
 ทิศทาง
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

นายอาคมนายอาคม    เติมพิทยาไพสิฐเติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ((สศชสศช..))

วันศุกรที่  9 พฤศจิกายน  2550



ประเด็นการนําเสนอ

กรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนักรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนั11

สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทยสถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทย22

แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1033

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวคิดคลัสเตอรการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวคิดคลัสเตอร44



1950 1980 2000 2010 2020

Comparative
Advantage

Competitive
Advantage

Adaptive
Advantage

Understanding marketplaceUnderstanding marketplace

Developing productsDeveloping products

Understanding the worldUnderstanding the world

GrowthGrowth

ความสามารถในการแขงขันเปนประเด็นการพัฒนาสําคัญของโลก  
ซึ่งไมใชแคสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันเทานั้น แตตอง
สรางความไดเปรียบทีม่ีการปรับตัวตอกระแสโลกอยูตลอดเวลา 



พื้นฐานมหภาค
• นโยบายการเงินการคลัง
• นโยบายการคาการลงทุน
• นโยบายการตางประเทศ

พื้นฐานมหภาค
• นโยบายการเงินการคลัง
• นโยบายการคาการลงทุน
• นโยบายการตางประเทศ

ปจจัยสนับสนุน
• ทรัพยากรมนุษย
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• การบริหารจัดการ
• โครงสรางพื้นฐาน
• ทรัพยากรธรรมชาติ+สิ่งแวดลอม

ปจจัยสนับสนุน
• ทรัพยากรมนุษย
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• การบริหารจัดการ
• โครงสรางพื้นฐาน
• ทรัพยากรธรรมชาติ+สิ่งแวดลอม

Enabling Enabling 
FactorsFactors

เกษตรเกษตร อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม บริการบริการ

การสรางความรูความเขาใจและจติสํานึกการสรางความรูความเขาใจและจติสํานึกการสรางความรูความเขาใจและจติสํานึก

กรอบแนวคิดการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของไทย

ความอยูดีมีสุข

ความสามารถในการแขงขัน

การ

ปฏิรูป

ภาครัฐ

การปฏิรูป

ภาคเอกชน



การเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อสรางคุณคาเพิ่ม 
(Value Creation)

Encourage interaction
between sectors, 

segments and products

• Bio- Material to support others

• Food security/sustainability • From Domestics to 
Domestics, Regional Focus
• From Generalization to 
Specialization, Differentiation
• From Tradition to Innovation

• New opportunity i.e bio-fuel

OEM ODM, OBM

Imitation Innovation

Low cost Differentiation 

• Thai-herb for spa and Tourism        

Agriculture Services

Manufacturing

• Bio-based production

• Bio-products for logistics eg. for packaging       
• Logistics for agriculture       

• Logistics for manufacturing

High productivity by 
nano and Bio-tech, 
local wisdom, 
biodiversity

High productivity
By IT, HR หรือ Process

Innovation

Industry is considered beyond manufacturing activities



Fruits & 
Vegetables

Fruits & 
Vegetables

สงเสริม 
Agro tourism

Livestock/ 
Fishery

Livestock/ 
Fishery

สรางสินคาใหม
ใหกับการ
ทองเที่ยว

พัฒนาสินคาการทองเที่ยวใหมๆ 
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางยั่งยืน (Utilise
resources) และใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(Optimisation)
 ไมเนนการสรางอยางฟุมเฟอย แตเนนการ
บํารุงรักษาทรัพยากรที่มีอยู 
การบริหารความเสี่ยง (risk/uncertainty 
management) 

TourismTourism

HealthcareHealthcare

EducationEducation

พัฒนาความรูเฉพาะทาง/ ทักษะการสื่อสารให
บุคลากร
สราง/สงเสริมเทคโนโลยีการแพทยที่ทันสมัย
สงเสริมแพทยแผนโบราณ/ โภชนเภสัชศาสตร

พัฒนามาตรฐานการศึกษา/ ทักษะการสื่อสาร
ขยายรูปแบบการศึกษา

สามารถพฒันาใหเปนสินคา
บริการสงออกเชน

สปา
นวดแผนโบราณ
รานอาหารไทย
ร.ร.สอนรําไทย
ร.ร.สอนมวยไทย
แพทย/ พยาบาล/ 
นักวิทยาศาสตร/ 
อาจารย

