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Source : Thailand’s Competitiveness, Michael E. Porter, Bangkok Thailand, 2003

วิสัยทัศน์ของประเทศไทย (ในอดีต)Thailand 4.0
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี => “ห่วงโซ่คุณค่า” สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน-ภาคธุรกิจ
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การวางแผนการพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเน้นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ทั งนี การเชื่อมโยงจะ
มีส่วนเชื่อมโยงกันทั งสามระดับคือ ระดับ Agenda ระดับ Function และระดับพื นที่ ซึ่งนักวางยุทธศาสตร์
จะต้องตระหนักถึงภาพรวมนี เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ น

แนวคิดการบริหารประเทศแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์Thailand 4.0



กรอบแนวคิดส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์Thailand 4.0



กรอบแนวคิดส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์Thailand 4.0



ที่มา : คณะรัฐมนตรี

Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน
๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคของสังคม
๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครั



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีThailand 4.0



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีThailand 4.0



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีThailand 4.0



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีThailand 4.0



ที่มา : คณะรัฐมนตรี

Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมี

พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน

จัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับแผนแม่บท 23 แผนThailand 4.0



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับแผนแม่บท 23 แผนThailand 4.0



15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5  ปีแรกThailand 4.0



ความเชื่อมโยงระหว่าง 23 แผนแม่บทกับ 15 ประเด็นพัฒนาเร่งด่วนThailand 4.0



นโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่มา : คณะรัฐมนตรี

Thailand 4.0



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12Thailand 4.0



การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การลดความเหลื่อมล  าในสังคม

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12Thailand 4.0



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand 4.0



ต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade Strategic Position)

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

Thailand 4.0



จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
นี มีอยู่ทั งสิ น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น
ซึ่งทุกประเด็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการท างาน
ทั งสิ น

การพัฒนาระบบราชการThailand 4.0



การพัฒนาระบบราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ไว้ทั งสิ น 7 เรื่องซึ่งเน้นการ
ด าเนินงานที่การสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยเน้นที่การสร้างสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน (Internal Process) ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

Thailand 4.0



การปรับระบบราชการเข้าสู่ Government 4.0

ที่มา : กพร. การขับเคลื่อนภาครัฐเข้าสู่ Government 4.0, ตุลาคม 2559 

Thailand 4.0



Scenario Analysis & Planning

การบริหารจัดการในอนาคตจะต้องมองให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนส าคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ น ทั งนี เหตุการณใ์นอดีตช่วยให้เราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์แนวโน้มท่ี
อาจจะเกิดขึ นได้ในระยะสั นๆ แตอ่ย่างไรก็ดีในระยะปานกลางหรือระยะยาว เราอาจจะไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าอะไรจะ
เกิดขึ นได้อย่างแน่นอนนัก ผู้บริหารจ าเป็นต้องเตรียมทางเลือกไว้รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ นได้ในหลากหลายทาง

Thailand 4.0



Global RiskThailand 4.0



Global Risk | Weather

Source : Windy.com, as of March 18, 2019.
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Global UrbanizationGlobal Dynamic

Source : http://droblopuntoes.blogspot.com/2011/11/7-mil-millones.html



Global Water SecurityGlobal Dynamic



แนวโน้มของโลก | การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Source : insearchofcleanwater

จากปัญหาการขาดแคลนน  า ท าให้องค์กรต่างเริ่มให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการน  าใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ 
ดังนั นจึงเป็นกระแสที่ติดตามการใช้น  าในกระบวนการผลิตทั ง
กระบวนการที่เรียกว่า “Water Footprint”

Thailand 4.0



Global UrbanizationGlobal Dynamic



วิกฤตน  ามันที่ก าลังจะเกิดขึ นใน
อนาคต จะท าให้ต้นทุนการเดินทาง
และการขนส่งจะสูงขึ นเป็นอย่าง
มาก และอาจจะท าให้อุตสาหกรรม
ขนส่งต้องเปลี่ยนโฉมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อให้การ
เดินทางและการขนส่งนั นบริโภค
น  ามันให้น้อยที่สุด หรืออาจจะใช้
เชื อเพลิงประเภทอื่นทดแทนน  ามัน
ในเวลาอันใกล้นี อย่างเต็มที่

Fossil Fuel CrisisThailand 4.0



จากที่น  ามันเริ่มที่จะหายากขึ น ท า
ให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนมา
บริโภคก๊าซธรรมชาติมากขึ นเรื่อยๆ 
ซ่ึงในอนาคต ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยก็มีน้อยลงเรื่อยๆ จน
อาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตขึ นมาใช้งานได้ไม่พอ และ
อาจจะต้องน าเข้าเกือบทั งหมด อัน
จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ขนส่งของประเทศเป็นอย่างมาก
ต่อไป

Fossil Fuel CrisisThailand 4.0



Global Risk ManagementGlobal Dynamic



Cyber AttackGlobal Dynamic

ความเส่ียงที่ส าคัญของวันนี ในอันดับต้นๆคือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ซึ่งการที่เราจะพัฒนาองค์กรหรือ
ประเทศในอนาคตนั นจะจ าเป็นต้องใช้เทคโลโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการโจมตีทางไซ
เบอร์ด้วย เพื่อให้มั่นไจได้ว่าจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น



แนวโน้มของโลก | การพัฒนาอย่างยั่งยืนThailand 4.0



กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0Thailand 4.0



World CompetitivenessThailand 4.0



IMD : World Competitiveness Yearbook

ปัจจัยวัดขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศThailand 4.0



TransparencyThailand 4.0



กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0Thailand 4.0



กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0การวางแผนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง



วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand 4.0



กรณีศึกษา : Cool Japan Strategy 2012Thailand 4.0



Cool Japan Strategy 2012Thailand 4.0



กรณีศึกษา : South Korean Creative EconomyThailand 4.0



ที่มา : ศ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0Thailand 4.0



อุตสาหกรรมแห่งอนาคตThailand 4.0



กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0Thailand 4.0



Digital Thailand

Source : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Thailand 4.0



ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

12 Disruptive technologiesThailand 4.0



ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

12 Disruptive technologiesThailand 4.0



ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

12 Disruptive technologiesThailand 4.0



ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์Thailand 4.0



Digital technologyThailand 4.0



Big Data – Think with GoogleThailand 4.0



ที่มา : Google | Food Trends 2016

นวัตกรรมด้านอาหารThailand 4.0



นวัตกรรมด้านอาหารThailand 4.0



Food TourismThailand 4.0



Tourism TrendsThailand 4.0



เทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศThailand 4.0



ที่มา : http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/future_farms_infographic_precision_agriculture.jpg

Smart FarmingThailand 4.0



โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่คนมากขึ น โดยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใน
ปัจจุบันก้าวหน้าขึ นจนถึงขั นที่มีความเป็นอัจฉริยะมากพอที่จะเข้ามาในสายงานบริการด้าน

การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี 

หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่คนThailand 4.0



โอกาสส าหรับหุ่นยนต์Thailand 4.0



โอกาสส าหรับหุ่นยนต์Thailand 4.0



ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)Thailand 4.0



3D PrintingThailand 4.0



ที่มา : https://www.drugtargetreview.com/article/23168/3d-bioprinting-science-fiction-reality/

3D PrintingThailand 4.0



Financial Technology - BlockchainThailand 4.0



BIG DataThailand 4.0



Source : www.wto.org

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศThailand 4.0



ASEAN 2025Thailand 4.0



การพัฒนาเส้นทางการขนส่งThailand 4.0



การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาThailand 4.0



tanavich.c@gmail.com / 089.009.0009 / facebook.com/tanavichc


