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บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบไทยกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  2) เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve  3) เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ที่มีผลต่อความพร้อมของ
ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) Least Significant Difference (LSD) 
และสถิติถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ไม่แตกต่างกัน 
ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
แตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกัน และความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Thailand 4.0 ของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 
ค าส าคัญ:  ผู้ประกอบการไทย; กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve; Thailand 4.0  
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Abstract 

The objectives of this study were 1) To study readiness of Thai Entrepreneurs in 
the S-Curve Sectors to Support the Thailand 4.0 Era. 2) to study readiness of Thai 
Entrepreneurs in the S-Curve Sectors to Support the Thailand 4.0 Era by personal factors 
3) to study the knowledge understanding of the Thailand 4.0 Era affecting readiness of Thai 
Entrepreneurs in the S-Curve Sectors to Support the Thailand 4.0 Era. 

The sample group was 400 people of Thai Entrepreneurs in the S-Curve Sectors. 
The Online questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The hypotheses were tested by Independent Sample (t -test), One Way ANOVA (F-test), Least 
Significant Difference (LSD) and Simple Linear Regression. 

The results showed that Thai Entrepreneurs in the S-Curve Sectors, who have 
the different sex age and education have the not different readiness for the Thailand 4.0 Era, 
Thai Entrepreneurs in the S-Curve Sectors, who have the different career, have the different 
readiness for the Thailand 4.0 Era, knowledge and understanding of the Thailand 4.0 Era 
affect to readiness of Thai Entrepreneurs in the S-Curve Sectors to support the Thailand 4.0 Era. 
 
Keywords: Thai Entrepreneurs; S-Curve Sectors; Thailand 4.0 
 
บทน า 

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัว ปัจจุบันประเทศไทยก าลัง
เผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ในด้านหนึ่งเราก าลังเผชิญกับโลก  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายทางการค้าของ
ประเทศมหาอ านาจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในโลกนี้ได้โดยไม่ทัน
ตั้งตัวการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งนั่นหมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ผู้ประกอบการ SME  การที่ประเทศจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้นั้น สิ่งส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง ก็คือ 
“คน” โดยการพัฒนาคนถือเป็นเป้าหมายส าคัญที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเพื่อให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
เนื่องจากการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจะเป็นรากฐานในการเสริมสร้างคุณภาพ
และความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย  

ทั้งนี้ เมื่อคนไทยมีความรู้ ทักษะ และมีคุณภาพที่ดีผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาสเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพซึ่ ง เมื่อคนเหล่านี้ ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้เกิด  
ความเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for People) และกลายเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
(People for Growth) ส่งผลให้ในระยะยาวสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้ และน าพาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First 
S-curve) 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) และกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม  S-Curve ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในทุกมิติเพื่อการก้าวไปสู่ตลาดโลกอันจะเป็นหัวใจส าคัญของการผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากของไทย  

การเตรียมพร้อมปรับตัวกับกระแสเศรษฐกิจไทยในทุกมิติ ทั้งด้านภาษา ด้านกฎหมาย สิทธิ
ประโยชน์การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ให้พร้อมรับการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และ
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พร้อมส าหรับการเชื่อมโยงไปสู่ Industry 4.0 ที่ประชาคมโลกก าลังหมุนฟันเฟืองอย่างรวดเร็วทุกวินาทีไปสู่ 
Industry แห่งอนาคตที่ล้ าสมัยไปข้างข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
2. เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค 

Thailand 4.0 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
3. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ที่มีผลต่อความพร้อมขอ.ผู้ประกอบการไทย

กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต และกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโยลีชีวภาพ อุตสาหกรรมกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ อุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ ระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุตสาหกรรมกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  

2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย 
ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพแตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แตกต่างกัน 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ของผู้ประกอบไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีผลต่อ
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลและด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ที่มีผล
ต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 2. สามารถน าผลการวิจัยมาจัดท าเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ 
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในอนาคตให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อมใน
ปัจจุบัน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม  
S-Curve ในการเข้าสู่ยุค  Thailand 4.0 ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