สงเสริม 
Agro tourism

แนวทางการสรางขีดความสามารถในการแขงขนัของไทย:
การเชื่อมโยงภาคเกษตรใหเปนฐานของการพัฒนาภาคบรกิาร
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อันดับความสามารถในการแขงขันรวมของกลุมเศรษฐกิจ

 ที่มา : IMD 2007

สหรัฐฯ 1 1 1 1 1
ฮองกง 10 6 2 2 3
สิงคโปร 4 2 3 3 2
ไอซแลนด 8 5 5 4 7
เดนมารก 5 7 7 5 5

ประเทศ
5 อันดับแรก 2546 2547 2548 2549    2550

สิงคโปร 4 2 3 3 2 
มาเลเซีย 21 16 26 22                23
ไทย 28 26 25 29                33
ฟลิปปนส 36 32 36 45                45
อินโดนีเซีย 49 49 50 52                54

กลุมประเทศ
อาเซียน 2546 2547 2548 2549    2550

การจัดอนัดับความสามารถในการแขงขันของIMD



ปจจัยหลัก 2546 2547 2548       2549       2550

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 13 9 7             29            33

2. ประสิทธิภาพภาครัฐ 18 20 14 20            27

3. ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 25 21 25 25 34

4. โครงสรางพื้นฐาน 43 42 39 42            48

อันดับโดยรวม 28 26 25 29            33

ปจจัยที่ผลตอความสามารถในการแขงขันของไทย

IMD 2007

จํานวนประเทศ 49 59 60           61            55



2546 2547 2548      2549       2550

ผลิตภาพ & ประสิทธิภาพ 20 48 56           48 48

ตลาดแรงงาน 4 5 5 6              7

การเงิน 13 36 46 41           44

การบริหารจัดการ 8 24 27 26           35

การจัดอันดับประสิทธิภาพของภาคเอกชนของไทย

IMD 2007

ประสิทธิภาพภาคเอกชน 25 21 25           25 34

ทัศนคติและคานิยม 11 12 16           20           30



2546 2547 2548      2549       2550

สาธารณูปภาคพื้นฐาน 14 41 38           38 35

Infra ดานเทคโนโลยี 20 45 45 48           48

Infra ดานวิทยาศาสตร 26 55 56 53           49

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 18 48           46 48           48

การจัดอนัดับประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานของไทย

IMD 2007

โครงสรางพื้นฐาน   43 42 39           42          48

การศึกษา   21 48 46           48           46



อันดับความสามารถในการแขงขันของกลุมเศรษฐกิจ

 ที่มา : Global Competitiveness Report (2006-07)

Switzerland 1 4 5 5 2
Finland 2 2 3 4 6
Sweden 3 7 7 2 5
Denmark 4 3 1 6 7
Singapore 5 5 2 3 15

ประเทศ Overall Index, GCI                Sub Indexes (2006-07)
5 อันดับแรก 2006-07 2005-06 Basic req. Efficiency Innovation

ประเทศ                 Overall Index, GCI                 Sub indexes (2006-07)
เขตเศรษฐกิจเอเชยี 2006-07   2005-06  Basic req.    Efficiency Innovation

สิงคโปร 45 5 2 3 15
เกาหลีใต 24 19 22 25 20
มาเลเซีย 26 25 24 26 22
ไทย 35 33 38 43 36
จีน 54 48 44 71 57
อินเดยี 43 45 60 41 26
อินโดนีเซีย 50 69 68 50 41
ฟลิปปนส 71 73 84 63 66
เวยีดนาม 77 74 71 83 81
กัมพูชา 103 111 100 110 102

การจัดอนัดับความสามารถในการแขงขันของ WEF
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กรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนักรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนั11

สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทยสถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทย22

แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1033
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การประยกุตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
กับบริบทการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาคุณภาพคน สังคม
แหงศีลธรรม ฐานความรู

การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น พัฒนาเครือขาย
เชื่อมโยงสูภายนอก
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบน
ฐานการผลิตที่แข็งแกรงดวย
องคความรู สรางคุณคาเพิ่ม

การสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพ สวล.

