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1. การวางแผนเพื่ออนาคตตองพิจารณาจาก Demand เดิมรากฐานของการวางแผนจังหวัดกับกลุม
จังหวัด เปนลักษณะของการยึดแบบฟอรมวาถูกตองหรือไม การดําเนินงานก็มองวาเปนไปตามแบบฟอรม
หรือไม และพิจารณาเฉพาะดาน Supply Side ซึ่งอาจเปนวิธีคิดที่ขาดรายละเอียดและความตองการในอนาคต 
ดังนั้น วิธีคิดที่เปนระบบและมรีายละเอียดจะดกีวาแบบฟอรมที่เปนแนวความคิดที่คุนเคย แตไมใชเพื่อกําหนดแผนฯ 

2. ระบบการคิดเพ่ือกําหนดแผนจะเก่ียวของกับ การศึกษา HRD  Operating System และ
แนวความคิดของคนไทยยังคิดแบบ 3.0 ไมไดคิดแบบ 4.0 

(1) อดีตจนถึงปจจุบัน มีแนวคิดวา ถาตั้งใจ มุงมั่นและทุมเทในการทํา a (ภารกิจ) แลวจะได b (สิ่งดีๆ 
จะตามมา) ก็จะเกิดหลุมดําในอนาคต 

(2) ถาเรามองไปอนาคตวา สิ่งใดที่เราอยากเปน หรือเรียกวาสถานการณในอนาคต โดยพิจารณาจาก 
แผนชาติ แผนภาค รวมถึงการมอง Potential Demand แลวเราขับเคลื่อนอยางไร วิธีการอยางไร ใครเปนผู
ขับเคลื่อนหลัก ใครเปนผูสนับสนุน รวมกันทําเมื่อไร เพ่ือใหไดสิ่งที่เราอยากไดอยากเปนทันเวลา นั่นคือ แผนการ/
โครงการที่ทําใหสําเร็จสูเปาหมาย 

(3) ผมไดสํารวจจังหวัดดวยการถามถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นวาอีก 4 ปในพื้นที่ของทานจะเกิดอะไรขึ้น 
ก็ไดรับคําตอบเปนการเลาอดีตการลงทุนพื้นที่จากการเกษตรและการลงทุนของชาวตางชาติ หรือถามผูบริหาร
ทองถิ่นวาทานตองการพัฒนาอะไรกอนเปนอันดับแรก ซึ่งตอบวาควรทําเครื่องราชยใหขาราชการทองถิ่นเพิ่ม หรือ
การเพิ่มอัตราเงินเดือน ทั้งหมดเปนการตอบโดยคํานึงถึงอดีต ไมไดมาจากอนาคต 

(4) แผนฯ 20 ป – แผนฯชาติ –แผนฯภาค –แผนฯ กลุมจังหวัด – แผนฯจังหวัด ตองเปนแผนทีด่ี 
ดวยการพิจารณาจาก  

- คาดการอนาคต 
- กําหนด Position 
- วิเคราะห Demand 

3. แนวความคิดแผนฯภาค และแผนกลุมจังหวัด ขาดความเปน Positioning 
(1) การเปรียบเทียบแผนภาค กับสํารับอาหาร พบวา 

ภาค  เปรียบเปน     Multiple – Combo set  เซ็ตโตะจีน 
กลุมจังหวัด  เปรียบเปน     Combo set /Set Menu 
 จังหวัด  เปรียบเปน     จานเดียวในสํารับ ที่เปนจานพื้นฐาน 

(2) ภาค ประกอบดวย  วัฒนธรรม/ภูมิศาสตร/ภูมิอากาศ + วัตถุดิบ + เมนู + 
รูปลักษณ + รสชาด + สรรพคุณ โดยปกติเราจะเนน  ถึง และที่สําคัญไมไดดู สรรพคุณ 
วาทําไม หรืออะไร เพื่อที่จะดึงความแตกตางออกมา 

(3) การกําหนด Positioning จึงอยูที่สรรพคณุ 
(4) สื่อของจังหวัด ขณะนี้ควรเนนที่ Website ตองสื่อถึงสิ่งดีๆที่มี และการสื่อสารที่เร็ว  
(5) ตัวอยาง Cluster ไวน แคลิฟอรเนีย เริ่มตั้งแตตนทางที่มีโรงงานองุน ทักษะการสรางปุย            

