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สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก 
 

1. เมื ่อเศรษฐกิจเติบโต ไมเพียงแต GDP มีขนาดใหญขึ ้นแตองคประกอบภายใน GDP มีการ
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนรูป-จําแลง-แปลงราง) ในหลายๆ ดาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บางสวนก็เปนผล
มาจากสภาพการณที่ทรัพยากรที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไมไดสัดสวนกัน หรือไมไดสัดสวนกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ บางสวนของการเปลี่ยนแปลงนี้เปนผลมาจากการไดขนาด และไมไดขนาดทาง
เศรษฐกิจ (Economies of Scale & Diseconomies of Scale) ที่สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจรายสาขาใน
ระบบเศรษฐกิจ หนัก-เบา แตกตางกันไปตามวิถีทาง/กลไกในการปรับตัว บางสวนก็เปนผลมาจากประสบการณ
และความรูความเขาใจที่ไดส่ังสมมาจากการเรียนรูและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovations) 
ที่มีมาอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสวนทําใหผลผลิตตอหัวเพิ่มขึ้นหรือยกระดับการบริโภคตอ
หัวใหสูงขึ้น พรอมกับมีการกระจายรายไดตามสมควรแลว กลาวไดวาเศรษฐกิจ-สังคมดังกลาวมีการพัฒนา 
 
การเปล่ียนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตอการพัฒนา 
 

2. แกนแทของขีดความสามารถในการแขงขันมีมูลฐานจากการสรางคิดคนนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความตอเนื่อง ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจจําเปนตองอาศัยนวัตกรรม
หรืออาจเรียกไดวาเปน Competitive Strategy  อยางหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการมีเทคโนโลยี นั่นก็คือ กระทํา
การปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) และผลิตภาพการผลิต (Productivity) ใหสูงขึ้น 
นวัตกรรมจึงกินขอบเขตกวางขวาง1/ (New Ways of Doing Things) ไมวาจะเปนการประดิษฐ คิดคน
ตนตํารับ (Recipe) สูตร หรือ วิธีการใหมๆ และปรับปรุงใหดีขึ้นเปนลําดับ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(Technological Innovation) จึงเปนพลังขับเคลื่อนความกาวหนาทางเศรษฐกิจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน2/ โดย
ในแตละคร้ัง/ยุค เมื่อมีการคนพบตนตํารับ (Recipe) สูตร หรือวิธีการใหมๆ ในการประดิษฐคิดคนที่เปน 
Breakthrough การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ (Radical Change) ก็จะเกิดขึ้นแกมวลมนุษยชาติ บางก็เปนการ
เปลี่ยนแปลงเล็กๆ นอยๆ อาทิ การปรับปรุงสิ่งของที่มีอยูเดิมใหดีขึ ้น มีวิธีการผลิตสินคาและสงมอบ
บริการแบบใหมๆ การใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลวตางไปจากคนอื่น (แหวกแนว) เปนตน อยางไรก็ตาม ยังมี
ตนตํารับ-สูตร หรือวิธีการใหมๆ อีกจํานวนนับไมถวนที่ยังไมไดถูกคนพบ ซ่ึงเปนขุมพลังแหงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคต ดวยเหตุนี้ เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy หรือ Knowledge-Based Economy) 
จึงทุมลงทุนทางความคิด/ความรูมากขึ้น 
                                                 
1/ นวัตกรรมเกี่ยวของกับการประดิษฐคิดคน การดัดแปลงใหเหมาะกับการใชงานตามสถานการณ  ซ่ึงอาจไมจําเปนตองเปน
เทคโนโลยีข้ันสูงเสมอไป อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยี การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่พัฒนามาแลวจากที่ไหนก็ไดใหกอเกิด
ประโยชน แนวทางในการพัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิผลมากขึ้น แนวทางใหมๆ ในการพัฒนาองคกร และการสรางเครือขายขาม
องคกร เปนตน 
2/ ตัวอยางเชน การคิดคนการใชพลังงานจากไอน้ํา จากถานหิน จากน้ํามัน และจากเซลลพลังงาน (Fuel Cell) และการใชพลังงานทด
แทนดวยวิธีการอื่นๆ ที่กําลังทดสอบอยูในปจจุบันจะสงผลกระทบเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจตามมาอีกระลอก สวนตัว
อยางสินคาที่เห็นเปนรูปธรรมงายๆ คือ เครื่องเขียนจากอดีตที่ใชปลายขนนก (Quill Pen) ที่มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเปนปากกาคอแรง 
พิมพดีด Word Processing และ Internet ตามลําดับ 
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33..  นักเศรษฐศาสตรหลายคนพยายามอธิบายถึงที่มาแหงการเติบโตทางเศรษฐกิจ วาทําไมจึงมีความ
แตกตางกันในแตละประเทศและในแตละชวงเวลา สงผลใหแตละประเทศรวยจนไมเทากัน โดยคําตอบที่ยัง
เปนปริศนาอยูที่ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ซ่ึงเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตนักเศรษฐศาสตรพยายามจะวัด
ออกมาเปนตัวเลขใหชัดเจน พรมแดนแหงความรูยังเปนที่ถกเถียงกันอยู โดยเฉพาะในสวนที่เรียกวา ผลิต
ภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ซ่ึงเปนที่เชื่อกันวาการที่เศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืนได
จําเปนจักตองทําใหการเติบโตใน TFP มีความยั่งยืน (Sustained Growth in TFP) ซ่ึงมีปจจัยทางดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ กลาวโดยสรุปก็คือ การที่มาตรฐานการดํารงชีวิตสูงขึ้นมีที่มาจาก
การคนพบถึงวิธีการหรือตนตํารับใหมๆ ในการนําสิ่งที่มีอยูในพิภพมาเพิ่มคุณคา หรือเปนการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม ในการผลิตสินคาและบริการใหดีขึ้นและมี Cost-Effective มากขึ้นใน
อุตสาหกรรมที่มีอยูแลว หรือในอุตสาหกรรมเกิดใหม หากไมมีส่ิงนี้แลวเปนการยากที่จะใชนโยบายเศรษฐกิจ 
มหภาค (การเงินและการคลัง) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน  
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การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ 
  

