




 





 



 
“ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

 
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีว่าการส านักนายกรัฐมนตรี 
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559  

ณ ห้องประชุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ชั้น 8 
 

เกริ่นน ำควำมเป็นมำประเทศไทย 4.0 
ณ ปัจจุบันได้เข้ำสู่ Version 3.0 โดย Version 
1.0 เป็น เรื่ องของกำรปรับโครงสร้ ำงทำง
เศรษฐกิ จ เป็ นหลั ก  หรื ออำจกล่ ำ ว ได้ ว่ ำ 
ประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภำพ
ไปสู่ปัญญำและนวัตกรรมอย่ำงไร ซึ่งหลังจำก
ได้ รั บ  feedback จ ำกนำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ 
ประเทศไทยจะไปถึง 4.0 ได้ ถ้ำคนไทยทั้งหมด
เป็นคนไทย 3.0 แต่ในควำมเป็นจริงยังมีคนไทย 

1.0, 2.0 อยู่จ ำนวนมำก ดังนั้น ตำมหลักกำรของท่ำนนำยกฯ ดังค ำกล่ำวว่ำ “เรำจะเดินหน้ำไปด้วยกัน และจะ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” จึงท ำให้เกิด Version 2.0 ขึ้น วันนี้จึงน ำเสนอ Version 2.0 ซึ่งได้เข้ำ ครม. เมื่อ 2 
อำทิตย์ที่ผ่ำนมำ  

รัฐบำลชุดปัจจุบันได้เข้ำมำบริหำรประเทศก่อนวิกฤติ  22 พฤษภำคม 2557 ซึ่งประเทศไทยอำจจะ
เผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ำ "ศตวรรษแห่งควำมว่ำงเปล่ำ" (Lost Decades) รัฐบำลนี้จึงเข้ำมำเพ่ือปลดล็อควิกฤต
ของประเทศ ซึ่งผลงำนในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ ในมิติทำงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ควำมม่ันคงและกฎหมำย กำรต่ำงประเทศ และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประเทศล้วนอยู่ในทิศทำงที่ดีขึ้นอย่ำง
มีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ ประเด็นส ำคัญภำยใต้รัฐบำลกำรน ำของท่ำนพลเอกประยุทธ์ฯ ประเทศเริ่มฟ้ืนตัวจำกวิกฤต 
และมี 2 ภำรกิจใน 1 ปีจำกนี้ไปที่จะต้องขับเคลื่อน ได้แก่ (1) การรักษาโมเมนตัมของการฟ้ืนตัว เป็นกำรมอง
ในแบบ short term เช่น กำรรักษำโมเมนตัมของวิกฤตทำงเศรษฐกิจ เช่น GDP จ ำนวนนักท่องเที่ยว SME 
เป็นต้น (2) รัฐบำลจะต้องท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน/กำรปฏิรูปน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี จึงเป็นโจทย์ระยะ
ยำวและต้องเริ่มท ำตั้งแต่วันนี้ คือ ประเทศไทย 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน 

โมเดลเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา โมเดลประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรมและหัตถกรรม ซึ่งจำก
กระแสของ Industrialization ท ำให้เรำไปสู่ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสำหกรรมเบำ ทดแทนกำรน ำเข้ำ กำรใช้



ทรัพยำกรธรรมชำติและแรงงำนรำคำถูก จำกนั้น
เมื่อกระแส Globalization เข้ำมำในประเทศจึงเข้ำ
สู่ประเทศไทย  3.0 เน้นอุตสำหกรรมที่มีควำม
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น (อุตสำหกรรมหนัก)  