การเสริมสรางระบบและ
วัฒนธรรมธรรมาภิบาล       
และประชาธิปไตย

คน 
สังคม

เศรษฐกิจ

ธรรมาภิบาล

พอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุมกัน

คนเปนศูนยกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตร

ดุลยภาพจติใจ-วัตถุ

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร

พึ่งพาตนเอง 
ปรับตัวรูเทา
ทันโลก    

สรางภูมิคุมกัน
แกครอบครัว
ชุมชน สังคม 
ประเทศ 

“สังคม     
อยูเย็น    
เปนสุข
รวมกัน”

ชนบท-เมอืง

ดุลยภาพภายใน

ดุลยภาพภายใน-
 โลกาภิวัตน

จัดการความเสี่ยง/
ภูมิคุมกัน

ดุลยภาพภายใน

อนุรักษ-ใชประโยชน

กระจายอํานาจ        
อยางเปนธรรม

แขงขัน-กระจายประโยชน
อยางเปนธรรม

ทรัพยากรฯ

ชุมชน



1 ยทุธศาสตรการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม 
แหงภมูิปญญาและการเรยีนรู

2 ยทุธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปน
ฐานที่มั่นคงของประเทศ

3 ยทุธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยัง่ยนื

 ยทุธศาสตรการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล.

 ยทุธศาสตรการเสรมิสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ประเทศ

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา



ฐานเศรษฐกจิที่มั่นคงและยั่งยืน
Economic stability and 

sustainability

ควบคูไปกบันโยบายสังคมเชิงรุก
Proactive social policy to 

create positive 
externality

เชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลก
และภูมิภาค

Global and regional 
positioning

เพิ่มมูลคาผลผลิตดวยฐานความรู
Value creation from 

knowledge application

หลักการพื้นฐานการปรบัโครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื 

Sustained Prosperity
More Balanced Structure

Better Distribution



สนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และ
กระจายผลประโยชนการพัฒนาอยางเปนธรรม

สงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกจิอยางเสรีและเปนธรรม กระจายการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานสูภูมิภาคอยางสมดุล เปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใหบรกิาร
ระบบการเงินฐานราก  ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได 

ปรับโครงสรางการผลิต

ปรับโครงสรางภาคเกษตร/ 
อุตสาหกรรม/บรกิาร                            
พัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต

สรางภูมิ   
คุมกนัระบบเศรษฐกจิ

บริหารเศรษฐกจิสวนรวมใหมี      
ประสิทธิภาพ สงเสริมการออม

เพิ่มทางเลือกระดมทุน      
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เรงรัดใชพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ใหสมดุลและยั่งยืน



แนวทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจแนวทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
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โครงสรางพื้นฐาน/ ลอจิสติกส/ พลังงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทรัพยากรมนุษย (การศึกษา/แรงงาน)

กฎหมาย/ ขอบังคับตางๆ

นโยบายเศรษฐกิจมหภาคนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

เกษตรเกษตร อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม บริการบริการ

• สงเสริมการออม
• สนับสนุนการเงิน
ฐานราก

• ปรับโครงสราง
ภาคการเงนิ

• สงเสริมการออม
• สนับสนุนการเงิน
ฐานราก

• ปรับโครงสราง
ภาคการเงนิ

•เพิ่ม ปสภ รัฐวิสาหกิจ
•การลงทุนรัฐ
รวมเอกชน (PPP)
•กระจายอํานาจสู
ภูมิภาค/ การคลังยั่งยนื
• Pro-poor policy

•เพิ่ม ปสภ รัฐวิสาหกิจ
•การลงทุนรัฐ
รวมเอกชน (PPP)
•กระจายอํานาจสู
ภูมิภาค/ การคลังยั่งยนื
• Pro-poor policy

• ความรวมมือ

ในภมูภิาค (Trade/ 
Investment/ Tourism
/ Energy/ Finance)
• New market 

opportunities

• ความรวมมือ

ในภมูภิาค (Trade/ 
Investment/ Tourism
/ Energy/ Finance)
• New market 

opportunities

ปจจัยแวดลอมสําคัญ

(Enabling factors)

การปฏิรูประบบราชการ

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
• สนับสนุนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
• จัดการระบบ E-Government

พัฒนาเครือขายคลัสเตอร และเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน 



(1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาอาหารใหเปนแหลงการผลิตอาหารแปรรูปที่สําคญัของโลกที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหาร
(2) สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่มิใชอาหารและมโีอกาสใหมทางการตลาด 

เชน สมุนไพร พชืเสนใย และสงเสริมพืชที่ใชในการผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน 
มันสําปะหลัง ออย เปนตน