เกื้อ วงศ์บุญสิน , 2544 (อ้างถึงใน นางสาวศิรประภา นพชัยยา , 2558: 8) ได้กล่าวไว้ว่ า 
ประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ (Business Demography) เป็นการน าวิธีการทางประชากรศาสตร์มาใช้เป็นตัว
ช่วยในการเสริมโอกาสทางธุรกิจ โดยการน าปัจจัย ด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน การศึกษา และอาชีพที่อาจจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับตัวบุคคล องค์กร หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ทางองค์กรก าลังด าเนินงานอยู่มาใช้เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ขององค์กรหรือเป็น
หลักประกันความส าเร็จของธุรกิจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 (อ้างถึงใน ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร, 2558: 16) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า
หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ 
ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถช่วยก าหนดตลาดของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืน ๆ 

 
2. แนวคิดทฤษฎีความรู้และความเข้าใจ 

Hosper, n.d.  (อ้างถึงใน ศีลวัต ศรีสวัสดิ์, 2552: 14) ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ (Knowledge) นับเป็น
ขั้นแรกของพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการจดจ าซึ่งอาจจะโดยการนึกได้มองเห็นได้ยินหรือได้
ฟังความรู้นี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้โดยประกอบไปด้วยค าจ ากัดความหรือความหมายข้อเท็จจริง
ทฤษฎีกฎโครงสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาและมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรู้เป็นเร่ือง ของการจ า
อะไรได้ระลึกได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้  
การจ าได้จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจการน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิด
และความสามารถทางสมองมากข้ึนเป็นล าดับ 

Hosper, n.d. (อ้างถึงใน นุชราภรณ์ ศรีระบาย, 2559: 21) ชี้ให้เห็นว่า ความเข้าใจ (Comprehension) 
เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น
จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้
สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้รับข่าวสารต่าง ๆ แล้วอาจจะโดยการฟังการเห็นการได้ยินหรือ
เขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยายข่าวสารที่ได้
ยินมาโดยค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมาย
เดิมเอาไว้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้ 

 
3. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา , 2560 ได้กล่าวถึง Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ไว้ว่า ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” 
วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้งควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตลอดจนไม่
ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบ
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กับสภาวะเสื่อมถอยจากประเทศในโลกที่สองใน ปัจจุบันเป็นประเทศในโลกที่สามในอนาคตก็เป็นได้ แต่หาก
ด าเนินการปฏิรูปส าเร็จจะท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” อันเป็นดั่งพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่า “เราจ าต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ เรา
ต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วย การถอยหลัง” โลกมีพลวัต
อยู่ตลอดเวลา พอจะจ าแนกได้เป็น 4 ยุคด้วยกัน 

ยุคที่ 1 เกิดการปฏิวัติในภาคเกษตร หรือที่เรียกกันว่า Green Evolution 
ยุคที่ 2 เกิดการปรับเปลี่ยนสู่สังคมอุตสาหกรรม ผ่าน Industrial Revolution คร้ังที่ 1 และ 2  
ยุคที่ 3 เกิด Digital Revolution เป็นระลอก ๆ 
ยุคที่ 4 คือ The Fourth Industrial Revolution หรือยุคปัจจุบัน เกิดการรวมตัวและ แตกตัวของ   
         เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 Domains หลัก ดังนี้ 

 Bio Domain เช่น Bioprint, Genetic Transformation 
 Physical Domain เช่น Autonomous Vehicle (รถที่ขับเองได้) วัสดุศาสตร์ นาโน

เทคโนโลยี และ 3D/4D Printing  
 Digital Domain เช่ น Internet of Thing (IoT), Digital Manufacturing จากนี้ ไป

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆจะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวของ 3 
Domains นี้  

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศใน
โลกที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่าน
กลไก “ประชารัฐ” 

Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตชุดใหม่ 
(New Growth Engines) เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575 ดังนี้  

1. หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่านกลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) 
เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยเปลี่ยนจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” 

2. หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างความมั่นคงผ่านกลไกการกระจายรายได้ โอกาส
และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม ( Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่
กระจุกเป็นความมั่งคั่งที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล” 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0  หมายถึง ผู้ประกอบการไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีความรู้ความเข้าใจ Thailand 4.0 โดยมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความ
เป็นมา ความส าคัญ เป้าหมาย และกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
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4. แนวคิดทฤษฎีความพร้อม 