การเผชิญกับ 3 กับดักในโมเดลประเทศ
ไทย 3.0 ซึ่งเป็นกับดักที่มีควำมซับซ้อนมำก และกับ
ดักที่เกี่ยวกับ พม. ได้แก่ กับดักความเหลื่อมล้า เป็น
ควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงมนุษย์กับมนุษย์ หรือคนได้
โอกำสและคนด้อยโอกำส ซึ่งเห็นด้วยกับกระทรวงดังที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ “เปลี่ยนจำกกำรมองเป็นภำระ เป็นกำร
มองที ่เป็นพลัง” และ “กำรรอควำมเห็นใจ จะท ำอย่ำงไรให้มีควำมเข้ำใจเขำ” ซึ่งถือได้ว่ำเป็น keyword ของ 
พม. ในกำรที่จะปลดล็อคให้เป็นสังคมแห่งควำมเท่ำเทียม เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม นอกจำกนี้ ยังมีกับ
ดักความไม่สมดุลและกับดักรายได้ประเทศปานกลาง ดังนั้น จุดประสงค์ของโมเดล 4.0 จึงเป็นกำรก ำจัด 3 กับ
ดักดังกล่ำวภำยใต้กำรน ำของรัฐบำลชุดปัจจุบัน และแสดงให้เห็นว่ำใน Version 1.0 มิได้มีเจตนำรมณ์ในกำร
เน้นพัฒนำเศรษฐกิจแต่เพียงอย่ำงเดียว 

 



ประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เพียงแต่ละช่วงมีชุดควำมท้ำทำยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ศตวรรษที่ 21 (โลกเปลี่ยนแต่ไทยไม่ปรับ) ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 คือ กำร
ขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทย์ใน 2 ประเด็น ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน หรือจำกควำมบอบช้ำที่มีอยู่ 10 
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ พร้อมไปกับเชื่อมโยงประชาคมโลกให้ได้ ซึ่งประเทศต้องอยู่ในบริบทโลกอย่ำงมีศักดิ์ศรีและมี
ควำมปกติสุข หรือกล่ำวได้ว่ำเป็น key concept ของประเทศไทย 4.0 ภำยใต้ปรัชญำ “สร้ำงควำมเข้มแข็ง
จำกภำยใน” (Strength from Within) และ “เชื่อมโยงประชำคมโลก”(Connect to the World) นั่นเอง 

3 ชุดความคิดประยุทธ์ จันทร์โอชา (Prayuth’s Principles) สรุปได้ดังนี้ ชุดที่ 1 เดินหน้ำไป
ด้วยกัน (Stronger, Together) แต่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง (Leave No One Behind) ซึ่งถูกแปลงออกมำเป็น
นโยบำยในชุดที่ 2 ได้แก่ “สร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน” (Strength from Within) และ “เชื่อมโยง
ประชำคมโลก”(Connect to the World) โดยชุดที่ 3 แสดงให้เห็นกำรขับเคลื่อนใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มุ่ง
ขยำย “พ้ืนที่ร่วม” (Extending Common Ground) และ  (2) เ พ่ือบรรลุ  “เป้ำหมำยร่วม” (Achieving 
Common Goal) ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ พม. ที่จะต้องดูแลประชำกรที่มีควำมหลำกหลำย ตั้งแต่คนไทย 
1.0-3.0 โดยกำรมุ่งขยำยพ้ืนที่ร่วม/เป้ำหมำยร่วมกัน (ทั้งนี้ ถ้ำไม่มี Common ground จะไม่เกิด Common 
Goal)  

