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บทคัดยอ่ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคเดลฟาย กําหนดกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญในการเก็บข้อมูลจํานวน 30 ราย ที่ระดับค่าความคลาดเคล่ือน 0.44-0.43 อัตราค่าความคลาดเคลื่อนลดลง 
0.01 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อนํามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วนํามาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวทางกลยุทธ์การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในยุคดิจิทัลกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ด้านความพอประมาณ 
ด้านความมีเหตุผล ด้านภูมิคุ้มกัน ด้านความรู้และด้านคุณธรรม สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามการวัดฉันทามติ
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.5 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผลการศึกษาพบว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผลและด้านคุณธรรม 
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านภูมิคุ้มกันและด้านความรู้ 
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Abstract 

This qualitative study investigates the strategies in applying Sufficiency Economy Philosophy to 
enhance sustainable success in industrial business in digital era using Delphi technique. Semi-structured 
interview was administered with 30 experts to collect data with standard error of mean ranging 
between 0.44 and 0.43 at decreasing rate of 0.01 to develop close-rating scale questionnaires to 
conduct the survey on the 5 aspects of Sufficiency Economy, i.e., moderation, reasonableness, sufficient 
self-immunity, knowledge, and integrity. The descriptive research statistics included percentage, mean, 
median, mode, and inter-quartile range. The data analysis was systematically conducted to achieve the 
objectives defined by the experts’ consensus. The consideration was based on the congruence of the 
experts’ opinions with the inter-quartile range less than or equal 1.5 according to the Delphi technique. 
The results revealed that the experts reported harmonized opinions on the model of the strategies in 
moderation, reasonableness, and integrity. However, the experts showed different opinions on the 
aspects of sufficient self-immunity and knowledge.  
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