4. โลกาภิวัตน การเปดเสรีการคา-การลงทุนและการปฏิวัติ IT กอใหเกิดการขยายตัวของตลาดสิน
คา/บริการจากระดับประเทศไปสูระดับโลก ลักษณะการผลิตสินคา/บริการก็เปลี่ยนไปจากการผลิตที่เปน
มาตรฐาน  (Standard) และเปนการผลิตจํานวนมาก  (Mass Production) บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู 
(Resource-Based) ในเชิง Supply Driven ก็เปลี่ยนมาเปนการผลิตเพื่อสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
เฉพาะเจาะจง (Customization) บนพื้นฐานความรู (Knowledge-Based) ในเชิง Demand Driven มากขึ้น 
สอดรับกับสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นตามวิถีทางการพัฒนา นั่นก็คือ การผลิตสินคา/บริการจากการมุงเนนตนทุน 
(Cost) ต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งคาแรง แปรเปลี่ยนมาเปนการสรางมูลคา (Value) ใหกับตัวสินคามากขึ้นดวย
การใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา จึงมีสวน
ทําใหวงจรผลิตภัณฑ/ สินคา (Product Cycle) ส้ันลงจากการแขงขันทางเทคโนโลยีที่ใสเขาไปในตัวสินคา
จากเดิมที่เหมือนๆ กันไปสูการสรางความเหมือนที่แตกตางกันที่เทคโนโลยี สภาพการณขางตนชี้ใหเห็นวา 
ลักษณะของสินคาซึ่งแตเดิมใชวัสดุ/วัตถุดิบมากแตใชปญญา/นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนอยจึงมีขนาดใหญ 
ไดเปลี่ยนมาใชวัสดุ/วัตถุดิบนอยแตใชปญญา/นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาก สงผลใหสินคามีขนาดเล็ก
ลงเปนลําดับ แตคุณภาพและประสิทธิภาพการใชงานสูงขึ้น (จิ๋วแตแจว) 

 
5. การผลิตสินคา/บริการที่เกิดจากการใชภูมิปญญาหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากหรือใชวิทยา

การใหมๆ ที่คนพบนี้จะพบวา มีตนทุนในการพัฒนา (Development Process) สูงมาก (ทั้งคาใชจายและเวลา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ) กวาจะไดคนพบสินคา/บริการที่เปนตนแบบ แตการผลิตสินคา/บริการหนวยถัดมา
จะมีตนทุนในการผลิตซ้ํา (Copying) ต่ํามากหรือตนทุนใกลศูนย ลักษณะเชนนี้ ทําใหผลตอบแทนจากการผลิต
สูงขึ้น (Increasing Returns to Scale) ดังนั้น ขีดความสามารถในการทํากําไรจึงถูกกําหนดดวยความตองการ
ของตลาด (Demand) และการผูกขาดชั่วคราว (Temporary Monopoly) จากการมีสิทธิบัตร(Patent) ของ 
ผูประกอบการที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ซ่ึงแตกตางไปจากการผลิตแบบ Mass Reduction ที่ในทายสุด 
ก็ตองเผชิญกับ Decreasing Returns to Scale ที่ตนทุนตอหนวยสูงขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งหากทําการผลิตผลิตมากขึ้น 
ขีดความสามารถในการทํากําไรจากการผลิตในลักษณะนี้จึงถูกกําหนดโดย Supply มากกวา Demand 
 

6. ในยุค KBE ผูประกอบการสามารถคงความไดเปรียบในการแขงขันไวไดเพียงชั่วคราว/ชวงสั้น
เทานั้น เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การแขงขันในยุค KBE จึงมีความรุนแรง/ 
เขมขน/ซับซอนกวาอดีต และเปนการแขงขันที่มีการยกระดับสนามแขงขันใหสูงขึ้นเปนลําดับ (Higher 
Playing Field) จาการประยุกตใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่คิดคนออกมาอยางไมหยุดยั้ง 
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รูปภาพที่ 2: การปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ 

ประเทศประเทศ  

มาตรฐานมาตรฐาน  เจาะจงที่ลูกคาเจาะจงที่ลูกคา  

ตนทุนตนทุน  

เร็วเร็ว  ชาชา  

เหมือนเหมือน  ตางตาง  

คุณคาคุณคา//มูลคามูลคา  

โลกโลก 

ตัวสินคาตัวสินคา  

การผลิตการผลิต  

ใหญ เล็ก 

วัสดุ วัสดุ ((มากมาก))  