ค ำกล่ำวของนำยกรัฐมนตรี “ท าอย่างไรจะเชื่อมคนไทย 1.0 เป็นคนไทย 3.0 ไปสู่การเป็นคนไทย 
4.0 ร่วมกัน” ภำยใต้กับดักควำมไม่สมดุล กับดักควำมเหลื่อมล้ำ และกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง จะท ำ
อย่ำงไรจึงจะตอบโจทย์เพ่ือมุ่งขยำยพื้นที่ร่วมและบรรลุเป้ำหมำยร่วม ยุทธศาสตร์ คือ การปิดลดช่องว่าง (มาก
ที่สุด) และมั่งคั่งร่วมกันให้ได้ ซึ่งแนวควำมคิดส ำคัญที่นำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวไว้คือ ประเทศไทย 4.0 จะเป็นไป
ได้ก็ต่อเมื่อ เราสามารถสร้างคนไทย 4.0 ถ้าไม่มีคนไทย 4.0 จะไม่สามารถสร้างประเทศไทย 4.0 ได้ ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องปลดล็อคข้อจำกัด (Unlock Constraints) ทำให้เกิดกำรเติบโตในคนให้ได้ สร้ำงโอกำส/สร้ำง
ควำมสำมำรถให้เขำ ซึ่งเป็น keyword หนึ่งของ พม. ที่จะตอบโจทย์เรื่อง Inclusive Society ได้แก่ สังคมแห่ง
โอกำสที่เท่ำกัน กล่ำวคือ กำรท ำให้ทุกคนเข้ำถึงโอกำส เติมเต็มควำมสำมำรถได้เท่ำกัน และเมื่อปลดล็อค
ข้อจ ำกัดแล้ว จึงให้เขำปล่อยศักยภำพออกมำ โดยคนที่ได้รับกำรเติมเต็มศักยภำพภำพแล้ว (People for 
Growth) เขำจะกลำยเป็นคนที่สร้ำงกำรเจริญเติบโต (Growth) เพ่ือไปสู่ Innovation Driven Economy 
ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงเป็นหนึ่งในข้อต่อส ำคัญที่จะท ำให้เกิด Inclusive Society เพ่ือก่อให้เกิดควำมเป็น
เอกภำพของประเทศ โดยมีควำมหลำกหลำยของผู้คนที่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้ จำกนั้นจึงจะน ำไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง (Shared Prosperity) ทั้งหมดนี้จึงจะตอบโจทย์ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไป  

3 New Engines for Growth หลำยคนตั้งคำถำมว่ำ Thailand 4.0 ประเทศจะต้องรวยขึ้น  ใช่
หรือไม่ ค ำตอบคือ ใช่ เนื่องจำกเรำติดกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องเปลี่ยน Engines 
ได้แก่ (1) Competitive Growth Engine ท ำน้อยได้มำก โดยกำรเติมปัญญำ management เทคโนโลยี 
Creative thinking (2) Inclusive Growth Engine เมื่อรวยแล้วจะต้องรวยแบบกระจำย หรือท ำให้เกิดควำม
มั่งคั่งกระจำยตัว เพ่ือให้เกิดระบบทุนนิยมที่มีกำรกระจำยตัว และ (3) Green Growth Engine กำรพัฒนำที่
สมดุล ซึ่งทั้งหมดนี้จะไปตอบโจทย์เรื่องเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG) ด้วยในที่สุด  



5 New Social Architecture ประเทศไทย 4.0 ต้องสร้ำงคนไทย 4.0 พร้อมกันนั้นต้องสร้ำงสังคม 
4.0 ด้วย ได้แก่ กำรเป็นสังคมที่พอเพียง โดยเริ่มจำกสังคมที่เป็นธรรม กล่ำวคือ ทุกคนมีโอกำสเท่ำกัน ได้รับ
ควำมเป็นธรรม/เท่ำเทียม ซึ่งในส่วนที่เก่ียวกับ พม. คือ สังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถ อำทิ กำรเติมเต็ม
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพที่มีและเปิดโอกำสให้เขำ หลังจำกนั้นจะเป็นสังคมที่เกื้อกูลแบ่งปันในที่สุด กล่ำว
โดยสรุป : 4 สังคมดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน (เริ่มจำกเป็นสังคมที่เป็นธรรมดังที่กล่ำวมำ) และสังคมที่
พอเพียงเป็นกำรถอดรหัสจำกปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ “เมื่อขำดต้องรู้จักเติม เมื่อพอต้อง
รู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักบัน” นั่นเอง  

เปลี่ยน “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” เป็น “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน”ด้ำนเศรษฐกิจ ใน 
Version 1.0 ได้กล่ำวถึง ประเทศต้องกำรเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญำ  ซึ่งจะต้องเริ่มจำก 
3.0 ที่เรำมี ได้แก่ ความหลากหลายทางเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ดังนั้น 4.0 คือ ควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ มำเป็นควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเติมเต็มด้วย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและพัฒนำ และ management แต่มิติที่สำคัญกลับไม่ใช่มิติทำงเศรษฐกิจ  ซึ่งให้
ควำมส ำคัญกับทรัพยำกรมนุษย์ (people) เช่น กำรท ำให้เกษตรเป็น smart farmer กำรท ำให้ SME เป็น 
Smart Enterprise Startups เป็นต้น  

การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คนไทย 4.0 มีอยู่ 4 มิติ ดังนี้ (1) เปลี่ยนจำก
คนไทยที่ไม่ค่อยได้เรื่องเปลี่ยนเป็นคนไทยที่มีควำมสำมำรถ (2) คนไทยที่เห็นแก่ตัวเปลี่ยนเป็นคนไทยมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม (3) เปลี่ยนเป็นคนไทยที่อยู่ในเวทีสำกลได้ และ (4) เปลี่ยนจำก Analog Thai เป็น Digital 
Thai ซึ่งหำกมีคนไทย 3.0 (อยู่รอด) จ ำนวนมำก กำรท ำให้เป็นคนไทย 4.0 (ยั่งยืน) นั้นง่ำยมำก แต่ปัญหำคือ 
เรำมีคนไทย 1.0 (เดือดร้อน) จ ำนวนมำก ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยของ กระทรวง พม. และมีควำมส ำคัญมำก 
เนื่องจำกประเทศไทยมีคนหลำกหลำย ตั้งแต่ 1.0-3.0 และมีคนไทย 1.0 ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือมำกมำย 
เช่น สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ดังนั้น สิ่งที่ควรด ำเนินกำร คือ กำรเติมเต็มให้เขำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับตนเอง
จนกระทั่งขยับเป็น 2.0 3.0 และกลำยเป็นคนไทย 4.0 มีควำมเข้มแข็งและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันให้ผู้อ่ืน โดย
ในที่สุดควำมช่วยเหลือของรัฐจะลดลง (อำจกล่ำวได้ว่ำ KPI ของกระทรวงต้องหำยไป หรือมีกำรปรับเปลี่ยน
ภำรกิจจำกกำรเติมเต็มเป็นกำรสร้ำงเสริม)  

Thailand 4.0 In Action ประเทศไทย 4.0 เป็นกำรปฏิรูป (reform) ใน 3 เรื่องพร้อมกัน กล่ำวคือ 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจเพ่ือไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและปัญญำ เป็นกำรปฏิรูป/
ปรับเปลี่ยนด้ำนวิจัยและพัฒนำ เน้นวิทยำศำสตร์/เทคโนโลยี Creative activity แต่กำรด ำเนินกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวให้ประสบผลส ำเร็จจะต้องปฏิรูปกำรศึกษำ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรปฏิรูปทรัพยำกรมนุษย์นั่นเอง 
ทั้งนี้ ได้ก ำหนด 4 วำระขับเคลื่อนเร่งด่วน โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ ซ่อมเสริมฐำนรำก และ
เตรียมกำรสู่อนำคต ซึ่งมีทั้งเรื่อง Agenda Based และ Area Based ในที่นี้กล่ำวเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
พม. ได้แก่ การสร้างสังคมแห่งโอกาสและสังคมที่สามารถใน 5 กลุ่มเป้าหมาย (ประกอบด้วย เกษตรกรรำย
ย่อย OTOP/SMEs แรงงำนไร้ฝีมือ คนจนในเมือง และผู้สูงอำยุ) ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็น agenda ของ 
พม. ที่จะต้องดำเนินกำรในประเด็นต่ำงๆ ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร เพ่ิมรำยได้ กำร