การรักษาองุน การมีเครื่องไมเครื่องมือปลูกองุน รวมถึงการมีชลประทานที่ดี แลวระหวางทางมีภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เขามามีสวนรวมพัฒนาองุน มีผลทําใหปลายทางมีการพัฒนาตั้งแตเครื่องมือที่



เกี่ยวของกับอุปกรณไวน ขวด จุกกอก ฉลาก การโฆษณา จนไปถึงสินคาควบคูสูการทองเที่ยวเพื่อชิม ชม ชอป 
(Tourism Cluster) ซึ่งชวงที่มีการรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน การศึกษาก็เกิดหลุมดําอยูชวงระยะเวลา
หนึ่ง เพราะเนนเฉพาะการขายไวน จึงมีแนวคิดใหมียอดขายเพิ่มมากขึ้น มองภาพบริหารจัดการใหเปนระบบ
เพื่อเพ่ิมมูลคาของสินคาประกอบของไวน และการทองเที่ยว เปนตน 

(6) อีกตัวอยาง Cluster เครื่องหนัง เปน แฟชั่นดีไซน ที่โดยปกติจะผลิตแคกระเปาหนัง ถุงมือ
หนัง เสื้อผาหนัง รองเทาหนังจากแกะ แพะ  ก็ขยายมาเปนผลิตภัณฑหนังแท ไมแท หรือผสมแตละประเภท 
พรอมกับการพัฒนาเครื่องจักรและพัฒนาการออกแบบใหอยูในรูปของผลิตภัณฑแฟชั่นดีไซนใหตรงกับความ
ตองการมากขึ้น  

4. สถานการณของประเทศในภาพ Macro และระยะยาว (Middle Income Trap) 
การพัฒนา Thailand 3.0  Thailand 4.0 ตองใช Operating System ซึ่งนิสัยคนไทย ชอบ 

งายๆ /ทันทีทันใด/ ไดมางายๆ เพราะฉะนั้นตองผลักดัน และสรางนวัตกรรม เพื่อใหผลิตภัณฑเปน S Curved 
โดยเนนสรรพคุณ เชน 

 กลุมอาหาร เกษตร          : เทคโนโลยีชีวภาพ 
 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ    : เทคโนโลยีทางการแพทย 
 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ  : หุนยนต เครื่องกล ที่ใช อิเล็กทรอนิกสครอบคลุม 
 กลุมดิจิตอล     : เทคโนโลยี Internet ปญญาประดิษฐ สมองกล ฝงตัว 

กลุมอุตสาหกรรม  : สรางสรรค วัฒนธรรม และบริษัทที่มีมูลคาสูง   
ตัวอยาง อากาศอัดกระปองภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุน 
ดังนั้นแผนฯ ควรพิจารณา “สํารับใหม” ควบคูไปกับสํารับเดิม เพ่ือรองรับอนาคตและชวยวางรากฐานการพัฒนา
ประเทศใหหลุดพนจาก Middle Income Trap 

5. Global และ National Demand  เดิมคนไทยไมไดคิดถึง Demand ของโลก วาป 2020 โลก
ตองการอะไร ในอนาคต 

การวิเคราะห Global Demand 
  1. วิเคราะหสรรพคุณของ Product เพื่อไปสูตลาดโลก 
  2. วิเคราะหวาประเทศที่กําลังพัฒนาเขาสูสังคมเมืองผลิตสินคาไดเองแลว จะตองการสินคาอะไร 
  3. การดู Demand ของประเทศอันดับสูง 5 อันดับ เปน ญี่ปุน จีน อินเดีย อาเซียน และกลุม

ประเทศ MENA (Middle East North Africa) 
4. ประเทศที่พัฒนาแลวก็จะตองการสินคาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ

ผูสูงอายุ เชนอาหารแปรรูป อิเล็กทรอนิกส เครื่องสําอาง พลาสติก ไบโอพลาสติก 
5. National Demand มุงเนนเรื่องใด ตองดูวา Trend ของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นเชน ทองเท่ียว 