สมองสมอง//ปญญา ปญญา ((นอยนอย))  

ผลตอบแทนผลตอบแทน  ((DDeeccrreeaassiinngg)) 

วัสดุ วัสดุ ((นอยนอย))  

สมองสมอง//ปญญา ปญญา ((มากมาก))  

ผลตอผลตอบแทน บแทน ((IInnccrreeaassiinngg)) 

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  สถิตยสถิตย  พลวัตรพลวัตร 

การชวงชิงความไดเปรียบการชวงชิงความไดเปรียบ มองยาวมองยาว  มองสั้นมองสั้น 

โครงสรางอุตฯโครงสรางอุตฯ บริษัทใหญนอยรายบริษัทใหญนอยราย  ผูกขาดชั่วคราวผูกขาดชั่วคราว 

การแขงขันการแขงขัน  ปานกลางปานกลาง//ไมซับซอนไมซับซอน  รุนแรงรุนแรง//เขมขนทุกรูปแบบเขมขนทุกรูปแบบ 

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  

∆∆      เทคโนโลยีเทคโนโลยี  

พื้นฐานการแขงขันพื้นฐานการแขงขัน  

สินคาสินคา//บริการบริการ   

ขนาดตลาดขนาดตลาด   

สินทรัพยสินทรัพย  
บบ.จดทะเบียนจดทะเบียน  

TTaannggiibbllee  >>  IInnttaannggiibbllee  TTaannggiibbllee  <<  IInnttaannggiibbllee 
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7. สภาพการณดังกลาวสงผลใหหนวยธุรกิจจําเปนตองปรับตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) จะเห็นไดวา ทิศทางในการปรับตัวของหนวยธุรกิจปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
ดังนี้ 

7.1 หนวยธุรกิจมุงทํากิจกรรมที่ตนเองถนัดเปนหลัก (Core Competencies) มีการ Outsourcing 
และ Spinning Off ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของแตไมมีความถนัดไปใหหนวยธุรกิจอื่นที่มีความ
ถนัดมากกวาทํา 

7.2 หนวยธุรกิจมีการแสวงหาพันธมิตร (Strategic Alliances) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการ
พัฒนาบริการและผลิตภัณฑใหมๆ โดยอาจมีการควบรวมกิจการเพื่อสรางSynergy อาทิ 
การรวบรวม/นําเอาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ/มีทรัพยสินทางปญญามาเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น 

7.3 หนวยธุรกิจเสาะหาแหลงที่ตั้งในการดําเนินธุรกิจที่สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ใหโดดเดนเปนพิเศษ  โดยเฉพาะแหลงที่มีบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรค มีความรวดเร็ว
และมีความยืดหยุนในการปฏิบัติภารกิจ ในขณะที่ปญหาดานระยะทางจะเปนอุปสรรคนอย
ลงจากการมี ICT ดวยเหตุนี้ สวนงานตางๆ (สํานักงานใหญ การวิจัย การผลิตและบริการ
ของหนวยธุรกิจสามารถแยกกันอยูคนละแหงได แหลงที่ตั้งจึงไมถูกมองวาเปนเรื่องถาวร 

7.4 หนวยธุรกิจมุงสงเสริมใหเกิดความคิดที่สรางสรรระหวางบุคลากรในองคกรซึ่งมีสวน
สําคัญตอความสําเร็จในการแขงขัน โดยมีส่ิงจูงใจให อาทิ การใหหุนทุน โบนัส รางวัล/การ
จัดสถานที่ทํางานที่ถูกสุขลักษณะ หรือมีการจัดสรรผลประโยชนที่ลงตัวจากการคิดคน
นวัตกรรมใหมๆ  

7.5 หนวยธุรกิจพยายามดึง/คงไวซึ่งแรงงานที่มีความรูความสามารถ (Knowledge Workers) 
ไวกับองคกร ดวยการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ลดความเปนทางการลง สรางความไวเนื้อ
เชื่อใจ (Trust) มากขึ้น เพิ่มคาตอบแทน ทํางานที่บานได และ/หรือ สถานที่ทํางานใกลบาน 

7.6 หนวยธุรกิจเพียรพยายามอยางมากในการพิจารณาใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ ใหคุม
คากับการลงทุน ดวยการเปรียบเทียบถึงขอดีขอดอยกับเทคโนโลยีที่กําลังใชอยู เนื่องจาก
มีตนทุนในการปรับเปลี่ยน (Switching Cost) สูงและยังเกี่ยวพันไปถึงการปรับตัวของ
บุคลากรในองคกรที่มาจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกลาวดวย 