Sinclair & Hank, 1995 (อ้างถึงใน พรอัญชลี พุกชาญค้า, 2556: 32) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง 
1) การเตรียมตัวเพื่อท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 2) ความเต็มใจกระตือรือร้นที่จะท ากิจกรรม 

Barrow and Milburn, 1990:259 (อ้างถึงใน ทวีพร ตรีผอง และคณะ, 2558: 6) กล่าวว่า ความพร้อม 
หมายถึง การที่บุคคลมีความสนใจและเริ่มต้นที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อม 
คือ สภาพจิตใจ กายวิภาค และสรีรวิทยา 

Skinner 1965 (อ้างอิงใน ภชพน เชื่อมทอง , 2556) กล่าวถึงความพร้อมว่า เป็นรากฐานและ
แนวโน้มของบุคคลที่ท างานให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว บุคคลที่มีความพร้อมที่ดีจะท างานด้วยความ
ราบรื่นและประสบความส าเร็จอย่างน่าพอใจ ส่วนบุคคลที่ไม่พร้อมเปรียบเสมือนการถูกบังคับให้ท างาน 
งานที่ได้ออกมานั้นจึงไม่ประสบความส าเร็จ 
 
5. ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,2559 ได้กล่าวถึง 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ดังต่อไปนี้ 

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้ว
ในระดับหนึ่ง แต่จะเป็นต้องต่อยอดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และรังสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ประกอบไปด้วย 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) 
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 

การสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพ
รองรับการแข่งขันในอนาคตประกอบไปด้วย 

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) 
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals) 
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 

Matana Wiboonyasake, 2561  (ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Industry 4.0 VS 
Thailand 4.0 สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://www.aware.co.th/thailand4-0/) ประเทศ
ไทยจึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ Thailand 4.0 ( ประเทศไทย 4.0 ) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ที่เราได้ยิน
กันมาตลอด นโยบายนี้มีเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็น  
กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงด้วยการท าน้อยแต่ได้มาก ลดการพึ่งพาต่างชาติ ลดความเหลื่อมล้ าต่าง ๆ สร้าง 
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมแทน ฉะนั้น 
ทุกรูปแบบทักษะอาชีพที่เราถนัดรวมถึงความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
จะถูกเพิ่มคุณค่าและมูลค่าโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเพื่อให้กลายมาเป็ น “ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน” แบ่งเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย”  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative,Culture & High 

Value Services) 
 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อาคีรา ราชเวียง, 2560 เร่ืองอนาคตผู้ประกอบการในยุค 4.0 บทความนี้ใช้การศึกษาและวิเคราะห์ 

บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานวิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอนาคตผู้ประกอบการในยุค 4.0 โดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) อธิบายอนาคตผู้ประกอบการใน ยุค 4.0 2) วิเคราะห์ความส าคัญของอนาคต
ผู้ประกอบการในยุค 4.0 ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จ ในปัจจุบันผู้ประกอบการใหม่ของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมี
ความสามารถเชิงนวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแข่งขันที่มี ความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
สร้างโอกาสให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับ 

ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560 ได้ศึกษาเรื่องประเทศไทย 4.0 บริบททางเศรษฐกิจ และการเมือง พบว่า 
การเปลี่ยนผ่านจากการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจประเภทอุตสาหกรรมหนักไปสู่การสร้างนวัตกรรมตาม
นโยบายของรัฐในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 นั้น ถือ เป็นการออกนโยบายตามกระแสหลักของ
เศรษฐกิจโลกที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นสินค้าส่งออกอย่างกลุ่มประเทศโลกตะวันตก เช่น 
ฝรั่งเศส แคนาดา และ เดนมาร์กที่มีการออกนโยบายเพื่อดึงดูดบุคคลผู้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
เข้ามาเป็น ประชากรของประเทศ หรือในเอเชียที่รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ให้เงินทุนแก่บริษัทสตาร์ทอัพ แบบ
ให้เปล่าและร่วมลงทุนเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสตาร์ทอัพ นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่ได้รับผลกระทบ
มาจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกที่มีการเข้ามาของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงระบบ เศรษฐกิจพื้นฐาน รัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการผลักดันการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมทาง 
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน โดยต้องวางเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว คือ มากกว่า 3-5 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายเดิม
ที่ตั้งเอาไว้ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถพัฒนาและแข่งขันในระดับสากลได้ โดยไม่ถูกทิ้งไว้ให้
กลายเป็นประเทศที่เน้นการบริโภคนวัตกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และกลายเป็นประเทศที่เป็น
เมืองขึ้นทางเศรษฐกิจแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีไปในที่สุด การพัฒนาแบบการวางเป้าหมายระยะยาว 
จ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัยร่วมกับองค์กรเอกชนทั้งของประเทศไทยและ
ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาส่งเสริม และลงทุนในเทคสตาร์ทอัพโดยเน้น
เป้าหมายไปที่การพัฒนาแบบยั่งยืน 

