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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

ในการวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสานในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ทั้งเทคนิคเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ 
รวมถึงการวิจัยเอกสาร ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ศึกษาจะเป็นไปตามโมเดลประเทศไทยเท่าที่ีปรากฏอยู่ในอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อุตสาหกรรมทั้ง 5 
ประกอบด้วย  

(1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
(2) กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกล 
     ฝังตัว  
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ คือ  

  1.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ประชากร คือ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีผู้ให้ข้อมูลครั้งนี้ คือ กรรมการของสภาอุตสาหกรรม จ านวน 
1 คน คณะกรรมการแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ซึ่งมีกลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 5 
กลุ่มประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ผู้ให้
ข้อมูลเป็นกรรมการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
อุตสาหกรรมนั้น จ านวน 5 คน และนักวิชาการ จ านวน 1 คน เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นองค์การธุรกิจ
ภายในสมาชิกอุตสาหกรรมต้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และก าลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุตสาหกรรม เป็น
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ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์การและกลุ่มผู้บริหารที่ยินดีให้ข้อมูล โดยแบ่งตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแบ่งเป็น 5 กลุ่ม (ภาคผนวก ก.) 
  1.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ  ประชากร คือ ผู้บริหารในบริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมหลักๆ คือ กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง (ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวง
อุตสาหกรรม ตุลาคม 2559) ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 5 กลุ่มๆ โดยจ าแนกกลุ่ม
อุตสาหกรรมในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามตารางที่ 1 การจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 

ตารางที่ 3.1 การจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามอุตสาหกรรมจะ 
                ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 

อุตสำหกรรมจะ

ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

กลุ่มอุตสำหกรรมในสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จ ำนวน

สมำชิก 

(1) กลุ่มอาหาร เกษตร 

และเทคโนโลยชีีวภาพ 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ          27 บริษัท 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ าตาล                       23 บริษัท 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม                 45 บริษัท 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร                     245 บริษัท 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร     29 บริษัท 

369 

(2) กลุ่มสาธารณะสุข 

สุขภาพ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย ์

1. กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม 63 บริษัท 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง                 87  บริษัท 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมยา                             43  บริษัท 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร                      76  บริษัท 
5. กลุ่มอุตสาหรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ  

                                                     42 บริษัท 
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(3) กลุ่มเครื่องมือ

อุปกรณ์อัจฉริยะ 

หุ่นยนต์ และระบบ

1. กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเครื่องท าความเย็น                                              
101  บริษัท 

2. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม                                   
200  บริษัท 

301 
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อุตสำหกรรมจะ

ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

กลุ่มอุตสำหกรรมในสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จ ำนวน

สมำชิก 

เครื่องกลที่ใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(4) กลุ่มดิจิทัล 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

เชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ปัญญาประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยสีมองกลฝัง

ตัว 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 161  บริษัท 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ    107  บริษัท 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์                   50  บริษัท 

318 

(5) กลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ ทุน

วัฒนธรรมและบริการที่

มีมูลค่าสูง 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์                115  บริษัท 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ                         58  บริษัท 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม           59  บริษัท 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  76  บริษัท 

308 

รวม 22 กลุ่มอุตสาหกรรม 1,547 

ที่มา: สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2560) แหล่งที่สืบค้น http://www.fti.or.th  สืบค้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2560 

 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารในบริษัทเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

4.0 ในประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมหลักดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอนในการศึกษานี้ จึงวิธีการค านวณของ W.G. Cochran (1953) ดังนี้ 

 
     n =  P(1-P) Z2       

               e2 

เมื่อ  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 P = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ถ้าไม่ทราบให้ก าหนด p = 0.5) 

 Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 

 e = ค่าเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน (e=0.05) จากการสุ่มตัวอย่างค่า P ต้องไม่น้อยกว่า 50% ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจึงอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 48)  

 

http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx
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     n =  0.05 (1-0.05) 1.962       

                    0.052 

     n = 0.9604 

            0.025 

     n = 384.16 หรือ 384 

 ดังนั้นในการวิจัยนี้มีจ านวน 384 จ านวนตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์เป็น 550 ตัวอย่าง 

มีจ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับและมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 512 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มโดยอาศัยความน่าจะ

เป็น โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 
ขั้นตอนการด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 

 ศึกษาการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมในประเทศไทยโดยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) คือเป็นเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยแบบสอบถามเพ่ือการส ารวจ
ความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกลยุทธ์
องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการ และด้านทรัพยากรมนุษย์จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว้  