7.7 หนวยธุรกิจเนนผลิตภาพการผลิต (Productivity) ดวยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ 
มาดัดแปลงใหสอดรับกับสภาพการณ เพื่อสรางความเปนเลิศในผลิตภัณฑ/บริการในเชิง 
Cost Effectiveness  
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8. การปรับตัวของหนวยธุรกิจดังกลาว กอใหเกิดการพัฒนาปรากฏการณท่ีเปน Supply Chains/Value 
Chains/Logistics/Clusters/National Innovation System (NIS) ขึ้นตามมา ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหนวยธุรกิจในระบบลูกโซ (Chains) หรือ ระบบเครือขาย (Network) โดยรวมเพื่อดํารงไวซ่ึงขีดความ
สามารถในการแขงขันทั้งสายโซและ/หรือท้ังเครือขาย อาทิ การลดตนทุนของหนวยธุรกิจจากการใชทรัพยากร
หรือหนวยงานสนับสนุนรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน Cluster จะมีกลไกการทํางานที่ครบวงจร
มากที่สุด อยางไรก็ตาม Cluster จะดํารงคงอยูไดยืนยาวแคไหน ยอมขึ้นอยูกับกลยุทธในการแขงขัน (Competitive 
Strategy) ซ่ึงแนนอนจําเปนตองพึ่งพานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดวยเหตุนี้ NIS และ Cluster จึงแยกกันไมออก 
หรืออาจกลาวไดวา Cluster เปน Reduced Scale หรือ Reduced Form ของ NIS นั่นเอง 

 

• มุงที่ Core Competencies 

• มองหาพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง/ของ 

• มองหาแหลงที่ต้ังในการดําเนินธุรกิจเพื่อชวงชิงความไดเปรียบ    
(คิดเปนทําเปน   ไว    ยืดหยุน) 

• เรงสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับคนงาน 

• พยายามดึงดูด&คงแรงงานที่มีความรูไวกับองคกร 

• พยายามใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
• มุงเนนผลิตภาพการผลิต 

SSuuppppllyy  CChhaaiinnss//  VVaalluuee  CChhaaiinnss  
LLooggiissttiiccss//  CClluusstteerrss//NNIISS  

การปรับตัวของหนวยธุรกิจการปรับตัวของหนวยธุรกิจ  

รูปภาพที่ 3: ทิศทางการปรับตัวของหนวยธุรกิจ 
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9. การการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ/ธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไดกดดัน
ใหประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวในเวทีการแขงขันของโลก ผลการปรับตัวเปนอยางไรสามารถพิจารณาได
จากการประเมินการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจากสํานัก IMD-WEF 

 
การประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของไทยตามกรอบ IMD-WEF 

 
10. IMD (International Institute for Management Development) ประเมินขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศและจัดทํารายงาน World Competitiveness Yearbook (WCY) โดยจําแนกขอมูลของ
แตละประเทศเปน 4 กลุมหลัก คือ ผลงานทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของรัฐบาล 
(Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ  (Business Efficiency) และโครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) โดยแตละกลุมหลักยังถูกจําแนกออกเปน 5 กลุมยอย แตละกลุมยอย (ยังประกอบไปดวย
ตัวช้ีวัด (Indicators) อีกจํานวนหนึ่ง) มีการถวงน้ําหนักเทากันคือ รอยละ 5 และลาสุดเมื่อ 14 พฤษภาคม 
2546 IMD ไดมีการเพิ่มเกณฑการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการแบงเศรษฐกิจ 
(ประเทศ/เศรษฐกิจระดับภาคหรือรัฐภายในประเทศ) ออกเปน 2 กลุม ตามขนาดประชากรที่สูงกวา 20 ลานคน 
และต่ํากวา 20 ลานคน โดยในกลุมแรกครอบคลุม 30 เศรษฐกิจ (ประเทศไทยอยูในกลุมนี้) กลุมที่สอง
ครอบคลุม 29 เศรษฐกิจ รวมท้ังหมดเปน 59 เศรษฐกิจ โดย IMD ไดใชเกณฑใหมที่เพิ่มเติมเขามานี้ทําการ
คํานวณขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ/เศรษฐกิจยอนหลังกลับไป 5 ป (2542-2546) ดังนั้นผล
การจัดอันดับลาสุดจึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับวิธีการประเมินแบบเกานับตั้งแตป 2545 ยอนกลับ
ไปยังปกอนหนานี้ได  ผลการจัดอันดับลาสุดของ IMD ตามหลักเกณฑใหมดังกลาวที่เผยแพรเมื่อไตรมาส 2 
ของป 2546 นี้ ปรากฏวาอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยสูงขึ้น จากอันดับที่ 14 ในป 2544 
เปนอันดับที่ 13 และ 10 ในป 2545 และ 2546 ตามลําดับจากจํานวนเศรษฐกิจทั้งหมด 30 เศรษฐกิจ โดย
องคประกอบสําคัญที่ทําใหอันดับขีดความสามารถของไทยสูงขึ้นมาอยูอันดับที่ 10 ในปนี้ (2546) ยังคง
มาจากปจจัยหลักทั้ง 4 กลุม กลาวคือ ผลงานทางเศรษฐกิจเพิ่มจากอันดับที่ 9 ในป 2545 เปนอันดับที่ 7 ในป 
2546 ประสิทธิภาพของรัฐบาลเพิ่มจากอันดับที่ 7 ในป 2545 เปนอันดับที่ 5 ในป 2546 ประสิทธิภาพของ
ภาคธุรกิจเพิ่มจากอันดับที่ 14 ในป 2545 เปนอันดับที่ 9 ในป 2546 และโครงสรางพื้นฐานเพิ่มจากอันดับที่ 
17 เปนอันดับที่ 16 ในป 2546 
 



 8

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

’99 ’00 ’01 ’02 
’36 ’35 ’38 ’34 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 
13 6 7 9 7 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 
9 10 10 7 5 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 
20 19 20 14 9 