ยกระดับคุณภำพชีวิต ได้รับควำมเป็นธรรม โดยเฉพำะพ้ืนที่เป้ำหมำยต่ำงๆ นอกจำกนี้ กำรกระจำยควำมมั่งค่ัง
ในระดับจังหวัด หรือจังหวัด 4.0 ก็เป็นบทบำทส ำคัญที่กระทรวงสำมำรถขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ดังจะ
กล่ำวถึงสำระส ำคัญในล ำดับถัดไป  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “จังหวัด 4.0” สอดรับกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ผ่ำนกำรสร้ำง 
Local Economy ให้แข็งแกร่ง เช่น เกษตร OTOP SMEs Biz Club ภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยวฯลฯ แยก
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 0.0 เน้นกำรยกระดับมำตรฐำนและผลิตภำพ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน กำรสร้ำง
เครือข่ำยธุรกิจ กำรเข้ำถึงตลำด ส่วนกลุ่ม 3.0 เน้นเรื่องกำรสร้ำงนวัตกรรม โมเดลธุรกิจ กำรท ำธุรกิจบน
ดิจิตอลแพลทฟอร์ม กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ปัญหำคือ ต้องกำรให้ประชำชนใน
พ้ืนที่/จังหวัดมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงจังหวัด 4.0 จังหวัดจึงเป็นสัญญำประชำคมของประชำรัฐในระดับพ้ืนที่  
(Area-based Social Contract) ในกำรน ำเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ และโมเดล 4.0 มำเชื่อมต่อกัน โดยคำดหวัง
ว่ำประเทศไทย 4.0 จะเป็นโมเดลที่มีส่วนร่วม ประชำชนจะมีควำมเป็นเจ้ำของ จึงเป็นกระบวนกำรปลูกฝัง
ระบอบประชำธิปไตย  

จาก “รากแขนง” สู่ “รากแก้ว” โดยกำรสร้ำง Core Technology ของตนเอง (แทนกำรพ่ึงพำ
เทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ) นำไปสู่เรื่อง Startup ใน 5 sector แต่ Startup จะเกิดบนรำกแขนงไม่ได้ ต้องอยู่
บนรำกแก้ว ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 คือ กำรยืนอยู่บนขำของตนเอง โดยกำรสร้ำงเทคโนโลยีของตนเองใน
ระดับหนึ่ง อย่ำงน้อย 5 เทคโนโลยี ได้แก่ Bio-tech, Bio-Med, Mechatronics, Embedded Technology 
และ Service Design & Technology  

 
 
 



การเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งภายใน 20 ปี โดยหวังว่ำเป้ำผลสัมฤทธิ์ในระยะ 20 ปี เช่น 
คนไทยจะมีรำยได้ต่อหัวประชำกรเพ่ิมขึ้นจำก 5,410 $ ในปี 2557 เป็น 15,000 $ ในปี 2575, ระดับควำม
เหลื่อมล้ำในสังคมลดลงจำก 0.465 ในปี 2556 เป็น 0.2 – 0.4 ในปี 2575, กำรเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ในประเทศ (GDP) จำก 0.25% ในปี 2553 เป็น 4.0% , PISA Sore จำกลำดับที่ 47 จำก 76 ประเทศ เป็น 1 
ใน 20 ประเทศแรก, ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์จำก 0.722 (ในปี 2556) หรือล ำดับที่ 89 เป็น 0.80 (กลุ่ม Very 
High Human Development) 50 อันดับแรก, ปัญหำคุณแม่วัยใสจำก 16.8% ในปี 2556 เป็น 0% ใน 10 ปี 
และปริมำณผืนป่ำของประเทศ จำก 31.5% ในปี 2550 เป็น 40% ใน 10 ปี เป็นต้น ดังที่ได้กล่ำวมำนี้ คือ 
ประเทศไทย 4.0 ใน Version 2 หลังจำกท่ีได้รับ feedback จำกนำยกรัฐมนตรี และก ำลังพัฒนำไปสู่ Version 
3 ในเรื่อง Transitioning ว่ำเรำจะเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยอย่ำงไร  เช่น มีแรงงำน routine base labor 
จ ำนวนมำก จะท ำอย่ำงไรให้เป็น non routine เพ่ือให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรขับเคลื่อน SME ด้วย 
digital menu factoring หรือ Industry 4.0 และมีอีกหลำยเรื่องที่กำลังดำเนินกำรอยู่ในขณะนี้  ซึ่งกำร
บรรยำยในครั้งนี้เห็นว่ำเนื้อหำมีควำมเกี่ยวข้องกับภำรกิจของกระทรวง พม. และหวังว่ำจะเป็นกระทรวงหลัก
ในกำรตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย  

กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนสังคมเพ่ือไปสู่ประเทศไทย 4.0 จ ำเป็นต้องพัฒนำคู่ขนำนไปกับระบบกำรศึกษำ 
ซึ่งมีควำมสำคัญและจะต้องขับเคลื่อนอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกกำรแก้ไขปัญหำในทุกเรื่อง รวมถึงกำรสร้ำง
โอกำส จะต้องเริ่มจำกระบบคิดและควำมรู้ของคนไทย ดังนั้น กำรปรับระบบกำรศึกษำจะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์และปรับแนวคิดในกำรเรียนกำรสอนจำกเน้นกำรเรียนของผู้เรียนเป็นหลัก เปลี่ยนเป็นกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองมำกขึ้น กำรเสริมสร้ำงกิจกรรม กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เพ่ือลดกำรแข่งขัน/กำรได้เปรียบเสียเปรียบ 
เนื่องจำกโลกในอนำคตเป็นสังคมแห่งกำรแบ่งปัน (Sharing) ที่ทุกคนมีโอกำสได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจำกนี้
จะมีกลไกอย่ำงไรให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำแล้วมีอำชีพสำมำรถหำรำยได้เลี้ยงตนเองได้  ซึ่งประเทศไทยมีหลำย
สถำบันกำรศึกษำที่มี Model กำรเรียนกำรสอนได้ดี (ยกตัวอย่ำง โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้
จัดท ำโครงกำร Fun Fine Focus Full Fill หรือโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนำ จังหวัดบุรีรัมย์ (โรงเรียนไม้ไผ่) ของ
คุณมีชัย วีระไวทยะ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำระบบกำรศึกษำของไทยยังไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร  เนื่องจำกมี
ต้นแบบด้ำนกำรศึกษำที่ดีมำกมำย ( เช่น Innovative Model) แต่ยังไม่มีกำรถอดรหัส หรือเผยแพร่ในบริบท
ของกำรเรียนรู้ร่วมกัน  

ประเด็นกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิกำรแห่งรัฐ  แสดงให้เห็นควำมส ำคัญ ใน
เรื่องข้อมูล ได้แก่ กำรมี Baseline data มีข้อมูลที่ชัดเจน หรือกำรมี Information ที่สำคัญ จึงจะสำมำรถ
ผลักดันเรื่องควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของภำครัฐ (Open Government) ได้ ยกตัวอย่ำง กำรให้ควำม
ช่วยเหลือเกษตรกร มีข้อมูลรำยชื่อเกษตรกรที่ต้องไปช่วยเหลือที่ชัดเจนเพียงใด หรือกรณีจะวิจัยเรื่องใด เรื่อง
หนึ่งมหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่จะสำมำรถตอบโจทย์งำนวิจัยได้มำกน้อยเพียงใด เป็นต้น หรืออำจกล่ำว ได้ว่ำ
องค์กรหรือหน่วยงำนที่ไม่มี Baseline data ถึงแม้จะมียุทธศำสตร์ ก็จะไม่สำมำรถนำยุทธศำสตร์นั้นไปสู่กำร
ปฏิบัติ หรือกำรปฏิบัตินั้นยังไม่เกิดประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนองค์กร นอกจำกนี้ ข้อมูลยังเป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่จะน ำไปก ำหนดทิศทำง รวมไปถึงยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ และ infrastructure information  



ปัจจุบันนำนำประเทศได้ก้ำวเข้ำสู่กำรน ำ Innovation และ Skill มำใช้ในกำรขับเคลื่อนประเทศ อำทิ
ประเทศอังกฤษที่มีกำรจัดตั้งกระทรวง Department of Business Innovation and Skills ขึ้น และประเทศ
สิงคโปร์ได้บูรณำกำร Skill ข้ำมกระทรวง เพ่ือตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงทักษะในศตวรรษที่ 21 รับมือกับชุด
ของโอกำส ควำมเสี่ยง และภัยคุกคำมชุดใหม่ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องมีทิศทำงและเป้ำหมำยร่วมกัน รวมไป
ถึงกำรกำหนดนโยบำยที่ชัดเจนและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  ดังเช่น คำกล่ำวของผู้นำของ
ประเทศสิงคโปร์ที่กล่ำวไว้ว่ำ “Implement in the Policy” ถ้ำนโยบำยไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ไม่ถือว่ำเป็น
นโยบำย  