(3) สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพในการสราง
มูลคาสินคา รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพผลิตผล

(4) พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
(5) สงเสริมการทําเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย
(6) สงเสริมการประชาสัมพันธและสรางตราสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อขยายตลาด

(7) จัดระบบการใชที่ดินการเกษตรและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหสอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่

1. ปรับโครงสรางภาคเกษตร 

แนวทาง 1: ปรับโครงสรางการผลิต

บนฐานการเพิ่มผลิตภาพและคุณคาสินคา/ บริการ



(1) ลงทุนเพื่อสรางและพัฒนาตอเชื่อมหวงโซมูลคา รวมทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหมที่มี
ศักยภาพสูง (potential industries) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต ปโตรเคมี และอุตสาหกรรม
ใหม (new wave industries) อาทิ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดานชีวภาพ

(2) จัดทําแผนที่นําทางการบริการจัดการสิทธิบัตร (patent management)

(3) สรางระบบวิจัย R&D ในเชิงประยุกตอยางบูรณาการเพื่อมุงสรางนวัตกรรม ทั้งในรูปของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต

(4) สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหมีบทบาทที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใชแนวทางคลัสเตอร

(5) สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่เกื้อหนุนตอการสรางนวัตกรรม

(6) พัฒนาบุคลากรทั้งในระบบและการฝกอบรมใหมีความชํานาญ และใหสอดคลองกับความ
ตองการ และลักษณะนิสัยทางอุตสาหกรรม

(7) พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพและโอกาสดานตลาด

2. ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม



(1) ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเชิงพื้นที่ และเสริมสรางความเปนไทย
(2) สงเสริมการลงทุน พัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ 
(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจและบริการที่มีศักยภาพใหเปนที่ยอมรับ

(4) สงเสริมตลาดการทองเที่ยวและกลุมลูกคาธุรกิจบริการอยางตอเนื่อง

(5) พัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิ โครงขายคมนาคม มาตรฐานความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก
พื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบขอกฎหมาย

(6) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรชุมชนในทองถิ่น

3. ปรับโครงสรางภาคบริการ

(1) บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ไดแก พัฒนากําลังคนทั้งปริมาณและคณุภาพ พัฒนาและผลิต
องคความรูและเทคโนโลยี สนับสนุนดาน R&D และสรางนวัตกรรม 

(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและบริการโลจิสติกส รวมทั้งระบบโทรคมนาคม และ
สนับสนุนวิธีบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน

(3) ดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การสงเสริมลงทุน และสรางความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ สรางกลไกเพื่อรองรับผลกระทบจากการตกลงการคาเสรีตางๆ ขยายตลาดสงออก 
พัฒนาและเรงรัดการปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ผลักดันความรวมมือในภูมิภาคใหกาวสู East 
Asian Community

4. พัฒนาปจจยัสนับสนุน



ประเด็นนําเสนอ

กรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนักรอบแนวคดิการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนั11

สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทยสถานภาพขีดความสามารถในการแขงขนัของไทย22

แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10แนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1033

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวคิดคลัสเตอรการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวคิดคลัสเตอร44



เชื่อมโยงกัน 

ทั้งแนวตั้ง
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ดเน

นท
ี่

ยุท
ธศ
าสต

ร

ขับเคลือ่น

โดยอุปสงค

สง
เสร
ิมก
าร

เปด
กว
าง

ทา
งก
ารค

า

CLUSTERCLUSTER

ภาคเอกชนภาคเอกชน  ::
ธุรกิจที่เกี่ยวของธุรกิจที่เกี่ยวของ
ตั้งแตตนน้ําตั้งแตตนน้ํา
ถึงปลายน้ําถึงปลายน้ํา

สถาบันสถาบัน//สมาคมสมาคม//
ผูใหบริการตางๆผูใหบริการตางๆ::
พื้นฐานการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนา
เทคนิคและการรวมเทคนิคและการรวม

กลุมกลุมธุรรกิจธุรรกิจ

ภาครัฐบาลภาครัฐบาล  ::
นโยบายนโยบาย  กฎกฎ  

ระเบียบระเบียบเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา
และและ R R&D&D ::  พฒันาพฒันา

เสริมสรางพื้นฐานดานเสริมสรางพื้นฐานดาน  
ทรัพยากรมนุษยทรัพยากรมนุษย
และนวัตกรรมและนวัตกรรม

คลัสเตอรทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และนําไปสู
ความสามารถในการแขงขนั 



คลัสเตอร : มิติใหมของความสามารถในการแขงขนัที่ยัง่ยืน

1.1.  การเชื่อมโยงซึ่งกันและกันการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
(Connectivity)(Connectivity)

• กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนและ
ถายทอดความรู ขอมูลขาวสาร
• เปนการเชื่อมโยง ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน
• การเชื่อมโยงไมไดจํากัดอยูเพียงผู
ประกอบการเทานั้น แตรวมถึงสถาบนั
การศกึษา/วิจัยและพัฒนา สถาบนั
การเงิน  องคกรภาครัฐ และสมาคม
เอกชน

2. 2. ความรวมมือความรวมมือ ( (Collaboration)Collaboration)

• สมาชิกใน Cluster จะรวมมือกัน โดย
มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน (Core
Objective/Value)  รวมทั้งกลยุทธ

3. 3. การแขงขันการแขงขัน ( (Competition)Competition)

• Cluster มิใชระบบผูกขาดทางการคาที่
มุงกําหนดกลไกราคาหรือปริมาณ เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันของสมาชิก
• การรวมกลุมแบบ Cluster จะตองอยู
บนพื้นฐานของการแขงขัน

4. 4. ประสิทธิภาพโดยรวมประสิทธิภาพโดยรวม ( (Collective Efficiency)Collective Efficiency)

• ความรวมมือทามกลางการแขงขันประกอบกับการเชื่อมโยงที่เปนระบบ  การแลก
เปลี่ยนขอมูล ความรู ตลอดจนทรัพยากรตางๆ จะทําใหเกิดประสิทธิภาพโดยรวม



ชวยลดตนทุนของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ

ชวยลดตนทุนของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ

ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพอยาง

ตอเนื่อง

ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพอยาง

ตอเนื่อง

เกิดการสราง
นวัตกรรม

เกิดการสราง
นวัตกรรม

สงเสริมการเกิด
ธุรกิจใหมและ

การขยายตัวของ
ธุรกิจเดิม

สงเสริมการเกิด
ธุรกิจใหมและ

การขยายตัวของ
ธุรกิจเดิม

ชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
และองคความรูของ

สมาชิก

ชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
และองคความรูของ

สมาชิก

คลัสเตอรจะทําใหภาคการผลิตและบริการ
มีความเขมแข็งและแขงขันได



คลัสเตอรควรริเริ่มโดยภาคเอกชน และกระตุน/สนับสนนุโดยภาครัฐ

Cluster MappingCluster Mapping
ศึกษาความเปนไปได

และคัดเลือกคลัสเตอรที่จะทําการสงเสริม

ขัน้ตอนการพัฒนาคลัสเตอร 

กระตุน/สรางจติสํานึกของการรวมกลุม 
ใหเขาใจยุทธศาสตร และกระบวนการ

(Promotion and Mobilization)

วเิคราะหสถานภาพของ
คลัสเตอร (Diagnosis)

จดัทาํยุทธศาสตร
ที่เปนความเห็นรวมกัน

(Collaborative Strategy)

นาํไปสูการปฏบิัติ
(Implementation)

ที่มา : สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม

Cluster Development 
Agent (CDA)



Chemicals-ระยอง/ Petro Chemical - ระยอง

Basic Iron Production - ระยอง

Canned Pineapple - เพชรบุรี

Basic Iron Production - ประจวบคีรีขันธ

Automobile - ชลบุรี/ ระยอง

Agriculture Machinery - อยุธยา

Agriculture Machinery - พิษณโุลก

Ceramics - ลําปาง

Petro Chemicals - ชลบุรี

Basic Plastic Product - นครราชสีมา

Electrical Appliances - ชลบุรี

Electronics - อยุธยา

Electronics - ลําพูน

แปงขาวเจา - ราชบุรี

Canned Tuna - สงขลา

Frozen Shrimp - สมุทรสาคร

Canned Tropical Fruits - เชียงใหม

Pork - นครปฐม

Animal Feed - สระบุรี

Chicken - ลพบุรี

Dried Fruits - เชียงใหม

Sugar - ขอนแกน

Spices (Pepper) - จันทบุรี

Jewels Shaping - อุบลราชธานี

Jewels Shaping - พะเยา

Jewels Shaping - จันทบุรี

Basic Processed Leather - สมุทรปราการ

Basic Processed Para Rubber - สงขลา

Clothes - สกลนคร

Textiles - ราชบุรี

Clothes - เชียงใหม

Processed Para Wood - สุราษฎรธานี

Processed Para Wood - สงขลา

ตัวอยางแผนที่เครือขายวิสาหกิจในประเทศไทย  (Cluster Mapping)