’99 ’00 ’01 ’02 ’03 
22 22 24 17 16 

WCY (49 ประเทศ) 

IMD 

ผลงานทางผลงานทาง  
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ  

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
รัฐบาลรัฐบาล  

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  
ธุรกิจธุรกิจ  

โครงสรางโครงสราง  
พื้นฐานพื้นฐาน  

เศรษฐกิจในเศรษฐกิจใน
ประเทศประเทศ  
การคาระหวางการคาระหวาง
ประเทศประเทศ  
การลงทุนตางการลงทุนตาง
ประเทศประเทศ  
การจางงานการจางงาน   
ราคาราคา  

ถถ  ววงงนน  ำำหหนน  ัักกเเทท  าากก  ัันน  
2200  xx  55  ==  110000  

2200    
SSuubb--ffaaccttoorrss  

332211  
เเกกณณฑฑ    

การคลังสาธารณะการคลังสาธารณะ  
นโยบายการคลังนโยบายการคลัง  
กรอบทางสถาบันกรอบทางสถาบัน  
  
กรอบทางเศรษฐกิจกรอบทางเศรษฐกิจ  
  
การศึกษาการศึกษา  

ผลิตภาพการผลิตผลิตภาพการผลิต  
ตลาดแรงงานตลาดแรงงาน   
ตลาดการเงินตลาดการเงิน  
  
วิธีการจัดการวิธีการจัดการ  
  
ผลกระทบของผลกระทบของ
โลกาภิวัโลกาภิวัตตนน  

โครงสรางพื้โครงสรางพื้นฐานนฐาน  
โครงสรางโครงสราง
เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
โครงสรางวิทยาโครงสรางวิทยา
ศาสตรศาสตร  
สิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพสุขภาพ  
ระบบคุณคาระบบคุณคา  

>20 ลานคน 
30 ประเทศ 

< 20 ลานคน 
29 ประเทศ 

WCY (59 ประเทศ) 

’ 99 
16 

’00 
13 

’01 
14 

’02 
13 

’03 
10 

ขอมูลจากแหลงตางๆ การสํารวจความคิดเห็นผูบริหาร 

รูปภาพที่ 4:  IMD (2003) 
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11. ในสวนของ WEF (World Economic Forum) ไดประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดวยการจัดทําดัชนีรวมจําแนกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนดัชนีรวมระดับมหภาค เรียกชื่อวา Growth 
Competitiveness Index: GCI เปนการประเมินสภาพการณทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศในระยะ 
ปานกลาง กลุมที่สองเปนดัชนีรวมระดับจุลภาค เรียกชื่อวา Microeconomic Competitiveness Index: MICI 
เปนการประเมินสภาพการณทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจของประเทศในปจจุบัน โดย GCI ประกอบดวยระดับ
เทคโนโลยี (Level of Technology) คุณภาพสถาบันสาธารณะ (Quality of Public Institutions) และ สภาวะดาน
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Conditions) โดยประเทศที่ เปนตนแบบการคิดคนนวัตกรรม  (Core 
Economies) จะมีการถวงน้ําหนักใหกับองคประกอบของ GCI เปนรอยละ 50  25 และ 25 ตามลําดับ สวน
ประเทศที่มิไดจัดเขาอยูในประเทศตนแบบฯ ขางตน (Non-Core Economies) เชน ประเทศไทย การถวงน้ําหนัก
ใหกับองคประกอบทั้งสามใน GCI จะเทากัน คือ ที่ประมาณ รอยละ 33 ในสวนของ  MICI  มีองคประกอบที่
มาจาก การดําเนินงานของบริษัทและกลยุทธ (Company Operations and Strategy) และคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางธุรกิจระดับชาติ (Quality of the National Business Environment) โดยถวงน้ําหนักรอยละ 37 และ 63  ตาม
ลําดับ ทั้งประเทศที่เปน Core และ Non-core Economies ผลการประเมินของ WEF ลาสุดที่ปรากฏเมื่อไตรมาส
ที่ 4 ของป 2545 ปรากฏวา MICI ของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 โดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 38 ในป 2544 
สวน GCI อยูอันดบัที ่31 เล่ือนขึน้มาจากอนัดบัที ่33 ของป 2544 ทั้งนี้เปนการประเมินจากจํานวนประเทศที่
ครอบคลุมทั้งหมด 80 ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลจากแหลงตางๆขอมูลจากแหลงตางๆ  การสํารวจความคิดเห็นผูบริหารการสํารวจความคิดเห็นผูบริหาร  

116677  เกณฑเกณฑ  

    การดําเนินงานของบริษัทและกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทและกลยุทธ  
  
คุณภาพสิ่งแวดลอมทางธุรกิจระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมทางธุรกิจระดับชาติชาติ

    ระดับเทคโนโลยีระดับเทคโนโลยี  
    คุณภาพสถาบันสาธารณะคุณภาพสถาบันสาธารณะ  
    ภาวะดานเศรษฐกิจภาวะดานเศรษฐกิจมหภาคมหภาค  

Core Non-Core 
0.50 0.33 
0.25 0.33 
0.25 0.33 

WEF 
GGCCRR  

((8800  ประเทศประเทศ))  

