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การศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ : ศึกษา

เปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 หรือ Vision 2020  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดย
การเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ซึ่งประเทศไทย
ยังไมเคยกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรชาติระยะยาวมากอน แตเปนเรื่องสําคัญที่มีผลตอ 
การพัฒนาประเทศไทยใหมีความกาวหนาเพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืนเพื่อนําไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและเปนภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ที่จะตอง
จัดทํายุทธศาสตรของตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดังกลาว 

ทั้งน้ี ผูศึกษามีความสนใจกับแนวทางในการพัฒนาประเทศของมาเลเซียที่ไดประกาศ
วิสัยทัศนและดําเนินยุทธศาสตรของประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2534 โดยมีเปาหมายที่จะทําใหมาเลเซีย
เปนประเทศที่พัฒนาแลวอยางสมบูรณ (fully developed country) ภายในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 
2563 การกําหนดวิสัยทัศนของมาเลเซียและการดําเนินยุทธศาสตรเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนสงผล
ใหมาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จนเปนที่คาดหมายวามาเลเซียจะเปน
ประเทศที่สองในภูมิภาคอาเซียนตอจากสิงคโปรที่จะกาวพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle–
Income Trap) ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง (High–Income Nation) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 
2020) 

ทั้งน้ี ผลการศึกษาพบวาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของไทยแตกตางจากกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ของมาเลเซีย กลไก
การขับเคลื่อนของมาเลเซียน้ัน ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยการจัดต้ัง 
Performance Management and Delivery Unit หรือ PEMANDU เปนหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมี CEO มาจากภาคเอกชนและใชวิธีการของ
เอกชนในการกํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตลอดจนการจัดทําตัวช้ีวัดการดําเนินงานของ
หนวยราชการตาง ๆ วาเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดเอาไวหรือไม และรายงานตอคณะรัฐมนตรี 
หากมีปญหาในการดําเนินการก็เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหสั่งการตอไป นอกจากน้ียุทธศาสตรของ
มาเลเซียยังยึดโยงกับประชาชนโดยยึดเอาประชาชนเปนศูนยกลาง เริ่มจากการสอบถามความเห็น
ของประชาชนแลวนําไปคัดกรองและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตร 
หลังจากน้ันก็นําเขาสูหองปฏิบัติการ (LAB) เพื่อใหผูเช่ียวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณา
ใหความเห็นตลอดจนจัดทําตัวช้ีวัด แลวนําไปสอบถามความเห็นของประชาชนอีกครั้งหน่ึงกอนจะ
ประกาศใชเปนยุทธศาสตร การยึดโยงกับประชาชนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทําให
ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน สงผลใหมาเลเซียสามารถดําเนินยุทธศาสตรไป
ไดอยางราบรื่นโดยไดรับการสนับสนุนจากประชาชน 

สวนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนโมเดลที่เสนอโดยรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
มีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน องคประกอบของคณะกรรมการ 



จ 

สวนใหญมาจากภาคราชการซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเปนไปในแนวทางที่รัฐบาล
กําหนด ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีการสอบถาม
ความเห็นของประชาชนดวย 

การดําเนินยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศน้ันเปนกลยุทธในการบริหารเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรจึงควรมีความยืดหยุนสามารถแกไขเพิ่มเติมไดตามสถานการณ
เพื่อใหสามารถสนองตอบตอสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี
การแกไขเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติของไทยในอนาคตจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งทํา
ใหการแกไขเปลี่ยนแปลงกระทําไดยาก การจัดทํายุทธศาสตรใหมีลักษณะที่มีสภาพบังคับหรือมี
กฎหมายรองรับอาจไมสามารถสนองตอบตอความเปลี่ยนแปลงไดในยุคที่เทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งแตกตางจากการดําเนินยุทธศาสตรของมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 
2020 ที่มีความยืดหยุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ี การกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป จะสงผลผูกพันตอรัฐบาลชุดใหมใน
อนาคตที่จะตองผูกพันดําเนินยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป หากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลชุดใหมไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติอาจจะเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดินหรือทําใหการบริหารราชการแผนดินไมสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น นอกจากน้ีในชวง
ระยะเวลา 20 ป สภาพแวดลอมและภูมิทัศนทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศอาจ
เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินยุทธศาสตรก็ควรมีการปรับเปลี่ยนให เหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและหากการแกไขปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรกระทําไดยากก็อาจทําใหการ
ดําเนินยุทธศาสตรไมสามารถสนองตอบตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได 
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การศึกษาเรื่องการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ : ศึกษา
เปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 หรือ Vision 2020 น้ี 
ผูศึกษามีความสนใจแนวทางการพัฒนาประเทศของมาเลเซียที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนาแมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ รวมทั้งปญหาเรื่องการแบงแยกทาง 
เช้ือชาติอยางรุนแรง แตมาเลเซียก็สามารถพัฒนาประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ภายใตวิสัยทศัน 
ค.ศ. 2020 จนเปนที่คาดหมายวามาเลเซียจะเปนประเทศที่สองในภูมิภาคอาเซียนที่กาวพนกับดัก
รายไดปานกลางตอจากประเทศสิงคโปร  

ผูศึกษาขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ที่
ไดจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560 และขอขอบพระคุณนางนันทนา  ศิวะเกื้อ 
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ที่อนุมัติใหผูศึกษาสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนที่ 9 ในครั้งน้ีอันนํามาซึ่งโอกาสในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และ 
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปตลอดจนวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ในรายละเอียดมากย่ิงข้ึน 
และผูศึกษาขอขอบพระคุณ ทานเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  สันตะบุตร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล อาจารยที่ปรึกษา และ ดร. กาญจนา  วานิชกร อาจารยที่ปรึกษา  
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในการทํารายงานสวนบุคคลในครั้งน้ีจนสําเร็จลงดวยดี 

ทายที่สุดน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณทานเอกอัครราชทูต นงนุช  เพ็ชรรัตน เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง ทานผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโปการ และเจาหนาที่สถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทาน ที่ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 
ดําเนินการฝกอบรมต้ังแตวันเปดการอบรมจนถึงวันปดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ในประเทศ
และตางประเทศดวยความมุงมั่น ต้ังใจ และดวยความเสียสละอันนํามาซึ่งความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ในครั้งน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ภูมิหลังความเปนมา  
แตเดิมน้ันสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม และทําการผลิตแบบพอยังชีพ 

(subsistence) การเปดประเทศทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนภายหลังจากการทําหนังสือสัญญาทางพระราช
ไมตรีประเทศอังกฤษแลประเทศสยาม ในป พ.ศ. 2398 หรือสนธิสัญญาเบาวริ่ง (Treaty of 
Friendship and Commerce between Great Britain and Siam)1 (สมัยรัชกาลที่ 4) การคา
ผูกขาดของไทยโดยพระคลังสินคาเปลี่ยนเปนการคาเสรีทําใหตางชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกเขามา
ประกอบธุรกิจในไทยมากข้ึนสงผลใหวิถีการผลิตแบบยังชีพ (Subsistence Economy) เริ่ม
เปลี่ยนเปนแบบตลาด (Market Economy)2 ตอมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ไดมีการ
ประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ระหวาง พ.ศ. 2504–2506 และ พ.ศ. 2507–2509 โดย
มีเปาหมายที่จะเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มผลผลิตและรายได3 

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1–7 (พ.ศ. 2504–2539) 
เศรษฐกิจไทยมีความเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป เปนผลมาจากการขยายตัวอยางรวดเรว็ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ4 อยางไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งปราศจากฐานรองรับที่
มั่นคงไดปรากฏภาพใหเห็นในชวงปลายป พ.ศ. 2532 การขาดแคลนแรงงานฝมือ การเติบโตของ
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในลักษณะกาวกระโดดเริ่มสงผลใหเห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยยังไม
พรอมที่จะปรับตัวตาม5 

โลกแหงศตวรรษที่ 21 มีพลวัฒนแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เปนโอกาสและภัย
คุกคาม ที่เขามาพรอมกับเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอประชาชน โลกเปนหน่ึงเดียวที่มีความเช่ือมโยงกัน 

                                                
1 The National Archives of the UK (TNA), Treaty of Friendship and Commerce between Great 
Britain and Siam. Reference : FO 94/492. (Online), 1855, Available from: https ://m.facebook.com 
> posts. 
2 นิรมล  สุธรรมกิจ, สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), หนา 79–94. 
3 สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2503). 
4 ปยะศิริ  เรืองศรีม่ัน, ไทยในเศรษฐกิจโลก, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2547), หนา 215. 
5 ชูศักดิ์  จรูญสวัสดิ,์ ระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาเศรษฐกิจไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545), หนา 135–139. 
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หลายประเทศไดปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมใหสอดรับกับพลวัตรของโลกในศตวรรษที ่21 
เพื่อสรางความมั่งค่ัง อาทิ  

– A Nation of Makers ของสหรัฐอเมริกา  
– Design in Innovation ของอังกฤษ 
– Made in China 2025 ของจีน 
– Made in India ของอินเดีย  
– Creative Economy ของเกาหลีใต 
– Smart Nation ของสิงคโปร  
สําหรับประเทศไทยน้ันในระยะแรกมีการใชโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาค

การเกษตรเน่ืองจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การขับเคลื่อนยุคน้ีจึงพึ่งพาการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ระยะตอมา มีการใช
โมเดล “ประเทศไทย 2.0” ที่เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและกาวสูโมเดล 
“ประเทศไทย 3.0” ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก มุงเนนการผลิตเพื่อการสงออกเปนรายไดหลกั 
มีการคาดหวังวาประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมเชนเดียวกับเกาหลีใต 
ไตหวัน ฮองกงและสิงคโปร แตในความเปนจริงแลวไมมีการถายทอดเทคโนโลยีที่นําเขาจาก
ตางประเทศอยางจริงจังและขาดการพัฒนาทุนมนุษยทําใหไมมีฐานรากที่แข็งแรง ไมมีภูมิคุมกันที่
เพียงพอจึงตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (วิกฤตการณตมยํากุง) ในป พ.ศ. 2540 อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไดลดลงมาอยูที่รอยละ 3–4 มาเปนระยะเวลากวา 20 ป จนปจจุบัน และ
เปนภาวะที่ติดอยูในกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap)6 

1.1.2  ความสําคัญของปญหา 
การที่จะกาวขามปญหาการติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle–

Income Trap) น้ัน ประเทศไทยไมสามารถเผชิญความทาทายน้ีดวยวิถีทางเดิมของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานราคาถูก ทรัพยากรเริ่มลดลงและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง จึงตองการโมเดลใหม
ที่เอื้อตอการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จําเปนตองมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ และโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” ก็เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ไดประกาศใชเปนเครื่องมือในการนําประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง  
มั่ง ค่ังและย่ังยืน พัฒนาจากประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูง โดยจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพเปนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation Drive Economy) และการที่ประเทศไทยจะเช่ือมกับประเทศอื่นตองมีความสามารถใน
การแขงขันพรอมกับมีความรวมมือที่มีลักษณะเปนเครือขายเช่ือมโยงกับประชาคมโลก การดําเนิน
นโยบายการสรางความเขมแข็งจากภายในพรอมกับการเช่ือมตอกับโลกภายนอกในลักษณะเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 

                                                
6 สุวิทย  เมษินทรีย, Thailand 4.0 : โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559). 
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มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการ โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 

1)  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสู
การเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมี
รายไดมากข้ึนและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 

2)  เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบบเดิม (Traditional SMEs ) 
ที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มี
ศักยภาพสูงและเปนวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises) 

3)  เปลี่ยนจากการใหบริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสราง
มูลคาคอนขางตํ่าไปสูการใหบริการที่มีมูลคาสูง “High Value Services” 

4)  เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรูความเช่ียวชาญ 
วาระในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
รัฐบาลไทยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ภายใตปรัชญาหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปดวย 6 วาระ ดังน้ี 
1) วาระที่ 1 การพัฒนาทุนมนุษย 

หลักการสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษยในประเทศไทยคือการสงเสริมใหเกิด
การเจริญเติบโตในตัวคน เพื่อเปนหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศสูความมั่นคง  
มั่งค่ัง และย่ังยืนในระยะยาว โดยมีเปาหมายคือ ใหคนไทยมีความรู ความสามารถและทักษะสูง มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม สามารถยืนอยางมีศักด์ิศรีในเวทีสากล และกาวทันยุคดิจิทัลโดยมี
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อบมเพาะ
ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนจิตสาธารณะ  

2) วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
ประกอบดวย (1) กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุมสาธารณสุข 

สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (3) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูง เครื่องมืออุปกรณ
อัจฉริยะ หุนยนตและเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (4) กลุมดิจิทัล ปญญาประดิษฐ 
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลคาสูง และ
เทคโนโลยีการออกแบบ  

การพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ มี
เปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียมโดยอาศัยฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เมล็ดพนัธุ 
วัคซีน อาหารสัตว  โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพข้ันสูง การพัฒนาการสงออก
เทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย มีเปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) ของกลุมประเทศ
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อาเซียนโดยเนนการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน การพัฒนาการแพทยแผนไทยและอุตสาหกรรมสมุนไพร 
และการพัฒนาอุตสาหกรรมคนสูงวัย 

การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลคาสูง 
มีเปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางดานความคิดสรางสรรคของอาเซียนโดยเนนการวางตําแหนง 
creative Thailand ในเวทีโลก ผานแคมเปญ 5 F (Fighting,Festivals,Foods,Fashions & Films) 
การใช Creative Thinking และ Design Service ยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP) 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs) และการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลคาสูง 

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม รัฐบาลจะตองผลักดัน
มาตรการตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ อาทิ การปฏิรูประบบวิจัยใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การจัดระบบขับเคลื่อนในแตละคลัสเตอรเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม
เปาหมายการพัฒนา Innovation Driven และ Collaborative Model อาทิ การเช่ือมโยง 
ความรวมมือและเครือขายการวิจัยและอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินเพื่อ 
การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี  

3) วาระที่ 3 บมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม 

ประกอบดวย (1) การเปลี่ยนเกษตรกรแบบด้ังเดิมเปนเกษตรกรที่ทันสมัย 
(Smart Farmers) (2) การเปลี่ยนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แบบด้ังเดิมเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทันสมัย (Smart SMEs) (3) การเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบด้ังเดิม
เปนธุรกิจที่ใหบริการที่มีมูลคาสูง (High Value Services) (4) การเปลี่ยนแรงงานที่มีความรูและ
ทักษะที่จํากัดเปนแรงงานที่มีความรูและทักษะสูง (5) การสงเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม (Startup) 
โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการเช่ือมโยงและปลายทางการลงทุน Startup ของ
อาเซียนโดยมีมาตรการที่จะสรางระบบนิเวศนที่เอื้อตอการบมเพาะ Startup ประกอบดวยการ
สนับสนุนดานการเงิน มาตรการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ 
Startup ไทยและการเช่ือมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักทางดานบริการ
ของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมภาคบริการอื่น ๆ ในอีก 6 กลุมสําคัญ อันประกอบดวย บริการ
สุขภาพและการแพทย อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจดิจิทัล บริการเกี่ยวกับการศึกษา 
บริการที่สนับสนุนการคา ธุรกิจดานโลจิสติกส การคาและการอํานวยความสะดวกดานธุรกิจ 

4) วาระที่ 4 การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผานกลไก 
คลัสเตอรกลุมจังหวัด 

การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผานกลไกคลัสเตอรกลุม
จังหวัดจะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ ความมั่งค่ังและโอกาสลงไปสู
ระดับพื้นที่โดยบูรณาการเช่ือมโยงจังหวัดภายในคลัสเตอร วางยุทธศาสตรรวมกันเพื่อยกระดับ 
คลัสเตอรจังหวัด จากน้ันจึงเช่ือมโยงคลัสเตอรจังหวัดกับภูมิภาคอื่นตอไป 
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5) วาระที่ 5 การสรางกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในระดับจังหวัด 
เนนการสรางกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตในระดับพื้นที่ผานการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรจังหวัด 4.0 ซึ่งเปนกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่โดยเปนกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและตอบโจทยความตองการของประชาชนในพื้นที่ในมิติทางเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร
จังหวัด 4.0 จะกระตุนการทําใหจังหวัดเปนพื้นที่ที่นาสนใจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การสราง
คนในพื้นที่ใหมีผลิตภาพสูง รวมถึงการสรางสินคาและบริการมูลคาสูงของจังหวัดที่สามารถแขงขันได 

6) วาระที่ 6 บูรณาการอาเซียนเช่ือมประเทศไทยสูประชาคมโลก 
ยุทธศาสตรสําคัญในการบูรณาการอาเซียนเช่ือมประเทศไทยสูประชาคมโลก 

คือ การวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปน Trading & Service Nation ประกอบดวย
การดึงดูดใหบริษัทขามชาติใชประเทศไทยเปน Regional Headquarter การพัฒนา Strategic 
Industry Clusters การพัฒนา Eastern Economic Corridors (EEC) การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในบริเวณชายแดน การพัฒนาใหประเทศไทย เปน Logistic Hub และการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
เศรษฐกิจดิจิทัลอยางสมบูรณ 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการขับเคลื่อนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” 
และยุทธศาสตรชาติซึ่งเปนกระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศที่จะนําไปสูการเปนประเทศพฒันาแลว 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ติดกับดักรายไดปานกลาง อาทิ ประเทศในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาที่เคยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เจริญกาวหนา แตตองประสบปญหาติดกับ
ดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง รวมทั้งศึกษาจากประสบการณของประเทศมาเลเซียที่ดําเนิน
ยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ที่มีจุดมุงหมายที่จะนําประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลวอยางสมบูรณ (Fully developed Country) ภายในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 เพื่อ
เปรียบเทียบการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียตาม
วิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ความเหมือนหรือความแตกตาง จุดแข็งและจุดออน โดยเฉพาะการศึกษา
ประสบการณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียวาประสบปญหาและอุปสรรคหรือไม และมี
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวน้ันอยางไร นอกจากน้ี ยังศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาของ
ประเทศที่กาวพนจากกับดักรายไดปานกลางเปนประเทศที่มีรายไดสูง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับ
ประเทศไทยตอไปในอนาคต 
 
1.3  คําถามการศึกษา 

กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และรางยุทธศาสตรชาติเพื่อ
นําประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน มีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศที่กาวพน
จากกับดักรายไดปานกลางเปนประเทศที่มีรายไดสูง รวมทั้งศึกษากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
มาเลเซียตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 
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1.4  สมมติฐานการศึกษา 
โมเดลประเทศไทย 4.0 และรางยุทธศาสตรชาติ มีกลไกการขับเคลื่อนที่เหมาะสมในการ

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูสถานะการเปนประเทศพัฒนาแลว ที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.5.1  ขอบเขตการศึกษา 
รายงานฉบับน้ีศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปรียบเทียบกับ

วิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ตลอดจนประสบการณของประเทศที่กาวพนจากกับดักรายได 
ปานกลาง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และ 
รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเรียนรูจากการดําเนินยุทธศาสตรของประเทศที่มีประสบการณมากอน 
เชน มาเลเซีย เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบและจัดทําเปนขอเสนอแนะสําหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและโมเดลประเทศไทย 4.0 ตอไป 

1.5.2  วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1) ศึกษาจากเอกสารของทางราชการตาง ๆ บทวิเคราะหเกี่ยวกับโมเดล 

ประเทศไทย 4.0 และวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน
ยุทธศาสตรของไทยและมาเลเซีย  

2)  การสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวของของไทยในการจัดทําโมเดลประเทศไทย 4.0 
และรางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) 

 
1.6  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

การศึกษาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งไดมีการรวมเขาไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อนําไปสู
สถานะการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน เปนรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองดําเนินการพัฒนาประเทศไปในแนวทางตามที่
กําหนดไวในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา เพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน และเปนประเทศ
พัฒนาแลว นอกจากน้ีโมเดลประเทศไทย 4.0 ยังเปนโมเดลที่หนวยราชการตาง ๆ จะตองจัดทํา
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังกลาว ดังน้ัน 
การศึกษาประสบการณจากประเทศที่กาวพนจากกับดักรายไดปานกลางรวมทั้งการศึกษากรณี
ตัวอยางของประเทศมาเลเซียที่มีการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 จะ
ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ตลอดจนแนวทางในการ
แกไขปญหาดังกลาวของประเทศที่มีประสบการณในการพัฒนามากอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขเพือ่ให
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป บรรลุ
วัตถุประสงคในการนําประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน
ตอไป 

 



7 

1.7  นิยามคําศัพท 
ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศไทยหรือโมเดลการ

พัฒนาของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่เขามาบริหาร
ประเทศตามวิสัยทัศนที่จะนําประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน อยาง
เปนรูปธรรม โดยขับเคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของรางแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ การสราง
ความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการเช่ือมโยงประชาคมโลก 

ประเทศท่ีติดกับดักรายไดปานกลาง หมายถึง สภาวะที่ประเทศดอยพัฒนาและยากจนเริ่ม
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนสามารถยกระดับจากประเทศยากจนไปเปนประเทศรายไดปานกลาง
สําเร็จในเวลาไมนาน แตแลวก็หยุดชะงักประสบปญหาทางเศรษฐกิจไมสามารถพัฒนายกระดับตอไป
เปนประเทศรายไดสูงหรือประเทศพัฒนาแลวได7 

เศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) ในบริบทประเทศไทย เศรษฐกิจสรางสรรค 
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสรางและใชองคความรู ความคิดสรางสรรคและทรัพยสิน
ทางปญญาที่เช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตสินคาและบริการใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ8 

ทฤษฎีความทันสมัย ต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วาความเจริญหรือการพัฒนาสามารถที่จะ 
แผขยายจากสังคมหรือประเทศที่เจริญมากกวาไปยังประเทศที่พัฒนานอยกวา โดยประเทศที่ 
เจริญกวาเปนผูใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ  ที่เห็นวาจําเปน เชน ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและ
ความชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหประเทศที่ลาหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ให
เหมือนกับสภาวะประเทศที่เจริญแลวเคยใชมา แนวความคิดทฤษฎีความทันสมัยเกิดจากการ
ผสมผสานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมของ
ประเทศยุโรปตะวันตก 

 
 

 

                                                
7 พิชิต  ลิขิตกิจสมบูรณ, ประเทศไทยในกับดักรายไดปานกลาง (ตอนที่หน่ึง) : โลกวันน้ีวันสุข, 5 มิถุนายน 2558. 
8 อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการประชุม
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2554 คนควาเพิ่มเติมไดจาก : 
www.thaiembassy.org>contents>files. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีใชแนวคิดหลักประกอบการศึกษา ดังน้ี 
2.1.1  ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) 

ทฤษฎีความทันสมัยเกิดจากความสําเร็จอยางรวดเร็วของแผนการมารแชล 
(Marshall Plan) ที่สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในยุโรปเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ทฤษฎีความทันสมัยต้ังอยูบนสมมุติฐานที่วาความเจริญหรือการพัฒนาสามารถที่จะแผขยาย
จากสังคมหรือประเทศที่เจริญมากกวาไปยังประเทศที่พัฒนานอยกวา โดยประเทศทีเ่จรญิกวาเปนผูให
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปน เชนความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือ
ทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหประเทศที่ลาหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ใหเหมือนกับสภาวะ
ประเทศที่เจริญแลวเคยใชมา แนวทฤษฎีน้ีเช่ือวาสังคมมีระบบและความสมดุลแตขาดความเจริญหรือ
การพัฒนาอยางเต็มที่โดยการนําสิ่ งที่ทันสมัยเขาสูประเทศลาหลังและประเทศเหลาน้ันก็จะมี
กระบวนการในการนําเอาไปปรับใชเพื่อใหเกิดภาวะความทันสมัย โดยเนนที่การสรางสถาบันตาง ๆ 
ใหเปนแหลงสรางความทันสมัย แนวความคิดทฤษฎีความทันสมัยเกิดจากการผสมผสานของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศยุโรปตะวันตก 

Walt W. Rostow นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันไดเสนอแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศในโลกที่สามหรือประเทศกําลังพัฒนาวา รัฐที่เกิดข้ึนใหมสามารถเจริญรอยตามประเทศที่
พัฒนาแลวโดยจะตองผานลําดับ 5 ข้ัน ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 Traditional Society คือ สังคมแบบด้ังเดิมที่ระบบเศรษฐกิจยังไมมีการ
ขยายตัว การผลิตยังมีขีดจํากัด มีการทําสงครามและเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ประชาชนยังไมมีความคิดที่
จะพัฒนา 

ข้ันที่ 2 Pre–condition for Take–off คือ ข้ันเตรียมการพัฒนา มีการสะสมทุน
และความรูทางวิชาการ เริ่มใชความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม การศึกษาตองใหเหมาะสมสอดคลอง
กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหมในการพัฒนา มีธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ระดมทุนเพื่อการลงทุน
โดยเฉพาะดานการสื่อสารคมนาคมรวมทั้งการหาแหลงวัตถุดิบจากประเทศอื่น 

ข้ันที่ 3 Take–off stage คือ ข้ันกระบวนการพัฒนามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วในทุกดาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม มีการสราง
โรงงานอุตสาหกรรมใหมเพื่อสนองตอบตอความตองการหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม
เปลี่ยนเปนเกษตรอุตสาหกรรม 

ข้ันที่ 4 stage of high mass Consumption คือ ข้ันการบริโภคจํานวนมากผลักดัน
ใหเศรษฐกิจเติบโตเต็มที่จนประสบความสําเร็จทุกดานประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มข้ึนทุกภาคสวนทั้งใน
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เขตเมืองและชนบท มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสวัสดิการสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเปนรัฐ
สวัสดิการ 

ข้ันที่ 5 Beyond Consumption คือ ข้ันอุดมสมบูรณ มีการบริโภคจํานวนมาก 
ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชนมีรายไดมากจนเหลือกินเหลือใช 

Walt W. Rostow เสนอเอาไววาการวาดภาพประวัติศาสตรการพัฒนาโดยกําหนด
ระบบเศรษฐกิจออกเปนข้ัน ๆ และการที่สังคมจะกาวไปสูข้ันสูงกวาตอไปน้ันตองกําหนดระบบ
เศรษฐกิจใหสามารถทําการผลิตไดมากข้ึนเพื่อสะสมใหเพียงพอใชในการลงทุนตอไป และยํ้าถึง 
การสรางกลไกรัฐเพื่อสนับสนุนใหเกิดจํานวนผูประกอบการมากพอที่จะสรางธุรกิจอุตสาหกรรมให
เจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดย้ัง แนวความคิดน้ีจึงกลายเปนแมแบบการพัฒนาเรียกวาทฤษฎีความ
ทันสมัย (Modernization Theory) 

แนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีน้ีไดเคยนําไปใชไดผลในยุโรปมาแลว อยางไรก็ตาม
เมื่อนําไปใชกับประเทศกําลังพัฒนาก็จําเปนตองปรับแนวทางเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ
เหลาน้ันที่ขาดเงินทุนเพื่อใชในการพัฒนา รัฐบาลจําเปนตองลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure) เชน การกอสรางทาเรือ ทาอากาศยาน ไฟฟา นํ้าประปา ถนน การสื่อสารคมนาคม 
และมีความจําเปนที่จะตองรับการถายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวมาทําใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญอยางรวดเร็ว  

ทฤษฎีความทันสมัยยํ้าถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบาย
และแผนซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลกลาง ดังน้ัน จึงตองจัดระบบราชการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนํา
นโยบายและโครงการพัฒนาไปดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล ระบบราชการเปนแบบรวมอาํนาจเขา
สูสวนกลางมีการติดตอสื่อสารและการสั่งการตามลําดับช้ัน มีการควบคุมองคกรอยางรัดกุมและมี
บุคลากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ  

2.1.2  แนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) 
เปนแนวคิดการ ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จบนพื้ นฐานของการใช องคความรู 

(knowledge) การศึกษา การสรางสรรคงาน (creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม เพื่อผลิต
สินคาและบริการที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมซึ่งตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดโลก  

จุดเริ่มตนของเศรษฐกิจในเชิงสรางสรรค (Creative Economy) น้ัน เกิดจาก
แนวคิดของนาย John Howkins ซึ่งไดเขียนแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจสรางสรรคในป พ.ศ. 2544 โดย
อธิบายวาเปนระบบเศรษฐกิจซึ่งเนนคุณคาบนพื้นฐานของคุณภาพบนจินตนาการใหม ๆ แทนที่จะ
เปนระบบเศรษฐกิจที่เนนทรัพยากรอันประกอบดวยแรงงานและเงินทุนแบบเกา เศรษฐกิจสรางสรรค
ไมใชเรื่องใหม ที่เปนเรื่องใหมคือขอบเขตความสัมพันธระหวางสองเรื่องน้ีในการสรางมูลคาเพิ่มและ
ความมั่งค่ัง John Howkins เห็นวาการสรางสรรคมี 2 แบบ อยางแรกเปนเรื่องปจเจกบุคคลซึ่งเปน
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คุณลักษณะที่เปนสากล สวนอีกแบบหน่ึงเปนเรื่องสังคมอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา9 

ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพิงปจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและเนนการลงทุนของภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมือ่
ป พ.ศ. 2540 จึงไดปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรโดยการสนับสนุนการสงออก โดยเฉพาะการสงออก
ภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานราคาถูก เพื่อใหตนทุนการผลิตสินคาตํ่าสามารถแขงขันในตลาด
ตางประเทศได  

ทั้งน้ี การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกลาวสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
ในภาคการผลิตสงผลกระทบอยางมากตอสิ่งแวดลอม ภาคการผลิตของไทยยังคงพึ่งพาการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนอยมาก จากรายงานของธนาคารโลกเมื่อป พ.ศ. 2551 พบวาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2520–2547 เกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอันสะทอนถึงผลิตภาพโดยรวมเพียงแครอยละ 1 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทาน้ัน
ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่ากวาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค อาทิ จีน สิงคโปร ไตหวันและเกาหลีใตที่มีการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดานเทคโนโลยี 

ดังน้ัน หากประเทศไทยตองการหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง ภายใตกระแสของการพัฒนาเพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน ประเทศ
ไทยจําเปนตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของประเทศ
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยางจริงจังเพื่อใหทัดเทียมกับประเทศผูนําทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค อาทิ สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวันและมาเลเซีย 

ในบริบทประเทศไทย “เศรษฐกิจสรางสรรคคือการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การสรางและการใชองคความรู ความคิด สรางสรรคและทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการใหม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ”10 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ในการดําเนินการศึกษาจะคนควาและใชขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
1) Malaysian : The way Forward (Vision 2020) (Mahathir Bin Mohammad, 

1991) 
2) Creative Economy Report 2008 (UNDP/UNCTAD, 2008) 
3) Latin America and the middle–Income trap, (Eva Paus, 2014) 

                                                
9 UNDP/UNCTAD, Creative Economy Report 2008, (United Nations, 2008), p.15. 
10 อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาว 
สุนทรพจนในการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2554 คนควาเพิ่มเติมไดจาก : 
www.thaiembassy.org>contents>files 
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4) Malaysia Policies & Issues in Economic Development (Institute of Strategic 
and International Studies (ISIS), 2011) 

5) World Bank Malaysia Hub, The Middle–Income Trap : Myth or Reality? 
(Greg Larson, Norman Loayza, and Michael Woolcock, 2016)  

6) Avoiding Middle–Income Growth Traps (Pierre–Richard Agenor, Otaviano 
Canuto and Michael Jelenic, 2012) 

7) Rethinking Modernity : State, Ethnicity, and Class in the forging of a 
Modern Urban Malaysia, Local cultures and the New Asia (Goh Beng Lan, 2002). 