ภำยใต้นโยบำยกำรลดอัตรำกำลังคนภำครัฐ  ปัญหำสังคมที่มีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้น 
งบประมำณที่จ ำกัด ตลอดจนกำรด ำเนินงำนพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ
กระทรวง ดังนั้น สิ่งส ำคัญที่กระทรวง พม. จะต้องด ำเนินกำร คือ (1) ท ำอย่ำงไรให้กระทรวงมีนัยยะ (ท ำไมถึง
เป็นกระทรวงที่ส ำคัญ รวมถึงผู้ก ำหนดนโยบำยต้องเข้ำใจว่ำนัยยะของกระทรวงคืออะไร) (2) กระทรวงจะต้อง
ก ำหนดบทบำทกำรขับเคลื่อนว่ำจะเป็นกระทรวงเน้นกำรแก้ไขปัญหำ หรือเป็นกระทรวงที่เน้นกำรท ำงำนเชิง
รุก เพ่ือเปลี่ยนภำระให้เป็นพลัง เปลี่ยนควำมเห็นใจ ให้เป็นควำมเข้ำใจ และกำรยกระดับคุณภำพคน กระทรวง
จึงต้องวำงยุทธศำสตร์ใหม่บนข้อจ ำกัด (เนื่องจำกกำรทำงำนแบบเดิมไม่ตอบโจทย์) หรือกำรสร้ำงสังคมที่มีพลัง 
สังคมท่ีมีโอกำสให้กับทุกคน และสังคมที่เติมพลังด้วยกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ กล่ำวคือ กระทรวงต้องเปลี่ยน
ชุดควำมคิด (Mindset) รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทักษะ (Skill set) ในกำรด ำเนินงำน มิใช่เน้น
ที่กำรแก้ไขกับดักหรือบริบทที่ถูกกำหนดจำกภำยนอก ทั้งนี้ ควำมท้ำทำยของกระทรวงในกำรเป็น พม. 4.0 
จะต้องพิจำรณำ Gap ใน  เรื่อง ได้แก่ (1) Strategy Gap (2) Capital Gap และ (3) Resource Gap หรือกำร
วำดภำพกระทรวงให้มีนัยยะดังที่กล่ำวมำแล้ว  เพ่ือนำไปวิเครำะห์ Gap ในเชิงยุทธศำสตร์ ส่งผลต่อกำร
ปรับเปลี่ยนบทบำทภำรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของกำรเป็นพลังทำงสังคมและกำรแก้ไขกับดักไป  โดยปริยำย 
สภำพสังคมไทยที่รวยแบบกระจุก จนกระจำย โง่จนเจ็บ ทำให้เกิดช่องว่ำงหรือกับดักควำมเหลื่อมล้ำ ดังนั้น 
นโยบำยกำรลดช่องว่ำงของรัฐบำลที่จะสำมำรถตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่ำวได้ ได้แก่ แนวคิดกลไก ประชำรัฐ 
โดยเชื่อว่ำสังคมไทยยังเป็นสังคมที่เกื้อกูล/แบ่งปัน กำรใช้กลไกสร้ำงแรงจูงใจ (incentive mechanism) อำทิ 
มำตรกำรลดหย่อนภำษ ีกำรแก้ไขปัญหำคอรัปชั่น ตลอดจนกำรทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม  

 
เรียบเรียงโดย  

น.ส.สุรีรัตน ์ก้านบัวแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ  
น.ส.พัชรินทร์ วรดิถี นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ  

(กองวิชาการ) 



 

 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 (4th NMCCON 2017) 
“ขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0” 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ชื่อโครงการ  การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 

“ขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหมข่อง
ประเทศไทย 4.0” 

ลักษณะโครงการ   การจัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยนครราชสีมา  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
   วิทยาลัยนอร์เทิร์น  มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล 
   มหาวิทยาลัยราชธานี  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก Sanda university, China 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. หลักการและเหตุผล  

“ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ในส่วนของอุดมศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายส าคัญในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยให้สามารถผลิต
และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่   
การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในระดับภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

วิทยาลัยนครราชสีมา ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง
และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศ ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างการเรียนรู้ เชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์            
ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ     
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ขึ้นในวันที่ 



 

 