GGCCII  
  

เครื่องชี้มหภาคเครื่องชี้มหภาค  
’99 

30 

’00 

31 

’01 

33 

’02 

31 

MMIICCII  
เครื่องชี้จุลภาคเครื่องชี้จุลภาค  

’99 

39 

’00 

40 

’01 

38 

’02 

35 

Core&Non-Core 
0.37 

 
0.63 

รูปภาพที่ 5:  WEF (2002-2003) 
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12. จะเห็นไดวาผลการประเมินขีดความสามารถในการแขงขันของไทยมีแนวโนมดีขึ้นทั้งใน
สนามสอบ IMD และ WEF แตก็มีประเด็นที่ควรตระหนักถึงดังนี้ 

12.1  ในสวนของ IMD ไดมีการเปลี่ยนเกณฑการประเมินใหมที่แตกตางจากป 2545 ซ่ึงครอบคลุม 
49 ประเทศ โดยประเทศไทยอยูในอันดับที่ 34 เลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 38 ในป 2544 
จะเห็นไดวาอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยยังคงจับกลุมอยูที่ระดับกลางๆ 
อยางไรก็ตามเมื่อ IMD มีการทบทวนเกณฑการประเมินโดยจัดกลุมประเทศตามจํานวน
ประชากรเปนเหตุใหประเทศไทยอยูในกลุม 30 ประเทศ และอันดับลาสุดอยูที่ 10 ขยับ
ขึ้นมาจากอันดับ 13 ในป 2545 ซ่ึงมีที่มาจากการปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมของ 
IMD เปนสําคัญ 

12.2  ในสวนของ WEF ไดมีการเพิ่มจํานวนประเทศจาก 75 ประเทศใน Growth Competitiveness 
Report 2001-2002 (GCR 2001-2002) เปน 80 ประเทศใน GCR 2002-2003 โดยอันดับ GCI 
เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 33 ใน GCR ป 2001-2002 เปน 31 ใน GCR ป 2002-2003 และ MICI 
เพิ่มจาก 38 ใน GCR ป 2001-2002 เปน 35 ใน GCR ป 2002-2003 ตามลําดับซึ่งสะทอน
อันดับที่ดีขึ้น อยางนอยแสดงใหเห็นวา จํานวนประเทศที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นก็ไมได
ทําใหอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง 

12.3  แมผลการประเมินฯ ของทั้ง 2 สํานักขางตน สะทอนใหเห็นวาอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเปนลําดับในชวง 2-3 ปที่ผานมา แตอันดับที่
ไดตามความเปนจริงแลวก็ยังเกาะกลุมอยูที่กลางๆ และเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบภาย
ในที่สะทอนผลลัพธดังกลาวก็จะพบวา จุดแข็งของไทยที่ดีขึ้นมาจากกลุมปจจัยดาน
เศรษฐกิจมหภาคและการบริหารจัดการของรัฐบาล อยางไรก็ตาม จุดออนที่ตองเรงแกไข
ปรับปรุงสวนใหญคงตองมุงไปที่โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-เทคโนโลยี-สังคม 
และศักยภาพ/ขีดความสามารถของภาคเอกชน ทั้งนี้ตองใหความสําคัญกับการลงทุนดาน
บุคลากรในสวน S&T และ R&D ที่ตองมีการตอยอดไปใหถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหมากขึ้นดวยการสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ รวมไปถึงการปรับปรุงกฎกติกา ที่เอื้อตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของภาคธุรกิจใหมีการแขงขันที่เปนธรรมมากขึ้น 

12.4  ทั้งสองสํานักประเมินขีดความสามารถในการแขงขันโดยจัดทํา Benchmarking เพื่อ
เปรียบเทียบผลงานลาสุดกับผลงานในอดีตของประเทศใดประเทศหนึ่งแลวมาทําการจัด
อันดับเทียบเคียงกับประเทศอื่น มากกวาที่จะอิงหลักการทางทฤษฎีซึ่งมีความยุงยาก
ซับซอนมากกวา 

12.5  ไมวาระดับการพัฒนาของแตละประเทศจะเปนอยางไร การประเมินอยูบนพื้นฐานของตลาด
แขงขันเสรีแบบเทาเทียมกันหมด โดยละเวนประเด็น Market Failure ซ่ึงรัฐบาลแตละ
ประเทศใชมาตรการในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกันไป นอกจากนี้ วิธีการถวงน้ําหนัก
ในการประเมินระหวางประเทศที่เปนCore และ Non-Core Economies ไมเทากันของ 
WEF ก็มีสวนทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในผลการประเมินได 



 11

12.6  มีการใชความรูสึกสวนตัวเชิงความเห็นคอนขางมากในการตอบแบบสํารวจที่สงผลตอ
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในแตละดาน หากมีการติวเขม สรางความรู
ความเขาใจใหแกผูตอบแบบสอบถามอยางเปนระบบแลวก็จะสงผลทางบวกตออันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยได 