8) A Doctor in the House : the Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad 
(Mahathir Mohamad, 2011) 

9) Latin America : locked up in the middle–income trap? (Herwin Loman, 
2015) 

10) โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (สุวิทย  เมษินทรีย, 2556)  
11) เมื่อโลกไมใชใบเดิม (สุวิทย  เมษินทรีย, 2553). 
12) Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน (สุวิทย 

เมษินทรีย, 2559). 
13) รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) (สรุปยอ) พฤษภาคม 

2559. 
14) พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 
15) สภานิติบัญญัติแหงชาติ, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2559) 
16) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2560) 
17) เอกสารประเทศมาเลเซีย (สํานักเกษตรตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2559) 
18) ขอมูลพื้นฐานสหพันธรัฐมาเลเซีย (ศูนยอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
19) ทําไมเราถึงติดกับดักรายไดปานกลาง (อารยะ  ปรีชาเมตตา, 2558) 
20) สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (นิรมล  สุธรรมกิจ, 2551) 
21) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตร,ี 2503) 
22) ไทยในเศรษฐกิจโลก (ปยะศิริ  เรืองศรีมั่น, 2547) 
23) ระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ชูศักด์ิ  จรูญสวัสด์ิ, 2545) 
 

  



12 

2.3  สรุปกรอบแนวความคิด 
2.3.1  ภายหลังจากความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยรายได

ประชาชาติตอหัวของคนไทยเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เทาในชวงศตวรรษที่ผานมา แตประเทศไทยยังติดอยูใน
กับดักรายไดปานกลาง ไมสามารถขยับข้ึนไปแขงขันกับประเทศที่ขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถขยับลงมาแขงขันกับ
ประเทศที่ขับเคลื่อนดวยการผลิตสินคาตนทุนตํ่าอยางจีนและเวียดนามได11 นอกจากกับดักประเทศ
รายไดปานกลางแลว ประเทศไทยยังเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และกับดักของ
ความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ แมวา
ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาความยากจนในชวงสองทศวรรษที่ผานมา แต
ประเทศไทยก็ยังคงมีปญหาความยากจนที่กระจุกตัวในภาคการเกษตร ที่สําคัญประเทศไทยยังไม
สามารถแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของสังคมได ไมวาจะพิจารณาจากตัวช้ีวัดใด 
นอกจากน้ี ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางภูมิภาคโดยกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในรูปรายไดของภูมิภาค รายไดประชากรตอหัว จํานวนเงินลงทุน แรงงานทักษะที่กระจุกตัวอยูใน
พื้นที่ดังกลาวมากกวาพื้นที่อื่น ๆ ดังน้ัน หน่ึงในประเด็นเชิงนโยบายที่ภาครัฐตองใหความสําคัญ คือ 
การกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอยางทั่วถึงดวยการสงเสริมใหเกิดการจางงานและ
การลงทุนในภูมิภาค และการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอยางเทาเทียม12 

2.3.2  โมเดลการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบเดิมไมสามารถชวยใหประเทศไทยหลุดพน
จากกับดักน้ีได จึงตองมีการสรางโมเดลใหมที่ใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสถาบันที่เอื้อตอการยกระดับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับสูงและตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีธรรมาภิบาลเพื่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ คือโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักทั้งสามดังกลาว 
พรอมกับการนําประเทศไทยมุ งสูความมั่นคง มั่ง ค่ังและย่ังยืนโดยโมเดลประเทศไทย 4.0 
ประกอบดวยกลไกในการขับเคลื่อนความมั่งค่ังเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู 2 ดาน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมใหเปนความไดเปรียบในเชิง
แขงขันดวยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมีรายไดมากข้ึนและเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 

 
 
 

                                                
11 สุวิทย  เมษินทรีย, โลกเปล่ียน ไทยปรับ, กรุงเทพธุรกิจ (2556): 268. 
12 เรื่องเดียวกัน, 60–62. 



 

 

 
บทที่ 3 

ปญหาประเทศทีต่ิดกบัดกัรายไดปานกลาง และวิสัยทัศนมาเลเซีย ค.ศ. 2020 
 
 
3.1  ปญหาประเทศท่ีติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap) 

3.1.1  ประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle–Income Countries–MICs) คือ ประเทศที่
มีรายไดประชากรเฉลี่ยตอหัว 1,026–12,475 ดอลลารสหรัฐตอป และมีประชากรรวม 5 พันลานคน
จากประชากรโลกจํานวน 7 พันลานคน และรอยละ 73 ของคนยากจนของโลก คิดเปน 1 ใน 3 ของ 
GDP โลก13 ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 103 ประเทศ 

3.1.2  ความคิดเกี่ยวกับประเทศที่ติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางเกิดข้ึนครั้งแรก
โดย Indermit Gill และ Homi Kharas ที่ไดรายงานเมื่อป พ.ศ. 255014 เกี่ยวกับปรากฏการณใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและตะวันออกกลาง เปรียบเทียบกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยอธิบายสาเหตุที่ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็วจนเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายไดตํ่ากลายเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยการใชแรงงาน
ราคาถูก การใชเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน จนสามารถสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพทางการ
ผลิตสูงข้ึนมักจะตามมาดวยสภาวะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง คาแรงสูงข้ึนจนไม
สามารถผลิตสินคาแขงขันกับประเทศพัฒนาแลวที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีได รวมทั้งไม
สามารถแขงขันกับประเทศรายไดตํ่าที่มีคาแรงถูกกวาได15 

3.1.3 “กับดักรายไดปานกลาง” เปนศัพททางเศรษฐศาสตรซึ่ง Michael Spence  
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป ค.ศ. 2001 ไดเปรียบเทียบความหมายไววาเปนเหตุการณที่ประเทศ
กําลังพัฒนาที่เคยมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตํ่า ไดอาศัยการสงออกสินคาที่ใชแรงงานราคาถูกเปนตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนประสบความสําเร็จในชวงตนของการพัฒนาประเทศ เมื่อคาจางแรงงานและ
ตนทุนอื่น ๆ ในประเทศขยับตัวสูงข้ึนในขณะที่ประสิทธิภาพแรงงานที่แทจริงยังปรับเพิ่มข้ึนไดไมมาก
พอจึงประสบปญหาเมื่อตองเจอกับการแขงขันในตลาดโลกที่แตกตางและซับซอนกวาเดิมกลายเปน
อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนในระยะยาว16 ธนาคารโลกไดรายงานวา
นับต้ังแตป พ.ศ. 2503–2551 ประเทศที่มีรายไดปานกลาง 101 ประเทศ มีเพียง 13 ประเทศเทาน้ัน

                                                
13 ขอมูลจากธนาคารโลก แหลงที่มา : www.worldbank.org.country.mic 
14 Eva Paus, Latin America and the middle–Income trap, (Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean, Chile, 2014), p.14. 
15 Greg Larson, Norman Loayza, and Michael Woolcock, World Bank Malaysia Hub, The Middle–
Income Trap : Myth or Reality?, Research & Policy Briefs [Online], 2016, Available from : 
www.documents.worldbank.org>curated>pdf. 
16 อารยะ  ปรีชาเมตตา, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ทําไมเราถึงติดกับดักรายไดปานกลาง, 
[Online], กรุงเทพธุรกิจ (7 ธันวาคม 2558), แหลงที่มา: www.bangkokbiznewsnews.com,>blog.>detail. 
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ที่กลายเปนประเทศที่มีรายไดสูง ไดแก อิเควทอเรียลกินี กรีซ ฮองกง ไอรแลนด อิสราเอล ญี่ปุน 
มอริเชียส โปรตุเกส เปอรโตริโก เกาหลีใต สิงคโปร  ไตหวัน และจีน แมวาจะมีหลายประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาที่กาวสูการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางแตก็ตกอยูในกบั
ดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง17 ไมสามารถกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางสูประเทศที่มี
รายไดสูงได (high–income nation)  

3.1.4  กับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap–MIT) เปนปรากฏการณของ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชาลง ภายหลังจากที่มีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว เน่ืองจากประสบปญหาไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาจางแรงงานถูกหรือประเทศ
ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกวาทําใหการเติบโตของผลิตภาพชาลง18 ภูมิภาคลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียนมักจะถูกอางอิงถึงเสมอวาเปนตัวอยางที่คลาสสิคของการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง19 

3.1.5  ในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกป ธนาคารโลกจะทําการทบทวนการจัดกลุมประเทศ
ตาง ๆ ในโลกจากการประเมินรายไดประชาชาติตอหัว (GNI per capita) โดยใชวิธีที่เรียกวา Atlas 
method หรือการประเมินตัวเลขรายไดประชาชาติตอหัวของประเทศน้ัน ๆ ในป พ.ศ. 2558 รายงาน
ของธนาคารโลกไดทําการแบงกลุมประเทศออกเปน 5 กลุมใหญ ๆ คือ 

1 )  กลุมประเทศที่มีรายไดตํ่า (low–income economies) ซึ่งมีรายไดประชาชาติ 
ตอหัวเฉลี่ยอยูตํ่ากวาหรือเทากับ 1,025 ดอลลารสหรัฐ เชน เกาหลีเหนือ ยูกันดา เปนตน 

2)  กลุมประเทศรายไดปานกลางระดับลาง ( lower middle–income 
economies) มีรายไดอยูระหวาง 1,026–4,035 ดอลลารสหรัฐ เชน อินโดนีเซีย ลาว พมา ฟลิปปนส 
เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ภูฏาน 

3)  กลุมประเทศรายไดปานกลางระดับสูง (upper middle–income economies) 
ที่มีรายไดระหวาง 4,036–12,475 ดอลลารสหรัฐ เชน จีน รัสเซีย อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก เปรู 
คิวบา แอฟริกาใต มาเลเซีย และไทย 

4)  กลุมประเทศรายไดสูง (high–income economies) มีรายไดมากกวา 12,476 
ดอลลารสหรัฐ เชน บรูไน ชิลี เซเชลส และสิงคโปร20 

                                                
17 Pierre–Richard Agenor, Otaviano Canuto and Michael Jelenic, Avoiding Middle–Income Growth 
Traps,Economic Premise, World Bank, 1 [Online], 2012, Available from : 
www.siteresources.worldbank.org>resources. 
18Vijayakumari Kanapathy, Herizal Hazri, Pasuk Phongpaichit and Pornthep Benyaapikul, Middle–
Income Trap : Economic Myth, Political Reality, case studies from Malaysia and Thailand, (The 
Asia Foundation), p.11. 
19 Fernanndo Gabriel Im and David Rosenblatt, Middle–Income Traps : A Conceptual and 
Empirical Survey, Research Working Paper, no WPS 6594. (World Bank, 2013), p.4. [Online], 
Available from : www. documents.worldbank.org> Resources 
20 World Bank list of economies (December 2016), [Online], Available from : www.iaprd-world-
congress.com.layout. 
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จากการศึกษาพบวามีเพียงไมกี่ประเทศที่หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางและเปลี่ยน
สถานะเปนประเทศที่มีรายไดสูง เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร  

  
3.2  แนวทางการแกไขปญหาของประเทศท่ีติดกับดักรายไดปานกลาง 

3.2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต 
การสูญเสียความสามารถในการแขงขันทําใหการสงออกลดลง สินคาที่ผลิตไดไม

สามารถแขงขันกับสินคาของประเทศอื่นในตลาดโลก ประเทศที่กาวพนจากกับดักรายไดปานกลาง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและการสรางผลิตภาพ
ทางการผลิตใหเพิ่มมากข้ึนโดยอาศัยปจจัยสนับสนุน อาทิ การลงทุนใน R & D การยกระดับ
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาตลาดการเงินใหมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 การพัฒนาทุนมนุษย 
ทุนมนุษยประกอบดวยความรู  ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถและ

ประสบการณ การพัฒนาดานการศึกษาทําใหประชากรมีความรูความสามารถ ความชํานาญใน
เทคโนโลยี ความทาทายของประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลางคือการสรางและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชประโยชนจากทุนมนุษยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาดานการศึกษานับวามีบทบาทสําคัญอยางมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนาซึง่
มีอัตราการขยายตัวของประชากรในระดับสูงและประชากรสวนใหญมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยูใน
ระดับตํ่า แรงงานเปนจํานวนมากไมสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มข้ึนน้ันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ย่ังยืนโดยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความกาวหนามากย่ิงข้ึน 

คุณภาพของแรงงานและบุคลากรเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ประเทศที่กาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไดพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให
สามารถสรางบุคลากรที่มีคุณภาพแกสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ แรงงานที่มีฝมือและทักษะสามารถชวย
ขยายหรือเพิ่มผลิตภาพได เชน นักวิทยาศาสตร วิศวกร และชางฝมือ ระบบการศึกษาสามารถ
สนองตอบความตองการของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ได แรงงานสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีและ
ความรูได ประเทศที่มีผูมีการศึกษาสูงจํานวนมากจะสงผลใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มข้ึนน้ันเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนโดยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี การลงทุนทาง
กายภาพและชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

3.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนาเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทําไดจากการใชประโยชนของบริษัทตางประเทศ
ที่เขามาลงทุนใชเครื่องจักรที่นําเขา หรือการซื้อเทคโนโลยีดวยการจายคาสิทธิบัตรและจางผูเช่ียวชาญ
จากตางประเทศมาทํางาน ถาไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีและไมมีการถายทอดเทคโนโลยี ประเทศที่
นําเขาเทคโนโลยีก็จะลาหลังดานเทคโนโลยี เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เชน คาแรงสูงข้ึน 
หรือขาดแคลนแรงงาน เมื่อนักลงทุนจากตางประเทศยายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ประเทศที่พึ่งพา
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เทคโนโลยีนําเขาน้ันก็จะลาหลังดานเทคโนโลยี สงผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว 

3.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาประเทศที่มีรายไดตํ่าสูระดับที่มีรายไดปานกลางในหลายประเทศเกิดข้ึน

ไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณทําใหทรัพยากรธรรมชาติคอย ๆ ลดนอยลง 
และกอใหเกิดปญหามลภาวะ แกไขยากและใชงบประมาณจํานวนมาก ประเทศที่ติดกับดักรายไดปาน
กลางเหลาน้ีตองประสบกับอุปสรรคนานาประการ ทั้งขอจํากัดทางดานเทคโนโลยี คุณภาพของ
กําลังคน การขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคและการไรเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่
ตนทุนการผลิต เชน คาจางแรงงานและตนทุนอื่นเพิ่มสูงข้ึน แตประสิทธิภาพการผลิตไมไดเพิ่มข้ึนตาม
อัตราการเพิ่มของตนทุน 