เครื่องสําอาง เทคโนโลยีสื่อสาร การรักษาความงาม ธุรกิจประกันภัยจะกลายเปนสินคาดาวเดน ซึ่งสะทอนใหเห็น
ความเปนสังคมเมือง เมื่อ AEC เปดตัว เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว เมื่อเราทราบ Demand ระดับโลก ทราบ 
Demand ระดับประเทศแลวมีการวิเคราะห Position มีทิศทางในอนาคตแลวคนของเราพรอมจะไปสูยุค 4.0
หรือไม 

 
 
 
 



6. คานิยมของคนตางยุค และ workforce ในอนาคต ตองคิดแบบ Operating System 
คานิยมของคนตางยุค 

 
             รุนเกา                                      สิ่งดีๆจะตามมา 

 
 

           รุนใหม                                     ไดเพิ่มมากๆ 
 
คนในยุคทหารผานศึก กอน พ.ศ. 2489 หรือยุค Thailand 1.0  ขยัน อดทน สูชีวิต 
คนยุค Boomer มีขนาดครอบครัวใหญ พ.ศ. 2489-2508 Thailand 2.0    หวานอม ขมกลืน ไมคอยเปลี่ยนงาน 
คนยุค เครื่องจักรและวิศวกรรมประเทศเขาสูความเปนนิกส ยุคThailand 3.0  ตองอดทน ไมเตนกินรํากิน 
คนยุคบริโภคนิยม มีการผลิตมาก การแขงขันกันดวยสรรพคุณ Thailand 4.0   ถูกกระตุนดวยการโฆษณาตอเนื่อง 

การทํางานของจังหวัดในอนาคต 
1. การขายจึงเปนเรื่องสําคัญ วิถีของการแขงขันของจังหวัดในอนาคต จังหวัดจึงตองมีจุดขายที่

สามารถดึงดูดคน ไมใชสิ่งที่จังหวัดมี หรือผลิต เพราะหลายจังหวัดก็ผลิตสินคาที่เหมือนหรือคลายๆ กัน แลว
อะไรคือจุดขายที่จังหวัดมีและแตกตาง และมีคุณสมบัติโดดเดนกวาจังหวัดอื่นๆ 

2. การคมนาคม ที่มีการพัฒนา สนามบินตองเกิดขึ้นเพื่อตึงผูคนใหเดินทางไป 
3. IT เขามามีบทบาทที่สําคัญในชีวิต ผูคนใชโทรศัพทมือถือกันมาก ถือเปน IT Everything คือ

หนาตางไปสูผูบริโภคไดทั่วโลก 
4. การที่คนรุนใหมเขาสูการเปน Gig Economy (การใชความสามารถพิเศษหาอาชีพใหกับตนเอง) 

คือ 1 คนสามารถทําอาชีพไดมากกวา 1 อาชีพ อาจมีถึง 4 อาชีพได โดยใช เทคโนโลยี และSocial Media เปน
สื่อในการขายงานของตนเองได 

    5. Concept ของของการแขงขันในยุค 4.0 และ Fin-Tech 
 

 ความหนืดของการพัฒนาประเทศ 
ป 2030 ประชากรของประเทศไทย 61 % จะเปนประชากรวัยทํางาน และประชากรวัยพึ่งพิง 39 % 

หรือ 2 ใน 5 จะเปนประชากรไมทํางาน ประชากรในวัยทํางานจะนอยลง ประชากรในวัยสูงอายุของประเทศไทยมี
จํานวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จึงตองเรงการพัฒนาในยุค 4.0 ใหเร็วขึ้น 

 
ความตองการแรงงาน 
ความตองการแรงงานท่ีจบชั้นประถมมีนอยกวาคนท่ีมีวุฒิ ความตองการแรงงานจบมัธยมมีนอย คนท่ี

จบปริญญาตรีมีจํานวนเยอะมากแตตลาดแรงงานตองการคนจบปริญญาตรีนอยมาก แรงงานที่พัฒนาประเทศ
อยางแทจริงคือแรงงานอาชีวศึกษา แตคานิยมของสังคมไทยไมนิยมใหลูกเรียนอาชีวศึกษาไมภาคภูมิใจ และมอง
วาไมปลอดภัย แรงงานดานการผลิตลดลง เชนแรงงานในภาคเกษตร แตแรงงานในภาคการบริการมีเพิ่มมากขึ้น  
 