12.7  การจัดทําดัชนีรวมของทั้งสองสํานักมิไดพุงเปาไปที่ผลิตภาพการผลิตรายสาขาซึ่งสะทอน
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยตรง WEFจึงไดพยายามชี้นําใหมีการจัดทําในรูป
Clusterแทน สําหรับ IMD ลาสุดไดพุงเปาประเมินขีดความสามารถในการแขงขันไปที่
เขตเศรษฐกิจ (ประเทศหรือดินแดนที่เปนสวนหนึ่งของประเทศ ที่มีความโดดเดนทาง
เศรษฐกิจเปนพิเศษ) จะเห็นไดวาทั้งสองกรณีมีนัยชัดเจนวาวาขีดความสามารถในการแขง
ขันไมไดพิจารณาเชิงขอบเขตของพรมแดนหรืออธิปไตยของประเทศอีกตอไปแตมุงไปที่ 
Leading Sectors (ในประเทศหรือขามประเทศ) ที่จะเปน Sectors ที่ฉุดหรือมีสวนทําให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตสอดรับกับการเปดเสรีการคาและการลงทุนภายใตรมเงาของ 
WTO (World Trade Organization) และWIPO (World Intellectual Property Organization) ใน
ที่สุด นั่นยอมหมายความวา ความเปนรัฐก็จะมีความหมายนอยลง ความขัดแยงทางดาน
วัฒนธรรม/การแขงขันทางดานวัฒนธรรมก็กําลังจะตามมา 

 
13. เนื่องจากมีปจจัยตางๆ จํานวนมากที่ IMD และ WEF นํามาใชวิเคราะห-ประเมินขีดความ

สามารถในการแขงขันของไทย จึงเห็นควรใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ (Special Taskforce) 
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่สําคัญ โดยในชั้นนี้อาจฝากไวกับหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงาน (Contact Point) ติดตามประเมินผลการจัด
อันดับดังกลาว พรอมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขปจจัยที่เปนจุดออนและการคงไว/สงเสริมปจจัยที่เปนจุด
แข็ง โดยเสนอความเห็นผานไปยังคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ หรือ กพข. 
(National Competitiveness Committee: NCC) เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเปนจริงภายใตกรอบเวลาที่กําหนด 
โดยคณะทํางานเฉพาะกิจดังกลาวติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเปนระยะๆ ตอ กพข. พรอมกันนี้ 
ก็จะตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสรางความรูความเขาใจไปยังสวนงานที่เกี่ยวของตลอดจนสาธารณชน
ที่สนใจใหรับทราบ  ขณะนี้ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ไดจัดทํา Website: competitiveness.in.th 
เพื่อเปนแหลงรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยไวแลวในเบื้องตน 
และไดทําการเชื่อมตอกับ Website อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอีกทางหนึ่งดวย สําหรับกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม 
IMD และ WEF คงจะตองใหความสนใจกับขอมูลที่กลาวถึงนี้เปนพิเศษ เพราะความคิดเห็นของผูตอบแบบ
สอบถามกลุมนี้จะมีผลตออันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยเปนอยางมาก และในขณะที่ยังไมมี
หนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรงกับงานที่กลาวถึง ทาง สวค. จึงขันอาสากระทําภารกิจนี้ไปพรางกอน  อนึ่ง 
งานทั้งหมดที่กลาวถึงขางตน ควรโอนไปอยูภายใตสถาบันยุทธศาสตรชาติ (National Strategic Institute) 
เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ 
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การดําเนินการในขอ 13 นี้ถือไดวาเปนเงื่อนไขที่จําเปนในการทําขอสอบเพื่อทําใหประเทศไทยได
อันดับดีขึ้น ซ่ึงจะสงผลบวกตอภาพพจนของประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถดํารงไวซ่ึงความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจหรือขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกไดจําเปนตองเรงปรับตัวในหลายๆ 
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปนจักรกลที่สําคัญในการขับเคลื่อน TFP เพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            หนวยงาน/งานที่จะไปสังกัดสถาบันยุทธศาสตรชาติ * โครงการและความริเร่ิมใหมๆ รวมอยูในนี้ 
 กพข: คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 สพข: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

 

ชี้จุดแข็ง จุดออน การชี้แนะ
นโยบายและการปฏิบัติการใน

ขอบเขตที่จําเปนตอการปรับปรุง
อันดับฯ ใหสูงขึ้น* 

อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย  ((IIMMDD––QQ22//WWEEFF––QQ44))  

  

หนหนวยประสานงานวยประสานงาน  

การสรางความรูความเขาใจถึงขีดความ
สามารถในการแขงขันของไทยระหวาง 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

การประเมิณผลการประเมิณผล  

ขอมูลขอมูล//ความเห็นความเห็น  

IIMMDD&&WWEEFF  
(ก.พ.)  (ม.ค.) การติดตามการติดตาม  

คณะทํางานคณะทํางาน  
เฉพาะกิจเฉพาะกิจ  

WWeebbssiittee::  
ccoommppeettiittiivveenneessss..iinn..tthh  

กลุมเปาหมายที่ตอบแบบกลุมเปาหมายที่ตอบแบบ
สอบถามสอบถาม  IIMMDD  &&WWEEFF  

สพสพขข..  

กพขกพข..  