  
3.3  กรณีศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบปญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ อันเกิดจาก
ปญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได การศึกษาไมทัว่ถึง และการขาดแคลนอาหาร ในป พ.ศ. 
2516 เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาเริ่มขยายตัวมากข้ึนโดยเฉพาะประเทศบราซิล 
GDP ขยายตัวถึงรอยละ 621 อยางไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบอยางมาก
ตอประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยสูงถึงรอยละ 5.4 ลดลง
เหลือรอยละ 2.1 บางประเทศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเหลือรอยละ 022 อยางไรก็ตาม
จากรายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพื่อลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean หรือ ECLAC) พบวาภูมิภาคลาตินอเมริกา
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในชวงตนทศวรรษที่ 21 สามารถฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดเร็ว
กวาญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป หลายประเทศในภูมิภาคสามารถลดชองวางความเหลื่อมล้าํ
และสามารถกระจายรายไดไปยังประชากรกลุมตาง ๆ แตในระยะตอมากลับมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 1970–1980 ซึ่งความเหลื่อมล้ําไดเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะอารเจนตินาและเวเนซุเอลา ที่ประสบความลมเหลวอยางเห็นไดชัด ไมสามารถแขงขันกับ
ประเทศที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสูง และก็ไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาแรงตํ่า ประเทศใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกากําลังตกอยูในกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง ยกเวน ชิลีและอุรุกวัยที่
กลายเปนประเทศที่มีรายไดสูง (high–income nation) รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวของชิลีเพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 43 ต้ังแตป พ.ศ. 2493–255823 อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาคลาตินอเมริกาคือการขาดแคลนเงินทุน ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม ลักษณะภูมิประเทศที่ไม
เอื้ออํานวย และอยูหางไกลจากตลาดการคาของโลก ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรม

                                                
21 เชิดชาย  เหลาหลา, ลาตินอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2524), หนา 12–13. 
22 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, International Cooperation in Trade 
and Investment : Asia–Latin America, (United Nations, 2000), p.102. 
23 Shannon K. O’Neil, Latin America’s Middle–Income Trap, (Council on Foreign Relations, 2015) 
[Online], Available from: www.cfr.org>blog–post>latin. 
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ขนาดยอมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน สินคาออกสวนใหญเปนประเภทวัตถุดิบ บราซิลสงออกกาแฟ 
นํ้าตาลทราย ยาสูบ อารเจนตินาสงออกเน้ือสัตว ขนแกะ ฝาย ฯลฯ 

หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบปญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และ
ประสบปญหาการขาดดุลบัญชีการชําระเงิน กลุมนักลงทุนไดระมัดระวังในการลงทุนในภูมิภาคลาติน
อเมริกาและกลุมลาตินอเมริกาเปนกลุมที่มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด24 

1)  บราซิลเคยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2510–
2516 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 11.2 ตอป ที่เรียกวาเปนยุคมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ 
(economic miracle) ของบราซิล25 ตอมาบราซิลประสบปญหาการขาดดุลการคาและไมสามารถ 
กูเงินจากตลาดเงินและตลาดทุนของบราซิลได  

2)  อารเจนตินามีปญหาเงินทุนสํารองตางประเทศที่ลดตํ่าลงในรอบ 7 ป เน่ืองจากการ
สงออกลดลง แตการนําเขามีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน ทําใหประสบปญหาการขาดดุลการคา และอารเจนตินา
ประสบปญหาไมสามารถกูเงินจากตลาดเงินและตลาดทุนในตางประเทศไดเน่ืองจากปญหาเครดิตของ
ประเทศไมดีทําใหตนทุนการผลิตสินคาเพิ่มสูงข้ึนมาก 

3)  เปรูเริ่มมีการขยายตัวดานเศรษฐกิจลดลง GDP ลดลงตํ่ากวารอยละ 6 เน่ืองจากปญหา
การสงออกทองแดงและแรธาตุที่ลดลง 

4)  เวเนซุเอลาประสบปญหาเงินเฟอสูงที่สุดในภูมิภาค การบริหารจัดการดานพลังงานของ
เวเนซุเอลาซึ่งเปนประเทศผูสงออกนํ้ามันดิบไมเพียงพอตอการบริโภคในประเทศทําใหเศรษฐกจิชะลอ
ตัวทั้งภูมิภาค 

ปญหาที่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบ มีดังน้ี 
1) ปญหาทุนมนุษย 

ปญหาทุนมนุษยเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคลาติน
อเมริกา การลงทุนใน knowledge capital มีสัดสวนนอยมาก R & D ยังมีอัตราสวนตํ่า ยกเวน
บราซิลที่มีการลงทุน R & D ในสัดสวนที่สูง นอกจากน้ียังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู
และทักษะ แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือโดยเฉพาะ บราซิล อารเจนตินาและปารากวัย แมวา
จะมีอัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากข้ึน แตความไมเทาเทียมทาง
การศึกษาก็ยังมีอยูและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะ จนตองมีการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนยังขาดเทคโนโลยีที่จะมาสรางผลิตภาพเพื่อเพิ่ม
รายได  

2) ปญหาโครงสรางพื้นฐานที่ลาหลัง  
ในชวงทศวรรษที่ 1980 หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบปญหาภาวะ

วิกฤตหน้ีสินทําใหตองตัดลดคาใชจายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาํหรบั
อารเจนตินาและเปรู ยังประสบปญหาการสงออกสินคาที่ลดลง ประเทศในภูมิภาคน้ีจะตองเพิ่ม

                                                
24 สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส, รายงานเรื่องทิศทางแนวโนมเศรษฐกิจ/การลงทุน
ในอารเจนตินาและกลุมลาตินอเมริกา ป พ.ศ. 2557–2558, แหลงที่มา: www.ditp.go.th>pdf>latin2557 
25 Organization for Economic Co–operation and Development, The Newly Industrialising Countries 
: Challenge and Opportunity for OECD Industry, (OECD, 1988), p.61. 
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คาใชจายดาน R & D การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหมาก
ย่ิงข้ึน26 

3) ไมมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ในชวงป พ.ศ. 2523–2551 ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาดําเนินนโยบายเสรีนิยม

ใหม สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคน้ีขยายตัวรอยละ 2.7 ตอป ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่
นอยกวาประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ การผลิตของภาคแรงงานขยายตัวเพียงรอยละ 0.2  
ผลิตภาพขยายตัวลดลงมาก ไดมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการลดอัตราภาษีการนําเขา  
การอุดหนุนภาครัฐ และเปดการลอยตัวในเรื่องดอกเบี้ย สัดสวนของภาคการผลิตตอ GDP ลดลงจาก
รอยละ 27 ในทศวรรษ 1980 เปนรอยละ 17.9 ในทศวรรษ 1990 ซึ่งเปนอัตราที่นอยกวาประเทศ
กําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกซึ่งมีสัดสวน 31.427 
 
3.4  กรณีศึกษาประเทศมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 (Vision 2020)  

เดิมน้ันชาวมลายูประกอบอาชีพทําการเพาะปลูกแบบยังชีพ หลังจากที่ไดรับเอกราชจาก
อังกฤษเมื่อป พ.ศ. 2500 เศรษฐกิจของมาเลเซียก็เริ่มเติบโตข้ึนมีการเปลี่ยนจากการทําดีบุกกับ
ยางพาราไปเปนอุตสาหกรรมที่หลากหลายย่ิงข้ึน แตเกิดปญหาความขัดแยงทางเช้ือชาติและนําไปสู
การจลาจลในป พ.ศ. 2512 รัฐบาลในขณะน้ันจึงประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม (New Economic 
Policy–NEP) เมื่อป พ.ศ. 2513 เน้ือหาสําคัญคือใหสิทธิพิเศษแกพวก “ภูมิบุตร (Bumiputera)” 
หรือพลเมืองเช้ือสายมลายู เชน กําหนดสัดสวนขาราชการที่สวนใหญเปนชาวมลายู ใหสิทธิในการ 
เขาเรียน จัดแบงที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยใหพวกเช้ือสายมลายูกอนคนเช้ือสาย
จีนและอินเดีย เปนตน28 โดยเห็นวาคนมลายูถูกทอดทิ้งไมไดรับผลประโยชนจากแผนดินของตนเอง
มาต้ังแตสมัยโบราณ รัฐบาลมองเห็นความจริงขอน้ีจึงไดพยายามชวยเหลือชาวมลายู ตลอดถึง
ลูกหลานใหมีความอุดมสมบูรณและมีความหวังในชีวิต ฐานะอันตกตํ่าของชาวมลายูคอยเปลี่ยนไป
และยืนอยูไดในสังคม การยืนยันเรื่องฐานะของคนมลายูตองประกอบดวยขอมูลสําคัญอยางย่ิง 4 
ประการ คือ 

1)  มีการสงวนที่ดินไวใหแกชาวมลายูในรัฐตาง ๆ อยางกวางขวาง 
2)  จัดที่วางไวใหแกชาวมลายูเขารับราชการ 
3)  ใหชาวมลายูไดสิทธิรับอนุญาตใหทําการคาขาย 
4)  ใหชาวมลายูไดรับสิทธิทางการศึกษา เชน การรับทุน และอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษา29 

                                                
26 Rabo Research–Economic Research, Latin America : locked up in the middle–income trap?, 
(Herwin Loman, 2015). 
27 Eva Paus, Latin America’s Middle Income Trap, Americas Quaterly, From Issue : Free Trade and 
Market Access, [Online], 2011, Available from: www Americasquarterly.org>node. 
28 วิทย  บัณฑิตกุล, มาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส), หนา 52. 
29 ตนกู  อับดุลเราะหมาน, จลาจลจีน–มลายู, แปลโดย เสถียร  พันธรังษี, May 13 Before and After, 
(กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2514), หนา 198–203. 
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ในป พ.ศ. 2513 สินคาออกที่สําคัญของมาเลเซียไดแก ยางพารา ดีบุก ไมซุง ปาลมนํ้ามัน
และปโตรเลียม ภาคเกษตรกรรมเคยมีสัดสวนในการสงออกรอยละ 31 ของ GDP (Gross Domestic 
Product) แตในป พ.ศ. 2533 มีสัดสวนเพียงรอยละ 19 เทาน้ัน ตรงกันขามกับภาคการผลิตเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 13 ในป พ.ศ. 2513 เปนรอยละ 44 ของ GDP ในป พ.ศ. 253330 สินคาสงออกสําคัญ  
5 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกส นํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑที่ใช
ปาลมเปนหลัก เครื่องประดับและเสื้อผา กาซธรรมชาติที่เปลี่ยนใหเปนของเหลว และนํ้ามันดิบ  
ที่ทําใหรัฐบาลมาเลเซียเช่ือมั่นวาความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมิไดข้ึนอยูกับการสงออก
ผลิตภัณฑข้ันตนอีกตอไปแตจะเปนผลผลิตของเทคโนโลยีระดับสูง31 

3.4.1  การประกาศวิสัยทัศน ค.ศ. 2020  
ดร. มหาเธร บิน โมฮัมหมัด32 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผูนําพรรคองคการ 

สหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization–UMNO) ไดประกาศวิสัยทัศน ค.ศ. 
2020 หรือ Vision 2020 (Wawasan 2020) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนชวงของ
แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 6 โดยกําหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไววามาเลเซียจะตองเปนประเทศ
พัฒนาแลวอยางสมบูรณ (fully developed country) ในป ค.ศ. 2020 หรือป พ.ศ. 2563 โดยใช
ระยะเวลา 30 ป วิสัยทัศน 2020 ไดนําแนวคิดการวางแผนแบบวิสัยทัศนและยุทธศาสตร และการ
บริหารเชิงกลยุทธมาใช โดยกําหนดเปาหมายที่มาเลเซียจะเปนประเทศพัฒนาแลว  ทั้งทาง
อุตสาหกรรม การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม มีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ มีความ
เปนอยูที่ดี มีการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มีความมั่นคงทางการเมือง และประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 รัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลจะตอง
ทํางานตอเน่ือง 30 ป ใหไดตามเปาหมาย คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รอยละ 7 ตอปทุกป 
ตลอดระยะเวลา 30 ป ระหวางป พ.ศ. 2533–2563 และเศรษฐกิจจะเขมแข็งข้ึนเปน 8 เทา จากป 
พ.ศ. 2533 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติจาก 115,000 ลานริงกิต เพิ่มข้ึนเปน 920,000 ลานริงกิต 
นอกจากน้ี ดร.มหาเธร บิน โมฮัมหมัด ยังเห็นวารายไดประชาชาติสูงอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะเปน
ประเทศพัฒนาแลว ยังตองมีองคประกอบอื่น เชน ภาคอุตสาหกรรมที่เจริญกาวหนา การศึกษาที่
กาวหนาและทันสมัย โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจเสรี 
วัฒนธรรมที่เจริญงอกงามและการเมืองที่มั่นคง มาเลเซียจะตองมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตองนํานวัตกรรมมาใช ตองเปนผูนําในการคิดคนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม33 นอกจากน้ี
วิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ยังเปนการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการสรางชาติมาเลเซียใหเปนหน่ึงเดียว

                                                
30 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, A History of Malaysia, 2nd Ed. (Palgrave, 2001), 
p.316. 
31 Ibid, p.532. 
32 นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย 
33 Mahathir Mohamad, A Doctor in the House : the Memoirs of Tun Dr.Mahathir Mohamad, 
(MPH Group Printing (M) ,2011), pp. 596–604. 
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อีกทั้งยังเปนการแสดงใหคนเช้ือชาติตาง ๆ เห็นวานโยบายดังกลาวไดมีการปฏิบัติจริงและเปน
ยุทธศาสตรของรัฐบาลอีกดวย34 

3.4.2  ยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 
ดร. มหาเธร บิน โมฮัมหมัด ไดประกาศยุทธศาสตรเปนแนวทางปฏิบัติ 9 ประการ 

ดังน้ี 
1)  การสถาปนาชาติมาเลเซียใหเปนหน่ึงเดียว (United Malaysian Nation)  

ดวยความรูสึกของการมีชะตากรรมรวมกัน มาเลเซียจะตองเปนชาติที่มีความสงบดวยตัวเองทั้งใน
ดินแดนและชาติพันธุ การบูรณาการเขาดวยกัน อยูดวยความปรองดอง มีสวนรวมอยางเต็มที่ 
และอยางยุติธรรม มาจากเผาพันธุมาเลเซียหน่ึงเดียวกัน (Bangsa Malaysia) ดวยความจงรักภักดี
ทางการเมือง และอุทิศตนตอชาติบานเมือง  

2)  สรางสังคมมาเลเซียที่เปนอิสระเสรี มีความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสังคม
มาเลเซียดวยความเช่ือมั่นและศรัทธาและมีความเช่ือมั่นในตัวเอง มีความภาคภูมิใจอยางมีเหตุผลใน
สิ่งที่ตนเองมีและความสําเร็จที่ไดรับ มีความเขมแข็งพอที่จะเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ สังคม
มาเลเซียตองมุงสูความเปนเลิศ (Pursuit of Excellence) ตระหนักในศักยภาพของตนอยางเต็มที่  
มีความคิดที่ไมเปนสองรองใคร (Subservient to none) และเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาคม
ระหวางประเทศ  

3)  สรางสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเต็มรูปแบบ เสริมสรางและพัฒนาประเทศ
ใหเปนสังคมประชาธิปไตยที่มีความเจริญกาวหนาแบบมาเลเซีย ที่ยึดถือชุมชนเปนสําคัญและเปน
แบบอยางใหกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ  