 การวิจัยเอกสาร (Documentary Analysis) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพล
กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของภาคธุรกิจอุตสาหรรมในประเทศไทย และวิเคราะห์เอกสาร
การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับ
ประเทศไทย และประเด็นกลยุทธ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 5.0 ได้แก่ 
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือท าการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหรรมใน
กลุ่มประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย  

เพ่ือหาเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล (Individual Depth 
Interview: IDI) เป็นเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยในเชิงเฉพาะด้านและให้ได้ข้อมูลด้านกลยุทธ์ในการ
พัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   

 การใช้เครื่องมือในการวิจัยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย  

โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลการรับรู้กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทยที่มีต่อการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย  โดยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพ่ือศึกษาเทียบเคียงการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประเด็นกล
ยุทธ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 5.0 ได้แก่ ประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น และสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยที่จะน าไปสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0  โดยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล 
(Individual Depth Interview: IDI) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 1. เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ เครื่องมือวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ ปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์
อาศัยเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย โดยอาศัยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล ( Individual Depth Interview: 
IDI) มีรูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นการสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสร าง (Semi-Structured 
Interview) กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึก และข้อเสนอแนะกลยุทธ์ในการพัฒนาภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากงานวิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ เจาะจง 
(Purposive Random) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ท้ังสิ้น 5 กลุ่มหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 
หน่วยงาน โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ศึกษาจะเป็นไปตามโมเดลประเทศไทยเท่าที่
ปรากฏอยู่ในอุตสาหกรรม 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูปเพ่ือที่จะ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณะสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว และ5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการ
สัมภาษณ์จะเป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม 1 ตัวอย่าง และตัวแทนของภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย จ านวน 5 ตัวอย่าง รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างคือ 6 ตัวอย่าง 



 
 

 35  

 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการขอสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการยื่นจดหมายขอ
สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้สัมภาษณ์ต่างๆ จากนั้นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล จากการน าข้อมูลในการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือหา
แนวทางในการเตรียมความพร้อม 

ผลการวิจัยถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง เป็นการแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแนวโน้มสภาพแวดล้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0โดยจะแสดง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัทที่ได้เข้าไปท าการสัมภาษณ์ ส่วนที่สองเป็นการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่จะน าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่แตกต่างกันจากผู้สัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาสรุปเป็นข้อเสนอ 
ในประเด็นต่างเพ่ือเป็นข้อแนะน าให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมโดยจะน าเสนอ
เป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์องค์การ 2) ด้านโครงสร้างองค์การ 3) ด้านเทคโนโลยี 4) ด้านกระบวนการ และ5) 
ด้านทรัพยากรมนุษย์  
 

  ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Analysis) ในส่วนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสาร 
และวารสารจากสภาอุตสาหกรรม ข้อมูลจากการอภิปราย การสัมภาษณ์ ข้อความวิชาการ สื่อทางอินเตอร์เน็ต 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  2. เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถาม
ปลายเปิด ประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน บริษัทที่สังกัด หน่วยงานที่สังกัด และการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 7 ข้อ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของกรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยทีมตี่อการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้น ากรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยมาใช้ใน
การท าแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคิร์ท สเกล ( Likert’s Rating Scale) 
ประกอบด้วย การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม
รองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก 

ซึ่งมเีกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 
 5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ด้าน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของ ลิเคิร์ท สเกล (Likert’s Rating Scale) โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับคะแนนให้
ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณา ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์องค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กระบวนการ และด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมเีกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้ 

5  หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4  หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

โดยทั้งตอนที่ 2 และ 3 มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ในประเทศไทย โดยแบ่งระดับปัจจัยเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543) 

                ค่ำเฉลี่ย                     ระดับปัจจัย 
 4.201 – 5.000     มากที่สุด 
 3.401 – 4.200        มาก 
 2.601 – 3.400     ปานกลาง 
 1.801 – 2.600        น้อย 
 1.000 – 1.800     น้อยที่สุด 
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ ากว่า 1.000 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ไม่แตกต่างกันมาก 
 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 1.000 หมายถึง ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

พร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย แตกต่างกันมาก 

  ตอนที่ 4  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงาน จ านวน 1 ข้อ 

 

4. กำรตรวจสอบเครื่องมือ 
 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือโดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