1 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปิดเวทีวิชาการในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ           
ของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและ
เอกชน น าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน 

2.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่  
2.3 เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง

วิชาการเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
2.4 เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
3. การด าเนินงาน  

3.1 รูปแบบการด าเนินงาน 
3.1.1 การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ  
3.1.2 การน าเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม

และการน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม 
การน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา 

1) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
2) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
3) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง 
4) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
6) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 

3.1.3 การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ จ านวน 300 คน โดยประมาณ ประกอบด้วย 
3.2.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจากภาครัฐและ

เอกชน 
3.2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย  



 

 

3.2.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไป 
 

3.3 วันและสถานที่จัดประชุม 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้น าเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่  
4.2 เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
4.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย  
4.4 นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่

ประชุมสัมมนา  
4.5 ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอัน

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำลัยนครรำชสีมำ ครั้งที่ 4 ประจ ำปี 2560 

“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนำคตและควำมท้ำทำยใหม่ของประเทศไทย 4.0” 
วันเสำร์ที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2560 

ณ วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 
 เวลำ       

 08.00–08.50 น. ลงทะเบียน 

 08.50-09.00 น. ร่วมชมวีดีทัศน์ “ต้อนรับสู่เมืองย่ำโม” และ “Thailand 4.0” 

 09.00–09.10 น. กล่ำวต้อนรับและรำยงำนกำรจัดโครงกำร 

  โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำส ทองสุทธิ์  อธิกำรบดีวิทยำลัยนครรำชสีมำ 

 09.10–09.30 น. พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ วิทยำลัยนครรำชสีมำ ครั้งที่ 4   

  โดย นำยณรงค์  วุ่นซิ้ว  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 

 09.30–10.30 น. กำรปำฐกถำพิเศษ “กำรศึกษำและวิจัยภำยใต้นโยบำยประเทศไทย 4.0” 

  โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ  

 10.30–12.00 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย Session 1 

 12.00–12.40 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 12.40–13.20 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์  

 13.20–15.00 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย Session 2 

 15.00–16.30 น. น ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย Session 3 

  16.30–17.00 น.  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น ำเสนอผลงำน 

 



 

ตำรำงห้องน ำเสนอผลงำนวิจัย 
ภำคบรรยำย 

 

ห้องน ำเสนอ
ผลงำน 
ชั้น 5 

ห้อง 505A ห้อง 506A 
ภำคเช้ำ 

ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

OED101 – OED104 

ภำคบ่ำย 
ด้านการศึกษาและ

วัฒนธรรม 
OED105 – OED111 

ภำคเช้ำ 
ด้านการศึกษาและ

วัฒนธรรม 
OED201 – OED204 

ภำคบ่ำย 
ด้านการศึกษาและ

วัฒนธรรม 
OED205 – OED211 

ห้อง 507A ห้อง 502A 
ภำคเช้ำ 

ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 
OED101 – OED104 

ภำคบ่ำย 
ด้านการศึกษาและ

วัฒนธรรม 
 

OED105 – OED111 

ภำคเช้ำ 
ด้านบริหารธุรกิจ  
โลจสิติกส์ และ 
การท่องเที่ยว 

OBA101 – OBA104 

ภำคบ่ำย 
ด้านบริหารธุรกิจ  
โลจสิติกส์ และ 
การท่องเที่ยว 

OBA105 – OBA111 

ห้องน ำเสนอ
ผลงำน 
ชั้น G 

(ชั้นใต้ดิน) 

ห้อง G03 ห้อง G04 
ภำคเช้ำ 

ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ 
OIT101 – OIT104 

ภำคบ่ำย 
ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

OIT105 – OIT111 

ภำคเช้ำ 
ด้านบริหารธุรกิจ  
โลจสิติกส์ และ 
การท่องเที่ยว 

OBA201 – OBA204 

ภำคบ่ำย 
ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

OIT201 – OIT209 
ห้อง G05  

ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 
ด้านกฎหมาย 

การเมือง และการ
ปกครอง 

OLA101 – OLA105 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การสาธารณสุข และ

สิ่งแวดล้อม 
OHS101 – OHS105 

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ 

 
OSC101 – OSC102 

 