4)  เสริมสรางสังคมที่มีความเจริญงอกงามทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม  
เปนพลเมืองที่เครงครัดตอศาสนาและจิตวิญญาณ และเต็มเปยมดวยมาตรฐานทางดานจริยธรรม
สูงสุด  

5)  สรางสังคมที่มีอิสระเสรีและอดทนใหชาวมาเลเซียทุกชาติพันธุและศาสนามี
อิสระที่จะปฏิบัติและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมและความ
เช่ือทางศาสนา โดยมีจิตสํานึกในความเปนชาติเดียวกัน  

6)  สรางสังคมมาเลเซียใหเปนสังคมวิทยาศาสตรและมีความกาวหนา มีนวัตกรรม
และรูจักการมองไปในอนาคต มิใชเพียงแตเปนผูบริโภคหรือเทคโนโลยีเทาน้ัน แตเปนผูมีสวนรวม
เสริมสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับอนาคต  

7)  การประกันวาจะมีสังคมที่เกื้อกูลกันและเอื้ออาทรตอกันและกัน ซึ่งจะทําให
ประชาชนมีสวัสดิการสังคมไมแตเฉพาะในระดับรัฐและปจเจกบุคคลเทาน้ัน แตยังรวมถึงการมี
ครอบครัวที่ยืดหยุนดวย 

                                                
34 Goh Beng Lan, Rethinking Modernity : State,Ethnicity, and Class in the forging of a Modern 
Urban Malaysia, Local cultures and the New Asia, (Institute of Southeast Asian Studies, 2002), 
p.208. 
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8)  การสรางสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ มีการกระจายความมั่งค่ังของ
ประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ใหทุกคนเปนหุนสวนในเศรษฐกิจที่กาวหนา ทั้งน้ี สังคมเชนวา
น้ันจะไมเกิดข้ึนไดหากยังคงมีการแบงแยกเช้ือชาติ 

9)  สรางสังคมใหมีความมั่งค่ัง รุงเรืองโดยมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได
อยางสมบูรณ มีพลวัตร มีความเขมแข็งและยืดหยุน35 

นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากน้ีมาเลเซียยังไดวางนโยบายเศรษฐกิจสืบตอจาก
วิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) คือนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy–NVP) ใน
การสรางมาเลเซียใหเปนประเทศที่มีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน (resilient 
and competitive Nation) เนนการลงทุนที่มีการคนควาและวิจัย (R & D) และเทคโนโลยีสูง ทั้งน้ี 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledged–based economy) กระตุนและเพิ่มพลวัตรของ
ภาคการเกษตร การผลิตและการบริการโดยการใชความรูและเทคโนโลยี เพิ่มการมีสวนรวมของกลุม
ภูมิบุตรในภาคเศรษฐกิจช้ันนําและปรับใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับสังคมบน
ฐานความรู36 

3.4.3  เสาหลักในการปฏิรูปประเทศมาเลเซียสูวิสัยทัศน 2020 
หลังจากที่การดําเนินยุทธศาสตรตามวิสัย ค.ศ. 2020 ประสบกับปญหาและ

อุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลก และมาเลเซียประสบปญหาติดกับ
ดักรายไดปานกลาง รวมทั้งปญหาการขาดดุลงบประมาณ หน้ีสินภาครัฐเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 12ของ 
GDP รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัดนาจิบ บิน ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรี 
จึงไดปรับยุทธศาสตรใหมโดยแกไขปญหาจุดออนในการพัฒนาประเทศคือ ปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในหลายมิติ การใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐ การไรประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
โดยมุงปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐ การทําใหประชาชนมีความเปนอันหน่ึง 
อันเดียวกันเพื่อเตรียมความพรอมโดยมี 3 เสาหลัก ไดแก 

เสาที่ 1 มาเลเซียเปนหน่ึงเดียว (1 Malaysia)  
เพื่อสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในทางเช้ือชาติเน่ืองจากมาเลเซียประกอบไป

ดวยคนหลายเช้ือชาติและศาสนาเพื่อใหการปกครองและบริหารประเทศมีประสิทธิภาพ คานิยม 
อันประกอบดวย ความมุงมั่นอุตสาหะ วัฒนธรรมแหงความเปนเลิศ การยอมรับซึ่งกันและกัน  
ความจงรักภักดี การมุงมั่นแสวงหาความรู ความออนนอมถอมตน ความซื่อตรง ระบบสังคมที่เช่ือ 
ในการประสบความสําเร็จดวยตนเองภายใตคําขวัญ “ประชาชนมากอนและปฏิบัติทันที (People 
First, Performance Now)” โครงการน้ีครอบคลุมการเขาถึงสาธารณูปโภค การศึกษา การเพิ่ม
รายไดใหกับครัวเรือนของคนยากจน และระบบขนสงมวลชน37 

                                                
35 Mahathir Bin Mohammad, Malaysian : The way Forward (Vision 2020), (Prime Minister Office, 
1991). 
36 กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักเกษตรตางประเทศ, เอกสารประเทศมาเลเซีย (สํานักเกษตรตางประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559), หนา 4. 
37 ก่ิงกาญจน  ตรียงค, 100 เรื่องนารูในมาเลเซีย (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรคอมมิกส, 2556), หนา 65. 
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เสาที่ 2 โครงการปฏิรูปรัฐบาล 
เปนโครงการสืบเน่ืองจากแนวความคิดมาเลเซียเปนหน่ึงเดียว เปนนโยบาย

ปรับปรุงและปฏิรูปการทํางานและการบริหารงานของภาครัฐใหทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยกําหนดประสิทธิผลสําคัญระดับชาติ (The National Key Result 
Areas : NKRAs) เพื่อกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกําหนด 7 แผนงาน ไดแก  
ลดอาชญากรรม ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบการศึกษา ยกระดับความเปนอยูของ
ประชากรที่มีรายไดตํ่า ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใน 
เมืองใหญและเพิ่มการชวยเหลือคาครองชีพ สําหรับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาลมีหลักการสําคัญ 4 
ประการ คือ 

1)  ดําเนินงานและสงมอบอยางสรางสรรค มีนวัตกรรมโดยกระตุนใหขาราชการมี
ความคิดนอกกรอบใชกระบวนการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการดําเนินงานไมวาจะเปน
ระบบนโยบายและผลลัพธเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน 

2)  เนนการตัดสินใจและการดําเนินงานที่รวดเร็วเพื่อใหทันตอความตองการ  
และอยูบนพื้นฐานของขอมูล 

3)  ดําเนินงานและสงมอบอยางคุมคาโดยขจัดงานที่ไมกอใหเกิดประโยชน  
การดําเนินงานจะตองมีการวางแผนและประเมินผลลัพธเพื่อใหเกิดความคุมคา 

4)  ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย 
นอกจากน้ีการปฏิรูปของรัฐบาลมีสิ่งสําคัญที่ตองนําไปปฏิบัติ 5 ประการ ดังน้ี 
1)  การออกแบบงานบริการสาธารณะ โดยมุงเนนประชาชนและธุรกิจเพื่อให

เทียบเทากับภาคเอกชน มุงเนนในการเปนที่ปรึกษาแกประชาชน ใหอํานาจการตัดสินใจผูปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องเวลา มีกระบวนการแขงขันและประยุกตการทํางานจากตัวอยางภาคอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

2)  มอบงานดวยความโปรงใสและรับผิดชอบในผลลัพธโดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

3)  วางภาครัฐใหเปนภาคที่มีประสิทธิภาพในการชวยภาคเอกชนเพื่อการเติบโต
โดยสรางความเขมแข็งแกผูมีอํานาจตัดสินใจดานนโยบาย เพิ่มบทบาทการลงทุนในภาคเอกชน  
ลดการเปนเจาของในทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลัก 

4)  ขับเคลื่อนผลผลิตดวยการบริหารงบประมาณของรัฐอยางรอบคอบโดยทําการ
วิเคราะหดานคุณคาและราคาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดหาในลักษณะรวมศูนย 

5)  การใชตรรกะและสรางความสามารถของรัฐบาล มีการกอต้ังหนวยงานติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของราชการ ดึงผูมีความสามารถเขาสูภาครัฐ38 

เสาที่ 3 โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program–ETP) 
เปนนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดตนแบบเศรษฐกิจใหม (New 

Economic Model–NEM) โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพิ่มรายไดและผลประโยชนให
                                                
38 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร:  
กรกนกการพิมพ, 2559). 
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ครอบคลุมทุกภาคสวนและการพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงได
กําหนดยุทธศาสตรปฏิรูปโดยมีตนแบบเศรษฐกิจที่สําคัญระดับชาติ (National Economic Areas–
NIEKA) ETP จะเปนรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาที่ไดรับ
เลือก โดยต้ังเปาหมายวาจะยกระดับรายไดประชาชาติตอหัว (Gross National Income per Capita 
: GNI) จาก 6,700 ดอลลารสหรัฐ ในป 2552 เปน 15,000 ดอลลารสหรัฐ หรือมากกวาในป 2563 
(ค.ศ. 2020) เพื่อเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงตามนิยามของธนาคารโลกเพื่อไปสูเปาหมาย
ดังกลาวจะตองทําให GNI มีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 6 ตอป และจะเนนสาขาการบริการเปน
พื้นฐานของการเจริญเติบโต โดยจะเพิ่ม GDP ภาคบริการจากรอยละ 58 เปนรอยละ 65 ภาคเอกชน
จะเปนผูดําเนินโครงการ ETP สวนภาครัฐจะเปนผูอํานวยความสะดวก เงินลงทุนสวนใหญรอยละ 92 
มาจากภาคเอกชนและภาคเอกชนจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซยี
โดยสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหมที่สรางรายไดสูง (the 12 
National Key Economic Areas : NKEAs) ไดแก (1) อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม (2) อุตสาหกรรม
นํ้ามัน กาซธรรมชาติและพลังงาน (3) อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (4).เกษตรกรรม  
(5) การทองเที่ยว (6) การศึกษา (7) การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (8) การบริการดาน
ธุรกิจ (9) การเงินและการธนาคารอิสลาม (10) การสื่อสารและโครงสรางพื้นฐาน (11) การคาปลีก
และการคาสง (12) การพัฒนาพื้นที่ Greater Kuala Lumpur/Klang Valley โดยสาขาเศรษฐกิจทั้ง 
12 สาขาน้ีจะไดรับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐเปนลําดับตน รวมทั้งการขจัดอุปสรรคทางการ
แขงขันและการเปดเสรี นอกจากน้ีมาเลเซียยังไดเรงลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากข้ึนเพื่อ
รองรับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ โดยมาเลเซียเปนประเทศที่ลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาสูงเปน
อันดับที่สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร 

ยุทธศาสตรของ NEM เพื่อใหนโยบายเศรษฐกิจใหมของมาเลเซียบรรลุเปาหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตร NEM 8 ประการข้ึนมา ดังน้ี 

1) ผลักดันใหภาคเอกชนเปนผูขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2) เพิ่มคุณภาพแรงงานของชาวมาเลเซียและลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติ 
3) สงเสริมการแขงขันภายในมาเลเซีย 
4) สรางความแข็งแกรงใหระบบราชการ 
5) ใหสิทธิพิเศษสําหรับผูดอยโอกาสอยางโปรงใสและเปนมิตรกับระบบตลาด 
6) สรางคลังความรูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7) สงเสริมปจจัยที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
8) สงเสริมการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 
นอกจากน้ีในป พ.ศ. 2553 ดาโตะ ซรี  มูหฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน ราซัค 

นายกรัฐมนตรี ยังไดประกาศตนแบบเศรษฐกิจใหม (New Economic Model–NEM) ซึ่งจะเปน
พื้นฐานของนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation–ETP)39 หลักการสําคัญของ 
NEM ไดแกการเพิ่มรายไดใหประชาชน กระจายรายไดและผลประโยชนใหครอบคลุมทุกภาคสวน 

                                                
39 วิทย  บัณฑิตกุล, มาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 2555), หนา 55–57. 
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และใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน นโยบายและการลงทุนตาง ๆ ภายใต NEM จึงตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

3.4.4  การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020  
รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด นาจิบ ตุน ราซัก ไดจัดต้ัง 

PEMANDU หรือ Performance Management & Delivery Unit เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 
2552 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Department) มีหนาที่ในการ
กํากับนโยบาย ประเมินความกาวหนา สนับสนุนและอํานวยความสะดวกและขับเคลื่อนโครงการ
ภายใตยุทธศาสตร ค.ศ. 2020 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ PEMANDU มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
และมาจากคนเช้ือชาติตาง ๆ PEMANDU ใชแนวคิดวาวิธีการปฏิบัติงานของภาคเอกชนสามารถเอา
มาปรับใชกับภาคราชการได 

3.4.4.1 PEMANDU มีองคประกอบ ดังน้ี 
1)  นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปนประธาน (Chairman)  
2)  Dato Idris Jaya รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปน Chief of 

Executive Officer–CEO มีหนาที่รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของ PEMANDU ตอ
คณะรฐัมนตรีและนายกรัฐมนตรีเปนประจํา  

3)  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ PEMANDU มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
และมาจากคนเช้ือชาติตาง ๆ  

ลักษณะของการปฏิบัติงาน นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม
กํากับดูแลการดําเนินงานของ PEMANDU ทั้งหมด โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของจะ
กําหนดและควบคุมการปฏิบัติตามยุทธศาสตร และ PEMANDU จะออกแบบและจัดทํารายละเอียด
ของโครงการนํารองเพื่อใหเหมาะสมและสามารถปรับใชไดกับหนวยราชการตาง ๆ PEMANDU จะ
ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยราชการตาง ๆ ในการดําเนินยุทธศาสตรตามรูปแบบและแนวทางที่ 
PEMANDU กําหนด และติดตามความคืบหนาการดําเนินยุทธศาสตรของหนวยงานราชการตาง ๆ 
และรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนเปน
ประจํา 

3.4.4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ PEMANDU 
1)  Strategic Direction 

ข้ันตอนแรกจัดการประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดทิศทาง
ของยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ ETP ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการประกันวายุทธศาสตรที่จัดทํา
ข้ึนจะมีการนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลอยางรวดเร็ว PEMANDU จัดทําราง National Key Economic 
Areas (NKEAs) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลวเชิญผูแทนจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 1,000 
คน เขารวมการประชุมแสดงความคิดเห็นโดยแยกเปนกลุมตามสาขาดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของแลว
สรุปไดวามี NKEAs รวม 12 รายการ ที่ควรนํามาจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรใน
ลําดับแรก ไดแก โครงการขุดเจาะนํ้ามันกับกาซธรรมชาติ โครงการปลูกปาลมนํ้ามันกับยางพารา  
การเสริมสรางความสามารถของบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาธุรกิจ
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ทองเที่ยว medical tourism และสปา โครงการรถไฟใตดินในกรุงกัวลาลัมเปอร40 หลังจากน้ันก็
นํามาวิเคราะหและเรียงลําดับความสําคัญและเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อกําหนดเปน
ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรที่จะดําเนินการปฏิรูปตอไป  

2) LABS 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ไดมีการจัด workshopกําหนด