ทิบดี ทัฬหกรณ์ และธีระวัฒน์ จันทึก, 2560 ได้ศึกษาการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 สรุปได้ว่าการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์4.0 เป็นกลไกส าคัญในการสร้าง 
ความเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ สามารถขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
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ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อยกระดับผลิตภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การสร้างขีดความสามารถ สามารถพัฒนา
กลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและการพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตั้งต้นธุรกิจและการท่าแผนธุรกิจ โดยให้ค่าแนะน า 
อบรม พัฒนา ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ รวมถึงช่วยเหลือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การท าการตลาด 
การสร้างตราสินค้า โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในแต่ละด้าน หลังจากนั้นจึงน าสินค้าออกวางขายตาม
ตลาดโดยจะเริ่มจากตลาดระดับท้องถิ่นก่อนเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความช านาญและสินค้าติดตลาด 
จึงส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่ต่างประเทศ เพื่อให้การสร้างผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพ สิ่งที่รัฐควรให้
ความส าคัญเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพ คือ การลดหย่อนด้านภาษีอากร การส่งเสริม
งานวิจัยและพัฒนา การจัดตั้งศูนย์บริการขององค์กรส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเมืองต่าง ๆ การบ่ม
เพาะธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาด้านเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ 

 
7. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง “ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  

ในการเข้าสู่ Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรก คือ เพื่อศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ประการที่สอง เพื่อศึกษาความพร้อมของ
ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของเจ้าของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และประการที่สาม เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับ Thailand 4.0 ที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่
ยุค Thailand 4.0 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ท าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online 

 
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  
ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

  
 -    ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  

 -    ด้านภาษา  
  -    ด้านกฎหมาย  

   -    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
 
 

ตัวแปรตาม  
(Dependent variable) 

 

ตัวแปรอิสระ  
(Independent variable) 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ประกอบการไทย 

ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
- เพศ  
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

 
 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

Thailand 4.0 
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Questionnaire) จ านวน 400 ฉบับ มาท าการวิเคราะห์ โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่
ระดับ 0.05 โดยในการวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัยในเดือน มกราคม พ.ศ. 
2562 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  

หลักจากการเก็บรวบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  น าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้สถิติแบบ t-test สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) กรณีที่พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และสถิติการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Linear Regression) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการ
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยภาพรวม มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ระดับความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก ทั้งหมดจ านวน 4 ด้าน ด้านภาษา, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ด้านกฎหมาย 
และด้านกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
แตกต่างกันท าให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

2.2 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
แตกต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านภาษา และด้านกฎหมาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ประกอบการไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมS-Curve ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต , 
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรม  
แห่งอนาคต กับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความพร้อมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ระดับ 0.05 

2.3 ผลการวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 มีผลต่อ 
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค 
Thailand 4.0 โดยภาพรวม มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความ
พร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ระดับความพร้อมอยู่
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ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน ด้านภาษา, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม , ด้านกฎหมาย และ 
ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ตามล าดับโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านภาษา 

