช้
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ (นาร่องใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย) จาก
โมเดลธุรกิจ (Business Model) ใหม่ๆ และสามารถทาซ้าแบบไม่จากัด (Unlimited) ในต้นทุนที่ต่า โดยอาศัยพนักงานทางาน
เพียงไม่กี่คน รวมถึงสอดคล้องกับ ผู้จัดการออนไลน์ (2559) ระบุถึงลักษณะการเป็นเจ้าของธุรกิจของ New Startup มาจากการ
ระดมทุน (Crowd funding) หรือร่วมลงทุน (Venture Capital) ซึ่งเจ้าของถือสิทธิ์ธุรกิจผ่านการถือหุ้น สาหรับรูปแบบการจด
ทะเบียนจะอยู่ในรูปบริษัทโดยส่วนใหญ่ในการสร้างน่าเชื่อถือมีข้อดี คือ สามารถหาทุนเพิ่มจากการขายหุ้นหรือระดมเงินจากผู้ถือ
หุ้นได้จะขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือธนาคารก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดา อีกทั้งเมื่อ
ธุรกิจเติบโตมีรายได้มากขึ้นสามารถนารายจ่ายต่างๆ ทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย
(สิทธิชัย แจ้งพลอย, 2557) นอกจากนี้ลักษณะที่ตั้งของธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด สอดคล้องกับข้อมูลการจดทะเบียนของ
กระทรวงพาณิชย์. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2560) พบว่า นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในครึ่งปีหลัง พ.ศ.2559 (ก.ค.-ธ.ค.) จานวนทั้งสิ้น
32,496 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นการจดทะเบียน ในส่วนภูมิภาคจานวน 21,838 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.2
ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารการตลาดสมัยใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่มีการบริหารการตลาด
สมัยใหม่โดยภาพรวมระดับปานกลาง (  =3.32) โดยมีการบริหารการตลาดสมัยใหม่ ในระดับปานกลาง ในด้านการจัดการ
การตลาด (  =3.38) และด้านการดาเนินการและเทคโนโลยี (  =3.27) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา ศิริ
(2556) ได้ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลาพบว่า ความคิดเห็น
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับปัจจัยในการดาเนินธุรกิจในด้านการจัดการองค์
ความรู้ (Shang et al., 2009) อยู่รอดด้วยการตลาด (Walsh et al., 2010) และโดยภาพรวมให้ความสาคัญในระดับมากอีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา บุญเฮง (2553) ได้ศึกษาปัจจัยสู่ความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อปัจจัย ในการดาเนินธุรกิจในด้านการดาเนินการตามเป้าหมาย (Burke &
Denise, 2004) และเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการบริหารการตลาดสมัยใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการใหม่มีความสาเร็จในการ
บริหารการตลาดสมัยใหม่ โดยภาพรวมจัดอยู่ระดับปานกลาง (  =3.37) โดยมีความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัย (Drucker, 1982) ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (  =3.49) ด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน (  =3.44) และ
ความสาเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการทากาไร (  =3.38) ด้านสถานภาพทางการตลาด และด้าน
ทรัพยากรทางการเงิน (  =3.37) ด้านทรัพยากรมนุษย์ (  =3.36) ด้านคุณภาพ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (  =3.32) ด้าน
นวัตกรรม (  =3.25) ตามล าดั บ และสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ นั นทนา บุญเฮง (2553) ได้ ศึ กษาปั จจั ยสู่ ความส าเร็ จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นระดับมากต่อความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ ในด้านทรัพยากรทางกายภาพ ด้านประสิทธิภาพทางต้นทุน และประหยัด แซ่หลิม (2547) ทาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
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กับความสาเร็จของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตธนบุรีพบว่า ความสาเร็จของการเป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับปานกลางแต่จะไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิทยา ศิริ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยสู่
ความสาเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะให้
ความสาคัญมากที่สุด ส่วนปัจจัยความสาเร็จในการดาเนินการบริหารการตลาดสมัยใหม่ด้านอื่นๆ จะมีความสอคล้องกับแนวคิดของ
Drucker (1982) เกี่ยวกับการกาหนดจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ทั้ง 9 มิติ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู้วิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางเสริมสร้างความสาเร็จจากการบริหาร
การตลาดสมัยใหม่สู่ความยั่งยืนสาหรับผู้ประกอบการใหม่ (New Startup) ดังนี้
1. ความได้เปรียบในการแข่งขันวัฒนธรรมโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้ความสาคัญกับการตลาดสมัยใหม่
เพราะการศึกษาพบว่า การตลาดการดาเนินการและเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลางส่งผลให้ความสาเร็จของผู้ประกอบการใหม่
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตลาดสมัยใหม่ที่ควรผสมผสานการสร้างสรรค์รูปแบบที่ตอบสนองความพอใจที่ดี
ที่สุดให้ลูกค้าเพื่อกาหนดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าผ่านการแลกเปลี่ยน
2. ข้อมูลพื้นฐานลักษณะของกิจการทางธุรกิจ จานวนพนักงาน ทาเลที่ตั้ง ความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการ
ใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 ต้องมีลักษณะจดทะเบียนธุรกิจบริษัท ร่วมลงทุนจากหุ้นส่วนเครือญาติหรือไม่ใช่เครือญาติ พนักงานมาก
ทาเลที่ตั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะประสบความสาเร็จหากบริหารการตลาดสมัยใหม่สาหรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ทั้งนี้ขนาดของผู้ประกอบการควรนามาวิเคราะห์ผลการศึกษาถึงผลกระทบต่อความสาเร็จสาหรับการตลาดสมัยใหม่
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