ขยัน มุงมั่น ทุมเท 

ทําเพ่ิมเล็กนอย 



 
แนวความคิดเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในอนาคต 
วิถีแหงการเปน Platform หากจะมองการพัฒนาจังหวัดวาตองพัฒนาตั้งแต ตนทาง กลางทาง จนถึง

ปลายทาง ปจจัยคือจํานวนประชากรในวัยทํางานท่ีลดลง จึงตองเปลี่ยนวิธีคิดใหเปนแบบ Platform 
Key Concept ของ Platform เพ่ือเอ้ือใหบุคคลหลายๆ ฝายมาพบกัน หาพื้นที่ใหหลายๆฝายไดมี

โอกาสในการมาใชรวมกัน โดยการแบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ  
1. ลูกคาที่ไมมีกําลังซื้อหรือมีกําลังซื้อแตยังไมตัดสินใจซื้อ 
2. ลูกคาที่ตัดสินใจซื้อทันที  
วิธีการในการเขาหาลูกคาทั้งสองกลุมคือการใหบริการแบบแจกฟรีไปกอนเชน Social Media ตางๆ 

(Facebook , Line) เกมสตางๆ ให Download ไปเลนฟรี การขายของผานขายดี.com หรือ Lazada หรือเกมส 
โปเกมอน เหลานี้เปนการใหบริการฟรี ผูใชชอบและเขามาใชบริการอยูอยางตอเนื่อง ทําใหเปนที่นิยมขึ้นมา 
ตัวอยางของ YouTube  หรือรายการ The Voice จุดประสงคไมไดอยูที่การไดรางวัล แตอยูที่เมื่อเขารอบลึกๆ 
แลวมีคนเขามาติดตาม เขามาชมมาก มีสถิติการเขาชมที่สูงเปนแสนเปนลานคน ทําใหเกิดเปนชองทางใหมใหกับผู
ที่อยากจะโฆษณาขายสินคา ทําใหในปจจุบันการเขาชม YouTube หรือ Clip Video ของรายการ หรือเกมสที่เลน
ฟรีตางๆ ก็จะมีโฆษณาสั้นๆ ขึ้นมากอน หากตองการดูหรือเลนโดยไมมีโฆษณาตองมีการซื้อโปรแกรม หรือหากไม
ซื้อก็ตองมีระยะเวลาในการดูโฆษณากอนจึงจะสามารถทําการกดขาม (Skip) โฆษณานั้นได หรือมีโฆษณาบางตัวที่
จายคาโฆษณาแพงก็จะไมสามารถกดขามไดตองดูโฆษณานั้นๆจนจบจึงจะสามารถดูสิ่งที่อยากดูได เม่ือมีชองทาง
ในการขายโฆษณา คนรุนใหมที่มีความสามารถหลากหลายก็จะแสดงความสามารถแลวถาย Video ลง YouTube 
ใหมีคนเขามาชมมากๆ ทําใหสามารถขายโฆษณา สรางรายไดใหกับตัวเองได 
 การบริหารจัดการการบริการผาน Application ตางๆ เชน Uber หรือ Line Man เปนใหบริการรถ
รับจาง โดยที่ผูใหบริการไมมีรถเปนของตนเองแตสามารถสรางเครือขายในการใหบริการและเกิดรายได เปนการ
นําคนที่อยากซื้อของและอยากสงของมาพบกัน 
 ในมุมมองของจังหวัดเมื่อมีหลายๆ Value chain คนผลิตสินคาแลวอยากขาย กับคนที่อยากใชสินคา
นั้นๆ เพื่อการดํารงชีพหรือเพื่ออํานวยความสะดวก การมี Platform สําหรับนําเอาหลาย Value chain            
มาสนับสนุนกัน หรือเอื้อตอกัน จึงเปนสิ่งตองเกิดขึ้นในจังหวัด เชน มีภาคเอกชนในจังหวัดมีโรงแรมดีๆ อยาก