1.1 ด้านกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  มีระดับ
ความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม  S-Curve มีความสามารถในการเข้าถึง
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านนโยบายอุตสาหกรรม S-Curve โดยสามารถเข้าถึงความได้เปรียบในการ
ด าเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First 
S-curve) กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) และกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ผ่านนโยบายการพัฒนาการด าเนินธุรกิจเพื่อผลักดันธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ผู้ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-Curve จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพของธุรกิจให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้านในยุค Thailand 4.0 และอนาคตภายหน้า ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559 ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ในทุก
กลุ่มอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาที่ผู้ประกอบการ ต่อยอดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและรังสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก พัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพรองรับ
การแข่งขันในอนาคต และงานวิจัยของ ศุภกฤต พรรคนาวิน, 2560ที่กล่าวถึง S-Curve ว่าสืบเนื่องจากปัจจัย
ต่าง ๆ ของความเปลี่ยนแปลงดี แต่ขณะเดียวกันในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมจะต้องค านึงถึงศักยภาพความพร้อมที่จะต้องมีความสมดุลระหว่างใหม่และเก่าให้สามารถ
เดินคู่กันไปได้ ดังนั้นในการวางกลยุทธ์การพัฒนาจึงก าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

1.2 ด้านภาษาของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับ
มากโดยผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน 
เขียน) แต่ยังขาดความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้ งนี้
ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มองว่าการสื่อสารภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาสสู่
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้มีความหลากหลาย
และเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พาสนา จุลรัตน์ , 2561 การจัดการเรียนรู้สา
หรับผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ที่ว่าทักษะภาษาอังกฤษเป็นหัวใจส าคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อสื่อสาร การค้าขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ในยุค Thailand 4.0 ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสูงจึงนับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และงานวิจัยของ นุชราภรณ์ ศรีระบาย , 
2559  ที่กล่าวว่า ภาษา เป็นการวางเงื่อนไขในการสื่อสารของกลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ โดยเข้าใจร่วมกันว่า
เงื่อนไขหรือรหัสที่ก าหนดไว้หมายถึงอะไรซึ่งใช้สื่อสารความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกของผู้สื่อไปยังผู้รับ
โดยอาศัยเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ (ภาษา) เป็นเครื่องสื่อความโดยภาษาต้องประกอบด้วย ระบบ ความหมา ย 
และโครงสร้าง เพื่อให้เข้าใจตรงกันผู้อยู่ในกลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ จึงต้องเรียนรู้ภาษาซึ่งกันและกัน 

1.3 ด้านกฎหมายของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve  มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก
โดยผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
มีความรู้เก่ียวกับการเสียภาษีตามระเบียบ และมีการศึกษาข้อกฎหมายอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการวางแผนธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 รวมพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวัน เลิศพยับ, 2561 
ที่กล่าวถึงการตัดสินในจะเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ จะท าให้ธุรกิจ
เติบโตและประสบความส าเร็จในแง่ของผลก าไรและมูลค่า ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรต้อง
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ค านึงถึงก็คือ “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้วางแผนและ
เตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ให้ได้รับประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายที่เก่ียวข้องได้  และแนวคิดของ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560 ที่ได้กล่าว
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย กฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าว เป็นการ
เพิ่มเคร่ืองมือส่งเสริมการลงทุนส าหรับใช้ในการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve  