Fashion

Automobile

Chemicals and Plastics

Electrical and Electronics

Building and Furnishing Materials

Food

Household Goods



แนวทางการพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขัน
ของคลสัเตอรทองเที่ยวจงัหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน

ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

ตัวอยางการพัฒนาคลัสเตอรทองเที่ยว



DiamondDiamond Model (ปจจัยบวก)

+ ธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องมีจํานวนมาก (822 แหง) 
อาทิ มีโรงแรมระดบัหรไูดรบัการ
ยอมรบัในมาตรฐานระดับโลก

+ มีสถาบนัการศกึษาจํานวนมาก (95 
แหง) และหลากหลาย

+ สมาคมและชมรมตางๆ มีการสราง
สัมพันธในหมูสมาชกิและดําเนิน
กลยุทธระยะสั้นรวมกัน

++ ชายหาดสวยงาม สภาพภูมิอากาศ
และทําเลที่ตั้งเหมาะสม

++ ความมีอัธยาศัยไมตรีของคนไทย
+ อาหารรสชาดเลิศและหลากหลาย

และมีแหลง shopping เพียงพอ
+  มีเที่ยวบินตรงจากหลายประเทศ
+ มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวก 
(โรงแรมทีพ่ัก 570 แหง)
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and Rivalry

Strategy, 
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and Rivalry

Related and 
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Industries

Factor
Conditions

Factor
Conditions Demand 

Conditions
Demand 

Conditions

Government

+ จํานวนนกัทองเที่ยว วันพํานัก
เฉลี่ย และคาใชจายตอหัว
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัป 2547 
(กอนเกิดสนึามิ)

+ รอยละ 54 เปนกลุม
นักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ํา

+ รอยละ 64 เปนนกัทองเที่ยว
ตางชาติสามารถสรางรายได
จากการทองเที่ยวไดมากกวา
รอยละ 80 ของรายไดจากการ
ทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

+ มีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการทัง้
ดานการตลาด และฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวจากผลกระทบสึนามิ

+ สรางความมั่นใจใหนักทองเที่ยวดาน
ความปลอดภัย อาทิ ตดิตัง้ระบบเตือน
ภัย กลอง CCTVและมีมาตราการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่นักทองเที่ยว
หนาแนน

+ ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและใหญ
เนนการแขงขนัดานคณุภาพ 
สามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของนักทองเที่ยวได

+ มีการดําเนนิงานของภาครัฐเพื่อ
สรางบรรยากาศและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวโดยรวม

/Diamond Model ปจจับบวก (เดิม)



/Diamond Model ปจจับลบ (เดิม)

DiamondDiamond Model (ปจจัยลบ)

- การเชื่อมโยงระหวางภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา สมาคมตางๆ 
และหนวยงานภาครัฐอยูในระดับจํากัด
และผิวเผิน ทําใหการขบัเคลื่อน
โครงการและการบริหารจัดการตางๆ 
ขาดประสิทธิภาพ

- สมาคมยังดาํเนินบทบาทที่จํากัด ขาด
การวางกลยุทธรวมกันในระยะยาว

- ขาดการบํารุงรักษาสภาพแวดลอม
แหลงทองเที่ยว หลายแหงมีสภาพ
เสื่อมโทรมและแออัด

- ขาดการอนุรักษอัตตลักษณของตน
- มีประชากรแฝงมากกอใหเกิดปญหา

สังคม และการแยงอาชีพ
- ขาดแคลนบุคลากรทองเที่ยวทั้งจํานวน

และความสามารถ
- มีสถาบนัการศกึษาหลากหลายแตไม

สามารถผลิตบุคลากรตรงตามตองการ
- มีความพรอมดานสาธารณูปโภค&

โครงสรางพื้นฐาน แตไมอาจพัฒนาได
ทันตามความเจริญเติบโตของเมือง 
เกิดปญหาบรกิารสาธารณะตางๆ
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Government