รายละเอียดของภารกิจที่จะตองปฏิบัติรวม 131 Entry Point Projects (EPPs) และโอกาสทางธุรกิจ
อีก 60 โครงการ แลวนําหัวขอดังกลาวมาเขา LAB โดยเชิญผูเขารวมที่มีความรูความเช่ียวชาญในเรื่อง
น้ัน ๆ มาจากทุกภาคสวนทั้งจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ NGO นักศึกษา จํานวน 425 ราย 
จาก 211 บริษัท รวมกันวิเคราะหปญหาและหาวิธีการแกไขที่เปนรูปธรรมพรอมกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และหาคําตอบทางนโยบายดวยกันอยางจริงจงั โดยใชระยะเวลา 2 เดือน อาทิ จากบริษัท เปโตรนาส 
(PETRONAS) บริษัท เชลสมาเลเซีย บริษัท Exxon Mobil สายการบินมาเลเซียแอรไลน สายการบิน
แอรเอเชีย ธนาคาร MAY BANK บริษัท MYDIN บริษัท CELCOM บริษัท Digi Telecommunications 
มาระดมสมองอยางเขมขนเพื่อวิเคราะห 12 ภาคเศรษฐกิจหลัก (National Key Economic Areas–
NKEAs)ที่จะเปนตัวขับเคลื่อนประเทศ โครงการลงทุนกวา 131 โครงการ ที่เรียกวา Entry Point 
Projects (EPPs) และโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจอีก 60 โครงการ ที่ภาคเอกชนตองการ โดยมีการ
วิเคราะหในรายละเอียดของแตละภาคธุรกิจ เปนการนํา stakeholders มารวมดวยต้ังแตตน เปนการ
กําหนดเปาหมายที่รัฐบาลมาเลเซียจะตองทําเปนลําดับแรก มีการปรับนโยบายเพื่อเรงรัดโครงการให
เกิดข้ึน และจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการ แตละโครงการจะมีเจาภาพที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการตาง ๆ  

การประเมินผลข้ันแรกมีคณะกรรมการประเมินผลประจําปที่
คัดเลือกมาจากผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ และองคกรช้ันนํา เชน IMF, world Bank รวมไปถึงผูกอต้ัง
Transparency International ที่คิดคน Corruption Perception Index หรือดัชนีวัดการคอรัปช่ัน 
สําหรับการประเมินข้ันที่ 2 หัวหนาโครงการจะรายงานตอคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการ (Steering 
Committee) ที่ควบคุมโดยนายกรัฐมนตรี  

3)  OPEN DAYS 
PEMANDU จัดใหมี OPEN DAYS โดยนําผลขอสรุปจาก LAB  

มาเปดรับฟงความเห็นของประชาชนจากทุกภาคสวนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและการแบงปนขอมูล
ระหวางกันเพื่อใหคนเหลาน้ันวิจารณแนวทางแกไขปญหาและตัวช้ีวัดที่ทาง LAB คิดมา ข้ันตอนน้ีให
ความสําคัญมากและเปดกวางใหกับผูที่สนใจจะรวมแสดงความเห็นอยางกวางขวาง ในแตละเรื่องวามี
ข้ันตอนปฏิรูปอยางไร หนวยงานใดจะเปนผูดําเนินการ หรือจะเสนอวิธีการแกไขเพิ่มเติมก็ได ผูที่ไม
สามารถมาเขารวมการแสดงความคิดเห็นไดก็ยังสามารถเสนอขอคิดเห็นทางเว็บไซตหรือสงทาง 
อีเอ็มเอสไดดวย เปนข้ันตอนที่สําคัญที่เปดโอกาสใหปะชาชนแสดงความเห็นอยางเต็มที่ และรัฐบาล
ไดทราบถึงความตองการของประชาชน 
  
                                                
40 Princeton University, Mapping a Transformation Journey : A strategy for Malaysia’s Future, 
2009–2010, (2014), p 10. 
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4)  ECONOMIC TRANSFORMATION PROGRAMME ROADMAP  
โดยการจัดพิมพเปน ROADMAP ใหชัดเจนในแตละเรื่องวามี

เปาหมายอะไร มีข้ันตอนการปฏิรูปอยางไรบางเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเกิดการรับผิดชอบที่
แทจริงเพราะทุกคนจะรูวาปญหาตาง ๆ น้ันจะแกไขอยางไร หนวยงานที่รับผิดชอบคือใคร มี
แผนปฏิบัติการอยางไรจะใชอะไรเปนตัวช้ีวัด เพื่อนําไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง 

5) KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TARGETS 
จัดทําโดย PEMANDU และเจาหนาที่จากกระทรวงตาง ๆ ทุกวัน

ศุกรตอนหาโมงเย็น KPI ที่วัดไดจะถูกสงไปทางแท็ปเล็ตของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อจะไดเห็นวาผลงาน
ของแตละคนเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนําผลการประเมิน KPI รายสัปดาหน้ี
มาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกดวย  

6) EXECUTION 
เปนการดําเนินโครงการตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโดยภาครัฐและเอกชน 

PEMANDU จะประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามยุทธศาสตรหรือไม 

7) AGREED–UPON PROCEDURES  
เปนข้ันตอนการตรวจสอบ KPI โดยบริษัท Pricewaterhouse 

Coopers Malaysia (PwC) จะตรวจสอบและประเมิน KPI ของหนวยงานตาง ๆ และจัดทําเปน
รายงานประจําป AUP Report 

8) ANNUAL REPORTS 
เปนการจัดทํารายงานประจําป (Annual Report) ซึ่งจะมรีายละเอียด 

มีรายงานความกาวหนาและความสําเร็จเพื่อใหประชาชนทราบและแสดงความเห็น รวมทั้งรายงาน
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการดวย รายงานประจําปจะพิมพเปนรูปเลมและนําเสนอใน
เว็บไซตดวย41 แลวกําหนดเปนแผนพัฒนากลุมภารกิจแตละชวงระยะเวลา 5 ป โดยมีการบูรณาการ
แผนพัฒนากลุมภารกิจตาง ๆ (ไมใชแผนพัฒนารายกระทรวง) 

3.4.4.3 ตัวอยางการดําเนินงานของ PEMANDU  
การดําเนินงานของ PEMANDU ในการสงผลใหเกิดการทํางานแบบ

บูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและนําไปสูการแกไขปญหา ดังจะเห็นไดจากการ
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตเมือง (Urban Public Transport) จากการที่กรุงกัวลาลัมเปอรและ
เมืองใหญ อาทิ ปนัง เมืองยะโฮว บาหรู ประสบปญหาการจราจรคับค่ังและติดขัดโดยเฉพาะใน
ชวงเวลาเรงดวน PEMANDU ไดนําประเด็นดังกลาวหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งการ
แสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนผูมีสวนไดเสียจากการใชบริการขนสงสาธารณะในการประชุม
เชิงปฏิบัติใน LAB และไดมีขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาและกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย ได
ดําเนินการแกไขปญหาตามขอเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 

                                                
41 เกษมสันต  วีระกุล, ยุทธศาสตร AEC ตอนที่ 33 PEMANDU อาวุธลับมาเลเซีย, โพสตทูเดย (4 กันยายน 2556). 
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1) การเพิ่มตารางการเดินรถไฟฟาใหมากข้ึนโดยเฉพาะในช่ัวโมงเรงดวน 
รวมทั้งรถไฟฟาโมโนเรล และรถไฟฟาที่เช่ือมกรุงกัวลาลัมเปอรกับเมืองรอบนอก (KTM) เพื่อให
สามารถรองรับผูโดยสารจํานวนมากไดในแตละวัน 

2) แกไขปญหาการเดินทางที่เช่ือมตอระหวางรถไฟฟาเสนทางตาง ๆ 
กับรถโมโนเรลและรถไฟฟา KTM ใหมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน รวมทั้งการใชบัตรโดยสารรวมกัน 

3) เพิ่มรถเมลโดยสารสาธารณะใหมากย่ิงข้ึน การปรับตารางการเดินรถ
โดยเฉพาะในช่ัวโมงเรงดวน ปรับปรุงการใหบริการรถเมลใหบริการดีมากย่ิงข้ึน 

4)  แกไขปญหาความแออัดของสถานีขนสงโดยสารกลางที่ Pudu โดย
การสรางสถานีขนสงแหงใหม Bandar Tasik Selatan ทางใตของกรุงกัวลาลัมเปอรและที่ Sungai 
Buloh ทางเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอรเพื่อลดความแออัดของสถานีขนสงกลาง และเพื่ออํานวย 
ความสะดวกแกประชาชนที่เดินทางระหวางกรุงกัวลาลัมเปอรกับเมืองตาง ๆ ไมใหเขามาแออัดที่กรุง
กัวลาลัมเปอร    

 



 

 

 
บทที่ 4 

โมเดลประเทศไทย 4.0 และการจัดตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตรชาต ิ
 
 
4.1  โมเดลประเทศไทย 4.0 

โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 2 ประการ ไดแก 
4.1.1 Strength from Within  

การสรางความเขมแข็งจากภายใน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนอยู 3 ประการ คือ 
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวน

ในประเทศ 
2) การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur 

Driven Proposition) 
3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven 

Proposition) 
ทั้ง 3 กลไกน้ีตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน โดยนวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึนผาน

กลไกการเจริญเติบโต อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive Growth Engine 
และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณ
ของผูประกอบการ จะเอื้อใหเกิดการสราง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหม ๆ 
มากมายทามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
นอกจากน้ีการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน เมื่อผนวกความเขมแข็งในระดับฐานราก
กับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณผูประกอบการจะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนสถานะของคนในสังคม
ผานการสรางสังคมแหงโอกาสควบคูไปกับการสรางสังคมที่มีความสามารถ  

4.1.2 Connect to the World  
เมื่อภายในประเทศมีความเขมแข็งแลว ก็ตองเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกับ

เศรษฐกิจโลกควบคูกันไป  
1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อเช่ือมโยงกับแนวคิดการ

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถ่ินผานการคาและการ
ลงทุนในทองถ่ิน การจางงานในทองถ่ิน และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถ่ิน  

2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อผนวกเศรษฐกิจภายในประเทศ
กับเศรษฐกิจภูมิภาค ก็จะเห็นภาพของ อาเซียนในภาพใหญและ CLMVT42 ในภาพรองลงมา 

                                                
42 ประกอบดวยกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย 
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3) Global Economy เศรษฐกิจโลก การเช่ือมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจ
โลกจะเปนพลังตอรองกับสวนอื่นของประชาคมโลกผานบทบาทของมิติทางภูมิรัฐศาสตรและมิติทาง
ภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงน้ี  

โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการพัฒนาเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ชุดใหม (New Engines of Growth) ที่จะสรางความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน อยางเปนรูปธรรมใหกับ
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ดวยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู  
2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เปนความไดเปรียบเชิง
แขงขันโดยการเติมเต็มดวยปญญา ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา43 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขอเสนอในการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อุตสาหกรรมซึ่งเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของ
ประเทศ โดย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S–curve) ประกอบดวย 

1)  อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next–Generation Automotive) 
2)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
4)  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5)  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
และการเติมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New S–curve) ประกอบดวย 
1)  อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) 
2)  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) 
3)  อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4)  อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5)  อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)44 
 

4.2  การจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ 
4.2.1  เหตุผล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง 
และย่ังยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
เหตุผลดังน้ี 

1)  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ กระแสโลกาภิวัฒนทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลง
                                                
43 สุวิทย  เมษินทรีย, facebook, [ออนไลน], 10 พฤษภาคม 2560, แหลงที่มา: https :// m.facebook.com >posts. 
44 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี, [ออนไลน], 17 พฤศจิกายน 2558, แหลงที่มา: 
www.cabinet.soc.go.th. 
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จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มข้ึนแต
ชองวางทางสังคมก็ย่ิงกวางข้ึน 

2)  ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป พ.ศ. 
2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางระดับสูงมาต้ังแตป 2554 และในป พ.ศ. 
2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน 5,739 ดอลลารสหรัฐตอป ประสบการณในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540–2541 ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหาร
ความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกันใหดีข้ึนตามแนวคิดบริหารจัดการที่ดี 

3)  ประเทศไทยยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง รวมทั้งโครงสรางประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่า ประเทศขาด
แคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการ
ผลิตรวมตํ่าตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน ทางดานฐานการผลิตภาคการเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่าโดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมี
นอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคาและการพัฒนานวัตกรรมมีนอย 

4)  การดําเนินงานและบริหารจัดการภาครัฐยังขาดบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเน่ือง ประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรงใส
ขณะที่ปญหาคอรัปช่ันมีเปนวงกวาง 

5) การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไมทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  

6) คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึด
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริม 
จุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน ทั้งน้ี ในชวงที่ผานมาประเทศไทยมิไดมี
การกําหนดวิสัยทัศนของประเทศเปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาวเพื่อเปนการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพือ่เปน
การกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเปาหมายที่เปนที่
ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมียุทธศาสตรชาติซึ่งตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม
กับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุน ปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 

การกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวพรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวน
และนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาสภาพความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน 
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4.2.2  วิสัยทัศน 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน
ระบบเศรษฐกิจ 
 
4.3  กลไกการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ 

4.3.1 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจะตอง
มียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย
ดังกลาว ทั้งน้ี กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงกันดวย45 และตามมาตรา 275 (บทเฉพาะกาล) ให
คณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรค 2 ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีและดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

4.3.2 สําหรับพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ระบุใน
มาตรา 259 ภายใตบังคับมาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอยางนอยตองมีวิธีการจัดทําแผน 
การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การ
วัดผลดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกดานซึ่งตองกําหนดใหเริ่มดําเนินการ
ปฏิรูปในแตละดานภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ีรวมตลอดทั้งผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง
วาจะบรรลุในระยะเวลาหาปใหดําเนินการตรากฎหมายดังกลาวและประกาศใชบังคับภายในหน่ึงรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

4.3.3 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก  

1)  คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทํารางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

2)  คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อ
จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตร
                                                
45 สภานิติบัญญัติแหงชาติ, สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดาน
การบริหารราชการแผนดิน, อางแลว, หนา 2–3. 
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ชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวนไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน  
ภาคการเมืองและนักวิชาการ46 

4.3.4 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค
น้ันจําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนด 
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาเพื่อการสรางและ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
4.4  คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 กําหนดใหมี
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ประธานสภาผูแทนราษฎร
เปนรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกฯ มอบหมาย เปนรองประธานคนที่สาม นอกจากน้ี
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 
ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานตาง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกิน 17 คน  

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ และการมี
สวนรวมในการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  
การเสนอความเห็นตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในเรื่องดําเนินการตาม

                                                
46 รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) (สรุปยอ) พฤษภาคม 2559, หนา 5. 
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ยุทธศาสตร กํากับดูแลการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ เปนตน  

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 5 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
5.1  การเปรียบเทียบโมเดลประเทศไทย 4.0 กับวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 

5.1.1 มาเลเซียจัดต้ังหนวยงานช่ือ Performance Management & Delivery Unit 
หรือ PEMANDU เพื่อทําหนาที่ประเมินความกาวหนา สนับสนุนและอํานวยความสะดวก และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของ PEMANDU และมี CEO ซึ่งมาจากภาคเอกชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน PEMANDU 
ประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนและกลุมชาติพันธุตาง ๆ  

สําหรับโมเดลประเทศไทย 4.0 น้ัน เปนนโยบายสวนหน่ึงในรางยุทธศาสตรชาติ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล ผลักดันใหมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล รวบรวมขอมูลความเห็นและวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการ
พิจารณาทิศทางยุทธศาสตรชาติใหสะทอนความตองการของประเทศและประชาชนจากทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนแลว รวมทั้งศึกษาจัดลําดับความสําคัญ กําหนดเปาหมาย 
กําหนดตัวช้ีวัดแผนของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผล 
ศึกษาเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนด
กรอบการประมาณการงบประมาณทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายรวมทั้งทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ทั้งน้ี หากพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติแลวพบวาสวนใหญมาจากภาคราชการ มีตัวแทนจากภาคเอกชนคือประธานสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
และผูแทนประชาชนที่เสนอโดยสภาองคกรชุมชนจํานวน 2 คน ซึ่งแตกตางจากมาเลเซีย 