1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความต้องการแสวงหาความรู้ใหม่ เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม อีกทั้งวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ยังขาดการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ จึงส่งผลต่อความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารเทศ
และนวัตกรรม ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ แสงมหาชัย, 2558 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยในศตวรรษใหม่นั้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมในยุคที่ 4 ได้ เนื่องจากคนไทย  
มีการยอมรับเทคโนโลยีค่อนข้างสูงและมีการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและน าไปใช้ค่อนข้างดี ซึ่งกา รยอมรับ
เทคโนโลยีจะท าให้เกิดระดับความพร้อมในด้านเทคโนโลยีของประเทศ และงานวิจัยของปราณี อ่อนศร , 
2561 ในบทสรุปการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นให้คนมีทักษะที่จ าเป็นได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศสื่อ เทคโนโลยี  ทักษะชีวิตและอาชีพ สิ่ ง เหล่ านี้จะผลั กดันให้ เกิดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. ผลการศึกษาความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ Thailand 4.0 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีเพศแตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ Thailand 4.0 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-
Curve ถึงแม้จะมีเพศแตกต่างกัน แต่ลักษณะนิสัยและทัศนคติหรือบุคลิกส่วนบุคคลของเพศชายและเพศ
หญิงที่เป็นที่เป็นผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้ความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา 
แป๊ะป๋อง, 2558 ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) และการท างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขต
ย่านธุรกิจการค้าสีลม ผลการวิจัยพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลมที่มีเพศต่างกัน 
มีประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกัน และงานวิจัยของ ปัทมนโรจนกนันท์ , 2559 ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการท างานและบุคลิกภาพของพนักงานที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการ  
การช าระเงินแก่คู่ค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของผู้รับบริการธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการที่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีอายุแตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีอายุ
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แตกต่างกัน แต่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบนระบบเศรษฐกิจ
เดียวกัน ส่งผลให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของภชพน เชื่อมทอง, 2556 ที่ได้ศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมที่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ ลภัสรดา โกมุทพงศ์ และประสพชัย พสุนนท์ , 
2559 ได้ศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการสืบทอดกิจการของทายาทธุรกิจเพศหญิงในธุรกิจครอบครัว ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี ถือว่าอยู่ใน Generation Y คิดเป็นถึงร้อยละ 91 ซึ่งถือเป็นคนรุ่น
ใหม่ของสังคม ทั้งนี้หากอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Generation X ผลของการวิจัยย่อม
แตกต่างไปจากนี้ 

2.3 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
พร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทั้ง 4 ด้าน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม 
S-Curve ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความสามารถในการจดจ า การคิด การตัดสินใจการเรียนรู้ และ
การกระท าสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง Thailand 4.0 
ได้เหมือนกัน ซึ่งผลที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ , 2558 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความพร้อมของนักบัญชีในจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า บุคลากรทางบัญชีของ
สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกัน และงานวิจัยของ ภชพน เชื่อมทอง , 2556 ที่ได้ศึกษาเรื่องการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ศึกษาในคณะแตกต่างกันมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเตรียมความพร้อมในด้านการเป็น
นานาชาติแตกต่างกัน และยังพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีคณะแตกต่างกัน มีการเตรียม
ความพร้อมในด้านการประกอบอาชีพแตกต่างกัน 

2.4 ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีอาชีพแตกต่างกัน ท าให้มีความพร้อมใน
การเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยรวมและรายด้าน 2 ด้านได้แก่ ด้านภาษา และด้านกฎหมายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพ กับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต , กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กับกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มีความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยภาพรวมแตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ประกอบการไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่มีกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ประกอบการไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve มีทักษะความรู้ความสามารถที่เกิดจากกระท าหรือการสัมผัสด้วยตนเองจน
สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่แตกต่างกัน โดยจากผล
การวิ เคราะห์จะเห็นได้ ว่ าผู้ ประกอบการไทยกลุ่ ม อุตสาหกรรม S-Curve ที่ มี กลุ่ มอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคตมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยรวมมากกว่าผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน 
ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี, 2559 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน เพศ 
อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อต่อการ
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ยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้จ ากัดแต่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถเจ้าถึงได้ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา แต่อาชีพ และรายได้เป็นปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อต่อการยอมรับ
การใช้บริการพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และงานวิจัยของ กรวิก 
พรนิมิต, 2560 ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และล าปาง พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

 
3. ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 มีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในการเข้าสู่ Thailand 4.0 สามารถสรุปได้ดังนี้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Thailand 4.0 มีผลต่อความพร้อมของมีผลต่อความพร้อมของผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve 
ในการเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในประเทศ
ไทยให้ความส าคัญกับการแสวงหาความรู้และการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 เพื่อใช้องค์ความรู้
ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผล 
ที่ได้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิก พรนิมิต, 2560 ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัด
เชียงใหม่และล าปาง การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 
ในจังหวัดเชียงใหม่และ ล าปาง ผลการศึกษาพบมีความรู้และความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางและงานวิจัยของ ทิบดี ทัฬหกรณ์  และธีระวัฒน์ จันทึก, 2560 ได้ศึกษาการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สรุปได้ว่าการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ ๆ สามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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