- โครงสรางตลาดในประเทศมีขนาด
เล็กและมีกําลังซื้อต่ํากวา
นักทองเที่ยวตางชาต ิถึงแมจะมี
ความพิถีพิถันสงู แตไมกลา
เรียกรอง จึงไมสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการ

- ปญหาสกูทเตอร การหลอกลวง 
บรกิารสาธารณะ และอื่นๆ สราง
ความไมพอใจใหนกัทองเที่ยว

- มีผูประกอบการขนาดเล็กมาก สงผลใหแขงขันรุนแรงดานราคาและละเลยการ
พัฒนาปจจัยการแขงขนัระยะยาว

- สถาบันการศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ทําใหผลิตบุคลากรไมตรง
ตามความตองการ

- การดําเนนิงานของภาครัฐเพื่อสรางบรรยากาศและสนับสนุนการทองเที่ยว
เปนไปในภาพรวม ไมเอื้อตอการเจาะตลาดเปาหมายทีแ่ทจริงและมีความไม
สอดคลองของนโยบายจากสวนกลางและทองถิ่น

- มีปญหาการบังคับใชกฎหมายเนื่องจากไม
สอดคลองกับความตองการในพื้นที่ 

- ขาดเอกภาพการบริหารจัดการงานตางๆ 
เนื่องจากมหีนวยงานเกี่ยวของมาก ทําใหเกิด
ขอจํากัดดานอํานาจหนาที่ และงบประมาณ

- การดําเนนิงานของภาครัฐสวนใหญเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนามากกวาสรางความ
ยั่งยืนระยะยาว



ตองเรงดําเนิน
มาตรการดาน
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสนิ
ของนักทองเที่ยว

ตองเรงดําเนิน
มาตรการดาน
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพยสนิ
ของนักทองเที่ยว

ขอจํากดัในการ
บังคับใชกฎหมาย 
เปนสาเหตุของ
ปญหาการพัฒนา

ทองเที่ยว

ขอจํากดัในการ
บังคับใชกฎหมาย 
เปนสาเหตุของ
ปญหาการพัฒนา

ทองเที่ยว

กระบวนการ
ทํางานในลกัษณะ
ไตรภาคเีปน
เครื่องมือสาํคัญ
ในการพัฒนา
ทองถิ่น

กระบวนการ
ทํางานในลกัษณะ
ไตรภาคเีปน
เครื่องมือสาํคัญ
ในการพัฒนา
ทองถิ่น

ขาดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ขาดเอกภาพและ
ประสิทธิภาพของ
กลไกการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ตองเรงแกไข
ปญหาดาน
คุณภาพและ
ความพรอมของ
บริการพื้นฐาน

ตองเรงแกไข
ปญหาดาน
คุณภาพและ
ความพรอมของ
บริการพื้นฐาน

บุคลากรการ
ทองเที่ยวขาด
แคลนทั้งในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ

บุคลากรการ
ทองเที่ยวขาด
แคลนทั้งในเชิง
คุณภาพและ
ปริมาณ

แหลงทองเที่ยว
เสือ่มโทรม ความ
อุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาตลิดลง

แหลงทองเที่ยว
เสือ่มโทรม ความ
อุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาตลิดลง

ประเด็นสําคัญ
การพัฒนา

ทองเที่ยวภูเกต็

ประเด็นสําคัญ
การพัฒนา

ทองเที่ยวภูเกต็

ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญในการพัฒนาทองเที่ยวภูเก็ต

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวภูเก็ต



ขอเสนอขอเสนอ  Roadmap 2550 - 2554
กรอบแนวคิด 

Roadmap 50-54

สนับสนุนแนวทาง
การพัฒนาที่
ดําเนินการไป
บางสวนแลว

เรงรัด ผลักดัน
แนวทางที่มี
ความสําคัญตอ
การพัฒนา
การทองเที่ยว

สงเสริมแนวทางที่
ควรริเริ่มเพิ่มเติม

ขอเสนอแนวทางการพัฒนา

บริหาร
จัดการแหลง
ทองเที่ยวให
มีคุณภาพ
อยางยั่งยนื

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
สาธารณูป
โภค

พัฒนา
บุคลากร
ทองเที่ยว
ดานคุณภาพ
ปริมาณ

ปรับปรุง
กลไกบริหาร
จัดการใหมี
เอกภาพ/
ประสิทธิภาพ



ขอเสนอแนวทางการพัฒนาขอเสนอแนวทางการพัฒนา

สงเสริมบรรยากาศความเปนสวนตัวและสรางมนตเสนหของ
เกาะภูเก็ต ใหตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว

 การบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว

 การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

 การพัฒนา
บุคลากร

 การปรับปรุง
กลไกการบริหาร

จัดการ

แกไขปญหาบริการสาธารณะอยางบูรณาการ โดยประสาน
ความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

สงเสริมการผลิตบุคลากรสายอาชีพทองเที่ยว โดยบูรณาการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน

สรางเอกภาพในการทํางาน ทั้งกลไกการบริหารจัดการของ
ภาครัฐและนโยบายที่ตองเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งจาก
สวนกลาง ภูมิภาค อปค. สอดคลองกับความตองการทองถิ่น 
ทั้งนี้ อาจพิจารณาทดลองสงเสริมใหภูเก็ตเปนเขตปกครอง
พิเศษ



Think Economic
and Social Strategy,
Think NESDB....

www.nesdb.go.thwww.nesdb.go.th
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ความหมายของ Competitiveness Index

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่แสดงถึงความ

มั่งคั่งของประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ

การผลิต คุณภาพชีวิตของประชาชน และสภาพแวดลอมที่ทํา

ใหปจจัยเกื้อหนุนตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศใหคงอยูได

สถาบัน
ที่สําคัญ

ความหมาย

IMD : International Institute for Management 
Development

WEF :  World Economic Forum



ดัชนชีี้วัดความสามารถในการแขงขันตามเกณฑ IMD
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สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
Economic Performance

ประสิทธิภาพภาครัฐบาล
Government Efficiency

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ
Business Efficiency

โครงสรางพื้นฐาน
Infrastructure



ปจจัยที่ใชวัดความสามารถในการแขงขัน IMD

กลุมตัวชี้วัดหลัก ปจจัยยอย

1. สมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ (Economic 
Performance)

เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy)
การคาระหวางประเทศ (International Trade)
การลงทุนระหวางประเทศ (International 
Investment)
การจางงาน (Employment) 
ราคา (Prices)

2. ประสิทธิภาพ
ภาครัฐบาล 
(Government 
Efficiency)

การคลังสาธารณะ (Public Finance)
นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)
กรอบทางสถาบัน (Institutional 
Framework)
กฎหมายธุรกิจ (Business Legislation)
กรอบทางสังคม (Societal Framework)



ปจจัยที่ใชวัดความสามารถในการแขงขัน IMD

กลุมตัวชี้วัดหลัก ปจจัยยอย

3. ประสิทธิภาพภาค
ธุรกิจ (Business 
Efficiency)

ผลิตภาพการผลิต (Productivity)
ตลาดแรงงาน (Labor Market)
การเงิน (Finance)
การจัดการ (Management Practices)
ทัศนคติและคุณคา (Attitudes and Values)

4. โครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure)

โครงสรางพื้นฐานกายภาพ (Basic 
Infrastructure)
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี (Technological  
Infrastructure)
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Infrastructure) 
การศึกษา สุขภาพและสิ่งแวดลอม (Education, 
Health and Environment)



Business 
Competitiveness 
Index (BCI)

Global 
Competitiveness 
Index (GCI)

ดัชนชีี้วัดความสามารถในการแขงขันตามเกณฑ WEF

ตัวชี้วัดที่กระทบขีดความสามารถในการแขงขัน
Competitiveness Factors, 2006-2007

ตัวชี้วัดที่กระทบขีดความสามารถในการแขงขัน
Competitiveness Factors, 2006-2007

III. Innovation  & 
sophistication

8. Business sophistication

9. Innovation (8)

Innovation-driven 
economies

II. Efficiency enhances

5. Higher ed. & training (5)

6. Market efficiency (23)

7. Technology readiness (7)

Efficiency-driven economies

I. Basic requirements

1. Institutions (15)

2. Infrastructure (6)

3. Macroeconomic (6)

4. Health & primary ed. (9)

Factor-driven economies

High-income countries

- Innovation

- International markets

- Incentive compensation

- Willingness to delegate authority

Middle-income countries

- Regional sales

- Control of inter dist.

- R&D spending

- Foreign tech licensing

Low-income countries

- Competitive adv.

- Production process

- Value chain

- Professional mngt.

I. Company Sophistication & economic development

II. Quality of the microeconomic business environment