ใหบริการ มีสถานที่ทองเที่ยวสวยงาม มีรานอาหารดีๆ อยากใหบริการ ผูวาราชการจังหวัดไปพบสินคา ไปพบ
อาหารอรอยที่อยากชวนชิมอยากนําเสนอใหเปนที่รูจัก ตองทําใหเกิด Platform ของจังหวัดสําหรับการคนหา
ขอมูลเหลานี้ไดบน Smart Phone เพ่ือใหงายตอการเขาถึง โดยการสรางรูปแบบใหนาสนใจ นําเสนอความสําคัญ
มีสรรพคุณบางอยางที่หาไมไดจากที่อื่น จึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในอนาคตของจังหวัด 
 การสรางความสําคัญของ Platform โดยการสราง Crypto Currency คือเงินท่ีถูกอุปโลกขึ้นมาอยางหนึ่ง 
ตัวอยางเชน แสตมปของ 7-11 มีขึ้นมาเพ่ือระบายสินคาบางอยางที่คางสตอก หรือขายไมไดจะใหแสตมปเยอะๆ
กับสินคาที่กําลังจะหมดอายุ การสะสมไมลในการเดินทางดวยเครื่องบินการบินไทย  หรือพวกบัตรสะสมแตมของ
สินคาตางๆ เปนตน 
 Crypto Currency หากสามารถใชขาม Platform ได ก็ไมตางจากเงิน หากนําแตมของเกมสโปเกมอนไป
ซื้อของผาน Lazada ได หรือเอาแตมของบัตรสะสมแตมตางๆไปจายคาน้ําประปา คาไฟฟาไดโดยผาน 7-11      
ในสหรัฐอเมริกาในปจจุบันใหการยอมรับ BitCoin ในจีนมีการใช DragonCoin โดยการยอมรับเริ่มจาก แจ็คหมา 
ในกรณีของผูผลิตเครื่องจักร กับการขายผาน Lazada 
 

Platform คือการนําเอาหลายๆ Value chain มาเชื่อมตอกัน หรือมา Match กัน 
 

 ดังนั้นการเขาสู Thailand 4.0 การวาง Positioning เนนที่สรรพคุณ การจะพัฒนาไดตองเขาใจถึง 
Demand สามารถสรางจุดขายท่ีสอดรับและสราง Platform ที่สามารถดึงดูดให Demand กับ Supply มาพบกัน 
สามารถเอื้อใหเกิดสิทธิพิเศษกับบุคคลที่ทําตามกฎเกณฑ เชนผูที่ไดรับอนุญาตแลวทําการตามที่ไดรับอนุญาตให
ไดรับสิทธิพิเศษ 
 

7. แนวคิดในยุค 1.0 -3.0 VS 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิดเพื่อกําหนดแผนฯในยุค 3.0 VS แนวคิดในยุค 4.0 
แนวคิดในยุค 1.0-3.0 

• เรา Supply อะไร 
• IT คือเครื่องทุนแรง 
• การกําหนด Positioning มาจากการคิดที่วา  

“เราผลิตอะไร ที่ผูอื่นผลิตไมได” 
• เราควร Promote เพื่อเขาถึง กลุมเปาหมาย ใด 
• เนนการกระจายชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก เพื่อใหเกิดการซื้อ 
• พยายามขาย Single Item และ Substitute 
• เนนการสราง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปน “จุดขาย” 
• Green Products เปน Luxury 
• ความมั่นคงและเปนระบบ ของงาน จะเปน Asset 
• แยกแยะระหวาง ดี และ ไมด ี
• ทํามากจะนํามาซึ่งการไดมาก 

แนวคิดในยุค 4.0 

• กลุมเปาหมาย Demand อะไร 
• IT คือ หนาตางและหนาตา 
• การกําหนด Positioning มาจากการคิดที่วา  

“สิ่งที่เราผลิต มีสรรพคุณอะไร ที่หาจากที่อื่นไมได” 
• กลุมเปาหมายใดที่อยากจะ Search หาเรา และ  

เมื่อเจอเราแลว ก็ไมอยากไป Search หาจากที่อื่นอีก 
• เนนการเปนที่นาคนหาและกลับมาซื้อซ้ําและบอกตอ 
• พยายามขาย Package-Combo set และ Complement 
• เนน Differentiation และ ความเปนเอกลักษณ โดยมี  

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน Basic Requirement 
• Green Products เปน Basic Foundation 
• การไดใชความสามารถเฉพาะตัว และมีระบบการทํางาน 

ที่ยืดหยุน จะเปน Asset 
• แยกแยะ ความดีที่แตกตาง 
• ทําไมมากแตคิดสรางสรรคมาก จะทําใหไดมากยิ่งกวา 