จากเอกสาร ข้อความวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงสร้าง
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถาม 
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4.1 เครื่องมือเชิงคุณภำพ 
ผู้วิจัยไดอ้อกแบบเครื่องมือสัมภาษณ์ และน าแบบสัมภาษณ์น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

และความเที่ยงตรง โดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) มีกลุ่มสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้บริหารของบริษัทที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรม และ
นักวิชาการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบระหว่างการสังเกตและข้อมูลที่บันทึกของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ท างานอิสระต่อ
กัน ผู้วิจัยถอดข้อความเสียงเป็นค าบรรยายแบบค าต่อค า และอ่านเพ่ือท าความเข้าใจหลาย ๆ รอบค้นหาประเด็น
ที่ต้องการศึกษา และสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะเริ่มสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายต่อไปด้วยวิธีเดียวกับ โดยแบ่ง
ประเด็นในการสัมภาษณ์เป็นด้านกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การ กระบวนการ เทคโนโลยี และทรัพยากร
มนุษย ์

4.1 เครื่องมือเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตาม

โครงสร้างเนื้อหาและได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับพนักงานในบริษัทที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน ซึ่งได้น าไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบโดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยจะใช้วิธีของ Cronbach ไดค้่าความเชื่อม่ันที่ 0.78  
 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวารสาร เอกสารการสัมมนา สถิติในรายงานต่างๆ ทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นส่วนประกอบใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการขอสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลโดยการยื่นจดหมายขอสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้สัมภาษณ์
ต่างๆ เพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลได้มีการขออนุญาติบันทึกเสียงในช่วงการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าข้อมูลจาก
เทปบันทึกเสียงที่ถอดบทสนทนาในการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสรุปเรียบเรียง
แบบพรรณนาความ จากนั้นน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าข้อมูลในการด าเนินงานที่เกิด
ขึ้นมาวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือหาแนวทางในการ
เตรียมความพร้อม 

5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่

อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัย คือ ตัวแทนของบริษัทต่างๆ ทั้ง 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในการสุ่มข้างต้น   
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
      ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน ามาสกัดสาระส าคัญของข้อมูล 

(Extract) แปลความหมาย ( Interpreted) จัดโครงสร้างเนื้อหา (Structure) วิเคราะห์ใจความส าคัญ (Key 
Theme) ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และสรุปเรียบเรียงแบบพรรณนาความ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (Analytic Introduction) โดยน าข้อมูลมาสรุปข้อมูลตามทฤษฎี เพ่ือให้ได้ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ พรรณนาความจากเอกสารทางวิชาการ และการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และ
สรุปผลการวิจัย 

 6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
  การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) สถิติที่น ามาใช้ในบรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมาจากกลุ่มประชากรที่น ามาศึกษาครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โรงงานที่สั งกัด หน่วยงานที่สังกัด 
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)  การทดสอบสมมติฐาน กรอบยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยมีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ซ่ึงเป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หลายตัวแปรร่วมกันว่าจะมี
ผลกระทบต่อตัวแปรตาม (Dependent Variable) อย่างไรบ้าง ซึ่งตัวแบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามเรียกว่าตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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จากสมการข้างบน สามารถน ามาก าหนดตัวแปรตามกรอบแนวคิดวิจัยได้ดังนี้ 
Y = ตัวแปรตาม; ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมด้านกลยุทธ์องค์การ 

โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี กระบวนการ และทรัพยากรมนุษย์ 
X1 = ตัวแปรอิสระตัวที่ 1; การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 
X2 = ตัวแปรอิสระตัวที่ 2; การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 
X3 = ตัวแปรอิสระตัวที่ 3; การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก  

βj =  ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression coefficient)  
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โดย β0 เป็นค่าของ Y โดยมิได้ค านึงถึงตัวแปรอิสระ X หรือก็คือค่าของ Y เมื่อ X1, X2 ,…, Xk เป็น 0 และ 

β1, β2,…, βk เป็นค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนแปลงไป โดยแยกพิจารณาทีละตัว บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นสัมประสิทธิ์ความถดถอยแต่ละตัว (Partial regression coefficient)  

   i   =   ค่าความคลาดเคลื่อน  
    k   =   ชนิดของตัวแปรอิสระ  
              i   =   ค่าสังเกตที่ i 
 จากสมการและตัวแปรสามารถอธิบายได้ว่า การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย

ปัญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และการเชื่อมโยงอุตสาหรรมไทย
กับเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบต่อความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างไร 
 