5.1.2 ยุทธศาสตรของมาเลเซียที่จะนําไปสูการดําเนินการตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 
เริ่มตนจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการสํารวจความตองการของประชาชนแลวนํามา
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ จากน้ันนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเปน
นโยบายและยุทธศาสตร หลังจากน้ัน นําเขาสูการพิจารณาของผูเช่ียวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อพิจารณายุทธศาสตรและกําหนดตัวช้ีวัดแลวนําไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหน่ึง
โดยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางกอนจะนํามาจัดทําเปน Roadmap เพื่อดําเนินการ
ตอไป สําหรับประเทศไทยน้ัน พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติมาตรา 7 (3) กําหนดให
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การจัดทํายุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสราง
การรับรู  ความเขาใจและความเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน และในมาตรา 8 กําหนดให
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ จัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาม
ข้ันตอน คือ การรับฟงความคิดเห็นในเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํารางยุทธศาสตร การรับฟงความ



35 

 

คิดเห็นของประชาชนเมื่อจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จเบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 
อยางไรก็ตามโดยที่ขณะน้ียังอยูในระหวางข้ันตอนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติจึงยังไมมีการดําเนินการในการรับฟงความเห็นหรือการมีสวนรวมของประชาชน 
แตอยางใด  

5.1.3 วิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ใหความสําคัญอยางมากกับการแกไขปญหาทาง
เช้ือชาติซึ่งเปนปญหาสําคัญของมาเลเซียโดยยุทธศาสตรขอแรกกําหนดใหสถาปนาชาติมาเลเซียให
เปนหน่ึงเดียว โดยใหมีการบูรณาการเขาดวยกันและมีความปรองดอง มีเผาพันธุมาเลเซียหน่ึงเดียวกนั 
(Bangsa Malaysia) และในยุทธศาสตรขอ 8 ก็ไดกลาวถึงการสรางสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทาง
เศรษฐกิจมีการกระจายความมั่งค่ังของประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน แตสังคมเชนวาน้ันจะ
ไมเกิดข้ึนไดหากยังคงมีการแบงแยกทางเช้ือชาติ47 นอกจากน้ีในการปฏิรูปของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด 
นาจิบ บิน ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรี ก็กําหนดเสาหลักที่ 1 ใหมาเลเซียเปนหน่ึงเดียว (1 Malaysia) 
เพื่อสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทางเช้ือชาติ เน่ืองจากมาเลเซียประกอบไปดวยคนหลาย 
เช้ือชาติและศาสนาและประสบปญหาการแบงแยกเช้ือชาติอยางรุนแรง จึงตองเนนการใหความสาํคัญ
กับการรวมเช้ือชาติตาง ๆ ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะหากมีการแบงแยกในเช้ือชาติการพัฒนา
ประเทศก็ไมสามารถกระทําได ในขณะที่โมเดลประเทศไทย 4.0 ไมไดระบุถึงประเด็นเรื่องเช้ือชาติ 
แตอยางใด 

  
5.2  สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาพบวาประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap) และ
สามารถกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง (High–Income Nation) น้ัน  
มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับทฤษฎีสภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) โดย
ประเทศที่เจริญกวาเปนผูใหความชวยเหลือประเทศที่ดอยพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปน เชน 
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหประเทศที่ลาหลัง
สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ใหเหมือนกับสภาวะประเทศที่เจริญแลวเคยใชมา โดยการนําสิ่งที่
ทันสมัยเขาสูประเทศลาหลังและประเทศเหลาน้ันก็จะมีกระบวนการในการนําเอาไปปรบัใชเพือ่ใหเกดิ
ภาวะความทันสมัย  

นอกจากน้ีการกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางของประเทศตาง ๆ ก็จะมีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิตซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกจิ
สรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งเปนแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองค
ความรู การศึกษา การสรางสรรคงาน (creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสะสมความรู ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมเพื่อผลักดัน
สินคาและบริการที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม  

สําหรับในกรณีของประเทศมาเลเซียแมวาจะยังไมมีสถานะเปนประเทศที่มีรายไดสูงแตก็มี
ความกาวหนาอยางมากในการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนที่จะทําใหมาเลเซียเปนประเทศที่มี
                                                
47 Mahathir Bin Mohammad, Malaysian : The way Forward (Vision 2020), (Prime Minister Office, 
1991). 
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รายไดสูง โดยการดําเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledged–based 
economy) ทั้งการผลิตและการบริการ รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูงควบคูไป
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน และสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

5.2.1 การพัฒนาทุนมนุษย  
ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยเพิ่มมากข้ึนโดยแยก

พิจารณาไดดังน้ี  
1)  การพัฒนาทางดานการศึกษาซึ่งเปนแนวทางที่จะสรางสต็อกทุนของมนุษยและ

สามารถทําใหประชากรในประเทศ มีความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถคิดคนและ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตเพื่อชวยสนับสนุนใหเกิดการยกระดับฐานการผลิตของประเทศให
สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และชวยลดการพึ่งพาการนําเขาสินคาและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันภายใตเศรษฐกิจ
โลกที่ปรับเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจฐานความรูได  

จากขอมูลขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ 
OECD ในป พ.ศ. 2559 ความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปในเรื่องวิทยาศาสตรและทัศนคติตอ
วิทยาศาสตร ทักษะการอานและคณิตศาสตรพบวาความสามารถของเด็กไทยตํ่ากวาคาเฉลี่ยมากใน
ทุกมิติที่ทดสอบและในภาพรวมอยูในอันดับที่ 54 จาก 72 ประเทศ48 ความทาทายของประเทศไทย
ในการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางคือการสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก
ทุนมนุษยเพื่อรองรับการวิจัยและสนับสนุนการพัฒนาดานเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มข้ึนน้ันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยาง
มีคุณภาพและย่ังยืนโดยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี และชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศ นอกจากน้ี ประชากรไทยในวัยแรงงานอายุ 15 ปข้ึนไป มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพียง 6.6 ป 
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เชน มาเลเซียมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเฉลี่ย 
9.5 ตอป สูงเทียบเทากับกลุมประเทศ OECD ซึ่งมีการศึกษาเฉลี่ย 9–13 ป นอกจากน้ีไทยยังมีระดับ
ตํ่ากวาฟลิปปนสและจีนซึ่งมีระดับปการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป และ 7.5 ป ตามลําดับ49 ประเทศไทยถูก
จัดอันดับคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวมอยูอันดับที่ 78 ตามหลังสิงคโปรและมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย กัมพูชาและเวียดนาม 

2)  ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานทั้งดานปริมาณและทักษะ
ความชํานาญที่ตรงกับความตองการ กลาวคือตลาดแรงงานตองการแรงงานที่มีทักษะและ
ประสบการณดานวิชาชีพหรืออาชีวะ แตผลผลิตแรงงานสวนใหญจะเปนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาในสาขาวิชาที่ไมตรงกับที่ตลาดตองการและที่สําคัญคุณภาพก็ไมไดมาตรฐานตามที่
ตลาดแรงงานคาดหวัง นอกจากน้ี คนไทยหรือแรงงานไทยขาดการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง 
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาคนไทยไมชอบที่จะติดตามความรูหรือความกาวหนาของโลกหรือขาด

                                                
48 วิรไท  สันติประภพ, ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย, การปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทยสูยุค 4.0, ปาฐกถาวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2560, [ออนไลน], แหลงที่มา: https : thaipublica.org>2017/02>veerat. 
49 UNDP, การเปรียบเทียบปการศึกษาเฉล่ียระดับนานาชาติ, ในรายงานของ Human Development Report 
2011. 
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ทักษะที่จะเรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ีจะตองเตรียมความพรอมแกแรงงานใหสามารถรองรับการ
ถายทอดและตอยอดการพัฒนาทางเทคโนโลยีระดับสูงใหไดอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหสามารถคิดคน 
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตเพื่อชวยสนับสนุนใหเกิดการยกระดับฐานการผลิตของประเทศให
สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน  

3) การพัฒนาทุนมนุษยจะตองมีเปาหมายใหคนไทยมีความรู ความสามารถและ
ทักษะสูง มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมสามารถยืนอยางมีศักด์ิศรีในเวทีสากล การเรียนรูเพือ่
บมเพาะความคิดสรางสรรคและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การปรับเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนจิตสาธารณะ โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง ซึ่งจะมีความสําคัญอยางมาก
ในการพัฒนาทุนมนุษย 

4) การสนับสนุนงบประมาณ สําหรับงบประมาณดานการศึกษาซึ่งสะทอนใหเห็น
ภาพรวมการใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา พบวาประเทศไทยยังคงมีสัดสวนของงบประมาณ
ดานการศึกษาตอรายไดประชาชาติอยูในระดับตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยในปงบประมาณ 
2552 ประเทศไทยมีงบประมาณทางการศึกษาตอรายไดประชาชาติเทากับ 4.1 เทากับมาเลเซียใน
ขณะที่เวียดนามมีสัดสวนสูงกวา คือ รอยละ 5.3 เกาหลีใตมีสัดสวนรอยละ 4.8 ดังน้ัน การพัฒนา 
ทุนมนุษยจะตองจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาทุนมนุษยดังกลาวน้ันดวย 

5.2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1)  การพัฒนาเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและการสรางผลิตภาพทางการผลิตใหเพิ่มมากข้ึน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะสรางโอกาสในการทํางานและชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน การที่
จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมใหมีความสามารถในการสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรม จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตามผูประกอบการสวนใหญของ
ไทยเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งขาดความพรอมดานเงินลงทุนและบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา ทําใหภาคเอกชนยังไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแขงขันใน
ระดับสูงได แมวาภาครัฐจะมีการสนับสนุนการวิจัย แตงานเหลาน้ันก็ยังไมสอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจ รวมทั้งยังขาดตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เกิดข้ึนจากภาคเอกชนอีกดวย 

2)  ประเทศไทยจะตองพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการใหมีตนทุนตํ่า และแรงงานสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม สนับสนุนให
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เขาสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงข้ึนและสนับสนุน
การลงทุนดานงานวิจัยและพัฒนาใหเพิ่มมากข้ึน50 แมวาภาครัฐจะมีนโยบายเรงสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวย แตมาตรการ
ดังกลาวก็ยังขาดการเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมของเอกชน ไมวาจะเปนการคิดโจทยงานวิจัย

                                                
50 ธนาคารกรุงเทพ, สัมภาษณนายศิริรุจ  จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เม่ือวันที่ 
16 มีนาคม 2559 แหลงที่มา: www.bangkokbanksme.com>arti. 
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ตลอดจนสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความตองการของภาคเอกชน
อยางแทจริง51 

3) ตองกระจายโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยาง
กวางขวางและตอเน่ือง สงเสริมการใชเทคโนโลยีในภาคเกษตร ในกลุม SME การใชเทคโนโลยีดาน
การศึกษาและการดูแลสุขภาพ เพื่อลดตนทุนการดําเนินชีวิตของคนไทยหากทําไดสําเร็จก็จะทําให
พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและพรอมตอยอดในการพัฒนาและชวยลดปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไดอีกดวย ทั้งน้ี จากนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได
กําหนดเปาหมายที่จะใหประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรม
ดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพภายในระยะเวลา 10 ป และอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวสามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางย่ังยืนภายในกําหนดระยะเวลา 
10–20 ป52 

5.2.3 การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development–R & D) 
ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 

–R & D) ที่อยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคและมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองใน
หลายปที่ผานมา ในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนการลงทุน R & D เพียงรอยละ 0.2 ตอรายไดประชาชาติ53  
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญนอยมากตอการพัฒนาและสั่งสมองคความรูโดยเฉพาะ
อยางย่ิงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี หากพิจารณา
ประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศรายไดสูงพบวาหัวใจของการพัฒนาประเทศให
สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางคือการยกระดับการผลิตไปสูการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงซึ่ง
ตองการปจจัยสนับสนุน อาทิ การลงทุนใน R & D การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาตลาดการเงินใหมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวัดของไทยกับ
ตัวช้ีวัดของประเทศที่มีรายไดสูงในเอเชียโดยใชขอมูลในปแรกที่ประเทศเหลาน้ันกาวสูการเปน
ประเทศรายไดสูงสําเร็จ รวมทั้งเทียบกับมาเลเซียที่วางเปาหมายในการหลุดพนจากกับดักรายไดปาน
กลางในป พ.ศ. 2563 พบวาการลงทุนใน R & D เปนจุดออนสําคัญของไทย ในปจจุบันมีสัดสวนเพียง
รอยละ 0.3 ของ GDP ตํ่ากวาประเทศรายไดสูงและมาเลเซียที่มีสัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 1 
ปจจัยที่กลาวมาขางตนช้ีใหเห็นวาไทยยังตองเรงพัฒนาปจจัยสนับสนุนอีกหลายประกา รเพื่อกาวสู
การเปนประเทศรายไดสูง แตจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมถึงการเรงดําเนินการของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ อาทิ มาตรการสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ไมเพียงตอยอด
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพแตยังมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่จะชวยยกระดับภาคการ
ผลิตของไทยไปสูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง การสนับสนุนการลงทุนใน R & D และการพัฒนา

                                                
51 พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, บทบาทและความสําคัญของนวัตกรรมตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [ออนไลน], แหลงที่มา: www.most.go.th–
open. 
52 กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2559), หนา 2. 
53 The World Bank, World Development Indicator, 2012. 
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ทรัพยากรมนุษย ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะชวยใหไทยกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปได ดังน้ัน 
ความตอเน่ืองของนโยบายจึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งในอดีตที่ผานมาประเด็นดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญ
ย่ิงตอการพัฒนาประเทศ54 

5.2.4 การปฏิรูประบบราชการ 
การดําเนินยุทธศาสตรภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 จะตองปฏิรูประบบราชการ

ใหมีความพรอมที่จะรองรับการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว ระบบราชการเปนกลไกที่สําคัญในการ
บริหารประเทศเปนกระบวนการของรัฐที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตามทีก่าํหนดเอาไว
ตามนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเกิดสภาวะความทันสมัย ระบบราชการจึง
เปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดภาวะความทันสมัยดังกลาวทั้งในสวนของการวางแผน  
ความรวมมือ การควบคุม การกระจายทรัพยากรโดยผานอํานาจรัฐ 

อยางไรก็ตามในปจจุบันภาครัฐยังเช่ืองชาที่จะตามภาคเอกชนและภาคสวนอื่น 
ใหทัน ภาคราชการจะตองปรับเปลี่ยนความคิดขนานใหญ รวมทั้งรูปแบบการทํางาน คานิยมและ
วัฒนธรรม ภาวะความเปนผูนํา การมองตัวเองออกจากกฎระเบียบ การควบคุมแบบสายลําดับการ
บังคับบัญชา นอกจากน้ีจะตองมีการทํางานแบบบูรณาการและการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ และการสรางความเขมแข็งแกหนวยงานตาง ๆ อยางอิสระ55 ภาคราชการจะตองมีการปรับตัว
เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติตามยุทธศาสตรภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังกลาว 

5.2.5 ปญหาการไรเสถียรภาพทางการเมือง 
ประเทศไทยประสบปญหาการไรเสถียรภาพทางการเมืองมาเปนเวลายาวนาน  

มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งทําใหการพัฒนาประเทศไทยขาดความตอเน่ืองเพราะเมื่อเปลี่ยน
รัฐบาล มีการเปลี่ยนผูนํา นโยบายหลักของการพัฒนาก็จะเปลี่ยนทั้งที่มีการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว 11 ฉบับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังระยะสั้น ๆ มักจะกําหนด
นโยบายของตนเองโดยไมไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขาดวิสัยทัศน
ระยะยาวในการนําประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว การกําหนดนโยบายสวนใหญมักมุงหวัง
ประโยชนเฉพาะชวงระยะของรัฐบาลน้ัน ๆ มากกวาผลประโยชนของประเทศระยะยาวซึ่งเปน
อุปสรรคที่สําคัญสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศเพื่อใหกาวพนจากกับดักประเทศที่มีรายได
ปานกลาง  

5.2.6 ประเทศไทยขาดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ  
ในหวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยขาดการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว รัฐบาลสวนใหญเขามาบริหารประเทศระยะสั้น และมักจะคํานึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาล
และความอยูรอดของรัฐบาลมากกวาเสถียรภาพของประเทศ จึงทําใหขาดการวางแผนยุทธศาสตรใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาวเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง การกําหนดแผนพัฒนา
ของแตละกระทรวงจะเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศในชวงระยะเวลาน้ัน ๆ 

                                                
54 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, สถานะประเทศไทยบนเสนทางกาวขาม Middle Income 
Traps, [ออนไลน], แหลงที่มา: www.exim.go.th>dog>news center. 
55 พัชรภากร  เทวกุล, ม.ล., การเปนผูนําดานการจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ, การบรรยายในการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 9, สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, 31 กรกฎาคม 2560.  
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เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศชุดใหมก็จะยกเลิกนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม
และดําเนินนโยบายใหม รัฐบาลพลเรือนที่เขามาบริหารประเทศสวนใหญจะเปนรัฐบาลผสม การ
จัดทํานโยบายของรัฐบาลจึงมีลักษณะเปนการผสมผสานระหวางนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ 
อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจจะมาจากพรรคการเมืองหน่ึง แตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เดียวกันน้ันอาจจะมาจากพรรคการเมืองอีกพรรคหน่ึงทําใหตองดําเนินนโยบายในลักษณะการ
ผสมผสานและการประนีประนอมในนโยบายเพื่อรักษาไวซึ่งเสถียรภาพของรัฐบาล เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปทําใหประเทศไทยขาดแผนยุทธศาสตรในระยะยาว 

นอกจากน้ีแผนการพัฒนาที่จัดทําข้ึนมีความหลากหลายกระจัดกระจายไปตาม
กระทรวง หนวยงานตาง ๆ เกิดความซ้ําซอนและขาดการบูรณาการระหวางกัน แมกระทั่งภายใน
หนวยงานเดียวกันก็มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ซ้ําซอนและขาดการประสานงาน
กันเน่ืองจากการจัดทําแผนการพัฒนาจะเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีเจากระทรวงที่กํากับ
ดูแลกระทรวงน้ัน ๆ ซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากน้ีมีการจัดทําแผนและยุทธศาสตร
ระยะตาง ๆ ที่เปนเอกเทศ ทั้งน้ี การที่หนวยงานตาง ๆ ไมไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติมาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาสงผลใหแผนพัฒนา
เหลาน้ันขาดการบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญเปนองครวมของการพัฒนาประเทศแมจะมีความ
พยายามที่จะบูรณาการแผนตาง ๆ แตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตามกฎหมายไมครอบคลุมทุกมิติทีส่ําคัญของการพัฒนา 

 
5.3  ความเห็นและขอเสนอแนะ  

5.3.1 ยุทธศาสตรชาติควรมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไดเพ่ือใหสามารถ
สนองตอบตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1)  พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหการแกไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตรชาติตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมยุทธศาสตรชาติเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของโลกหรือสถานการณของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายหรือยุทธศาสตรดานหน่ึงดานใดได 
ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนดําเนินการ56 ซึ่งจะทําใหการแกไข
ยุทธศาสตรชาติกระทําไดยากเพราะจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน อาจทําให
ยุทธศาสตรชาติไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและไมสนองตอบกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และภูมิทัศนของโลกที่มีพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ยุทธศาสตรของหลายประเทศจะ
มีความยืดหยุนสามารถแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่มีพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน  

2)  หากเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรของมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ก็
พบวา ยุทธศาสตรของมาเลเซียมีลักษณะที่ยืดหยุน เมื่อครั้งที่ ดร. มหาเธร บิน โมฮัมหมัด อดีต

                                                
56 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 วรรคแรก 
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นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไดประกาศวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ไดจัดทําเอกสาร Malaysian : The Way 
Forward (Vision 2020) เสนอตอที่ประชุมสภาธุรกิจมาเลเซีย (Malaysian Business Council) เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 เพื่อใหที่ประชุมสภาธุรกิจมาเลเซียพิจารณาแสดงความคิดเห็นตอ
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรในเอกสารดังกลาว กอนที่จะประกาศเปนนโยบายและยุทธศาสตรของ
รัฐบาล และในชวงเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของ
ดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน ราซัค ก็ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตรครั้งใหญ โดยดําเนิน
โครงการ มาเลเซียเปนหน่ึงเดียว (1 Malaysia) โครงการปฏิรูปรัฐบาล (Government Transformation 
Program : GTP) และโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program : ETP) จน
ทําใหมาเลเซียมีรายไดประชาชาติที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนของภาคเอกชนที่ปรับตัวสูงข้ึนและการไดรับ
ความเช่ือมั่นจากสถาบันระหวางประเทศที่ดีข้ึน เชน ธนาคารโลกไดยกระดับประเทศที่นาทําธุรกิจ
ของมาเลเซียข้ึนจากลําดับที่ 18 มาเปนลําดับที่ 12 ในป พ.ศ. 2556  

5.3.2  ยุทธศาสตรชาติมีผลผูกพันรัฐบาลในอนาคต 
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดระยะเวลาใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนไมนอยกวาย่ีสิบป57 ทําใหยุทธศาสตร
ชาติที่จะจัดทําข้ึนน้ันมีผลผูกพันรัฐบาลในอนาคตที่มาจากการเลือกต้ัง ทั้งน้ี หากนโยบายและ
ยุทธศาสตรของรัฐบาลชุดใหมไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่กําหนดเอาไวแลว ก็อาจจะเปน
อุปสรรคในการบริหารประเทศได นอกจากน้ีการจัดทํายุทธศาสตรในชวงเวลาหน่ึงอาจไมตอบโจทย
หรือไมสอดคลองกับสถานการณในอีกชวงระยะเวลาหน่ึงเน่ืองจากสภาพแวดลอมและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสภาวการณในชวงเวลาน้ัน 

หากเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย พบวารัฐบาลมาเลเซียที่เขามาบริหาร
ประเทศจะดําเนินยุทธศาสตรตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 นโยบายตาง ๆ จะตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่จะนําไปสูวิสัยทัศนที่จะเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง แมวาจะไมไดมีกฎหมาย
กําหนดเอาไวก็ตาม แมวารัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศจะอยูในสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันคือ
พรรคองคการสหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization : UMNO) ที่ครองอํานาจ
ในมาเลเซียต้ังแตไดรับเอกราช แตที่สําคัญเน่ืองจากรัฐบาลมาเลเซียตระหนักถึงความสําคัญของ
วิสัยทัศนที่จะกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงจะสงผลดีตอการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกคนก็เปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน 

5.3.3  กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ58 มี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
ภาครัฐเปนสวนใหญซึ่งอาจจะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยังไมสามารถสนองตอบตอสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกที่มีพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แมจะมีกรรมการ
ที่มาจากภาคเอกชน อาทิ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย  
                                                
57 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 
58 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 
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ก็ตาม แตโดยที่กรรมการสวนใหญมาจากภาครัฐ อาจทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเปนไปตาม
แนวทางที่ภาครัฐกําหนด  

ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนของมาเลเซีย 
ค.ศ. 2020 ที่มี Performance Management and Delivery Unit หรือ PEMANDU ทําหนาที่
กํากับดูแล จัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ แมวาจะเปนหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานก็ตาม แตก็มีผูบริหารที่มาจากภาคเอกชนทําหนาที่เปน 
Chief of Executive Officer (CEO) และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนใช
วิธีการของเอกชนในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบจัดทําตัวช้ีวัดของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งทําใหการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3.4  การดําเนินยุทธศาสตรโดยการยึดโยงกับประชาชน  
การดําเนินยุทธศาสตรตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ของมาเลเซียที่มีความกาวหนา

อยางมาก เพราะเปนยุทธศาสตรที่ยึดโยงกับประชาชน ใชประชาชนเปนศูนยกลาง โดยเริ่มจากการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสํารวจความตองการของประชาชนแลวนํามาวิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นตาง ๆ จากน้ันนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
เปนนโยบายและยุทธศาสตร เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ก็จะนําเขาสูการพิจารณาของ
ผูเช่ียวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณายุทธศาสตรและกําหนดตัวช้ีวัดแลวนําไปรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหน่ึงโดยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางกอนจะนํามา
จัดทําเปน Roadmap เพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียเปนการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน จึงทําใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสามารถดําเนินการไปโดยราบรื่น 

สําหรับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศไทยน้ันพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางการรับรู ความเขาใจและยอมรับที่จะเปนเจาของ
ยุทธศาสตรชาติรวมกัน และใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ จัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการตามข้ันตอนคือการรับฟงความคิดเห็นในเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํา 
รางยุทธศาสตรชาติ และการรับฟงความคิดเห็นเมื่อจัดทํารางยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จ
เบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง59 ซึ่งก็มีแนวทางการยึดโยงกับประชาชนและการใชประชาชนเปน
ศูนยกลางเพื่อใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชน
มีความสําคัญอยางย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร หากประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ หรือไมมี
สวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรก็จะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรน้ันมีอุปสรรค การช้ีแจงสราง
ความเขาใจ การสรางการรับรูใหกับประชาชน และการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
ยุทธศาสตรจะเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่สําคัญที่จะนําไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และเปน
ประเทศพัฒนาแลว 
  

                                                
59 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 (3) และมาตรา 8 
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5.3.5  การรวมประเด็นดานความมั่นคงเขาในยุทธศาสตรชาติ 
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีเปาหมายในดาน

ความมั่นคงของประเทศรวมอยูในยุทธศาสตรชาติ60 ทําใหยุทธศาสตรชาติมีบริบทที่ครอบคลุมใน
หลายมิติมากย่ิงข้ึน และการรวมเอาทุกประเด็นเขามาไวในยุทธศาสตรชาติ ทําใหยุทธศาสตรชาติขาด
โฟกัสที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นดานความมั่นคงของชาติเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน อาจมี
ขอจํากัดในเรื่องการเปดเผยขอมูลดานความมั่นคง การนําเสนอขอมูลตอสาธารณะและการจัดทํา
ตัวช้ีวัดในดานความมั่นคงอาจไมสามารถทําไดเชนเดียวกับการจัดทําตัวช้ีวัดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดังน้ัน จึงควรแยกมิติดานความมั่นคงซึ่งมีความละเอียดออน และเปนงานที่ไมควรเปดเผยตอ
สาธารณะออกจากงานยุทธศาสตรชาติ ซึ่งควรจะมุงเนนการพัฒนาโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดรับกับสถานการณโลก
ที่มีพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

5.3.6  การใชภาวะความเปนผูนํา (leadership) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 (Vision 2020) ทําใหมาเลเซีย

สามารถพัฒนาประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ความสําเร็จของมาเลเซียนอกจากการที่มี 
PEMANDU ทําหนาที่กํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานแลว ปจจัยสําคัญคือการใชภาวะความเปน
ผูนํา (leadership) ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในการแกไขปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนปจจัยสําคัญ 
ทําใหการดําเนินยุทธศาสตรขับเคลื่อนไปไดเน่ืองจากรัฐบาลมาเลเซียมีความมุงมั่นและมี political 
will ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไปสูสถานะการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง
ตามวิสัยทัศน จากการที่ผูนําของมาเลเซียมีความต้ังใจและความมุงมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจึง
เปนปจจัยสําคัญในการแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หากมีปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน PEMANDU ก็จะทําหนาที่ประสานกับหนวยงานตาง ๆ และหากไม
สามารถแกไขได PEMANDU ก็จะนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรี
ตัดสินใจสั่งการ ในชวงแรกของการดําเนินงานของ PEMANDU ก็ตองเผชิญกับอุปสรรคคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในการปฏิรูปภาคราชการ (GTP) เน่ืองจากขาราชการไมประสงคที่จะใหเอกชนมาทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดทําตัวช้ีวัดหนวยงานราชการ และแสดงความไมเห็นดวยที่จะ
นําวิธีการของเอกชนมาใชกับการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม PEMANDU ได
รายงานตอนายกรัฐมนตรีถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนและนายกรัฐมนตรีก็จะใชภาวะความเปนผูนํา 
(leadership) เขามาแกไขปญหาเพื่อใหยุทธศาสตรสามารถขับเคลื่อนตอไปได การที่ผูนํามาเลเซียใช
ภาวะความเปนผูนํา (leadership) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถ
แกไขปญหาและอุปสรรคและทําใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไปได กอปรกับมาเลเซียภายใต
การบริหารงานของพรรคองคการสหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization : 
UMNO) มีการบริหารประเทศมาอยางตอเน่ือง แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนําประเทศ แตรัฐบาล
ชุดใหมที่เขามาบริหารประเทศก็ยังคงสืบทอดเจตนารมณที่จะดําเนินการตามวิสัยทัศนตอไป เพียงแต
มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรเพื่อใหสนองตอบตอปญหาและสภาพแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไป 

                                                
60 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 วรรคสอง 
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เชน กรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก เปนตน ซึ่งเปนจุดเดนของมาเลเซียที่จะนําพาประเทศใหกาวพน
จากกับดักรายไดปานกลางและนําไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงตอไปในอนาคต 

5.3.7  การใชกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.)  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และ
เปนประเทศพัฒนาแลวตามวิสัยทัศน ควรใชกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)61 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เปนตน สวนภาคเอกชนประกอบดวย ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
เปนตน ทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหา
และอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมทั้งใหภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน การที่ภาครัฐและภาคเอกชนไดมีโอกาสมาหารือรวมกันโดยตรง ทําให
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนไดรับการนําไปพิจารณาแกไขใหตรงจุด รวดเร็ว ทันเหตุการณและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังเชน ในยุคสมัยที่พลเอก เปรม  ติณสลูานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี62 
ไดใหความสําคัญสูงสุดกับกระบวนการพัฒนา กรอ. กลไกและกระบวนการไดมีการพัฒนาอยาง
สรางสรรคและตอเน่ืองเมื่อนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบทําใหปญหาและอุปสรรคไดรับการแกไข 
นอกจากน้ีภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอยุทธศาสตรที่สําคัญ เชน แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจของหอการคาไทย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูความย่ังยืนคู
สังคมไทยของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
ชุมชนอยางย่ังยืนตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน กรอ.จะมีสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และเปนประเทศ
พัฒนาแลว  

                                                
61 จัดตั้งขึ้นตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 ลว. 29 ตุลาคม 2557 เรื่องปรับปรุงองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
ของภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งใหภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให
เจริญเติบโตและสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
62 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2524 มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่ฝายเลขานุการ กรรมการจากภาครัฐ
ประกอบดวยรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจและหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ กรรมการภาคเอกชนประกอบดวยผูแทน
จาก 3 สถาบันคือสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย 
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