รูปภาพที่ 6:  การเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 
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การปรับตัวเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 
 

14. วิกฤติการณในป 2540 สงผลใหพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสะดุดหยุดลง รัฐบาล 2-3 รัฐบาลที่ผานมา
และรัฐบาลปจจุบันไดเรงดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนาโดยใชมาตรการตางๆ มากมายหลาย
ประการ ซ่ึงโดยรวมกลาวไดวาเปนกลยุทธออกจากวิกฤต (Out-Of -Crisis Strategies) จนสงผลใหเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและเริ่มฟนตัวตั้งแตไตรมาสแรกของป 2545 แตการฟนตัวและความยั่งยืนของการฟนตัวดังกลาว 
จะดํารงคงอยูไดตลอดไปหรือไมจําเปนตองมีการดําเนินกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness Strategies) เพื่อนําพาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่มีสมรรถะโดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การ
เปนประเทศที่มีการสรางความรู/นวัตกรรมใหมๆทางเทคโนโลยี อยางตอเนื่องเพื่อเอื้อประโยชนตอการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เศรษฐกิจบนฐานความรู 

เศรษฐกิจท่ีมีสมรรถนะสูงเศรษฐกิจท่ีมีสมรรถนะสูง  

เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทย  

กลยุทธออกจากวิกฤตกลยุทธออกจากวิกฤต  การฟนตัวการฟนตัว//ความยั่งยืนทางความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ  

วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจ  25402540  

กลยุทธขีดความสามกลยุทธขีดความสามาารถรถ  
ในการแขงขันในการแขงขัน  

BBeenncchhmmaarrkkiinngg  อันดับอันดับ  
ขีดความสามารถในการขีดความสามารถในการ  

แขงขันแขงขันของไทย ของไทย ((IIMMDD  ––  WWEEFF))  

รูปภาพที่ 7:  ประเทศไทยจากอดีตสูอนาคต 
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กลยุทธออกจากวิกฤต 
 

15. รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย ไดดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจดวยการดําเนิน 3 มาตร
การหลัก: มาตรการ 14  สิงหาคม   2541 เพื่อฟนฟูระบบสถาบันการเงิน  ติดตามมาดวยมาตรการ  10  
สิงหาคม  2542  เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน และมาตรการ 31  ตุลาคม  2543 เพื่อเสริมความเขมแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง จนกระทั่งรัฐบาลชุดปจจุบัน
เขามาบริหารประเทศ โดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 มาตรการที่รัฐบาล
ปจจุบันไดดําเนินการเรงดวน คือ กระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญา (รวมทั้งมาตรการอื่นๆ) สงผลให
เศรษฐกิจไทยสงสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนตั้งแตป 2545  เปนตนมา แตความยั่งยืนของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจขางหนายังคงเปนคําถามเปดอยู 

 
16. การตอบโจทยขางตน คงจะตองพิจารณาถึงแหลงที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงพิจารณา

ไดจากสัดสวนของเศรษฐกิจรายสาขาใน GDP (เกษตร  อุตสาหกรรม และบริการ) ที่เห็นไดชัดเจนวา 
Contribution to GDP Growth ของภาคเกษตรต่ํากวาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมาโดยตลอดในชวง 
2541-2545 สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมลํ้าในเรื่องการกระจายรายได3/ ในอีกดานหนึ่งก็คงตอง
มาพิจารณาสภาพขอเท็จจริงวาใน 3 สาขาดังกลาว มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพและมูลคา
เพิ่มของสินคาในแตละสาขามากนอยเพียงใด ทั้งนี้ หากพิจารณาแบบคราวๆ จากมูลคาการสงออกในรูป
ดอลลารสหรัฐ ก็จะพบวา มูลคาสินคาสงออกในกลุม High-Tech (มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสูง) มีสัดสวน
สูงประมาณรอยละ 80 ของมูลคาสงออกสินคากลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงมีอัตราการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง ส่ิงที่นา
พิจารณาสําหรับสินคา/บริการอื่นที่จะแขงขันไดตอไปในตลาดโลกก็คือ การประยุกตใชนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีในสาขาที่มีผลิตภาพการผลิตและมูลคาเพิ่มต่ํา เพื่อยกระดับสินคา/บริการใหสูงขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ
และมูลคา 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3/ ประมาณครึ่งหน่ึงของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยูในภาคชนบท แตมีรายไดประมาณรอยละ 10 ของรายไดทั้งประเทศ 
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Contribution to Growth 
 1998 1999 2000 2001 2002 
 % สัดสวน % 

Contribution
to  Growth 

% สัดสวน % 
Contribution
to  Growth 

% สัดสวน % 
Contribution
to  Growth 

% สัดสวน % 
Contribution
to  Growth 

% สัดสวน % 
Contribution
to  Growth 

I. เกษตร 10.3 -0.14 10.2 0.24 10.2 0.64 10.4 0.34 9.9 -0.01 
II. อุตสาหกรรม 42.0 -5.60 44.0 4.04 44.4 2.31 44.2 0.71 45.2 3.35 
III. บริการ 47.7 -4.80 45.8 0.17 45.4 1.69 45.4 0.89 44.9 1.87 

รวม 100.0 -10.5 100.0 4.5 100.0 4.6 100.0 1.9 100.0 5.2 
• 14 August 1998: มาตรการฟนฟูระบบสถาบันการเงิน 
• 10 August 1999: มาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน 
• 31 October 2000: มาตรการเสริมความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
• 26 February 2001: คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

 

 
Sector 

% 
สัดสวน 

% 
Contribution 

to growth 
เกษตร 10.11 0.30 

อุตสาหกรรม 43.94 2.62 
บริการ 45.95 1.16 
รวม 100.00 4.08 

รูปภาพที่ 8:  ออกจากวิกฤตสูขีดความสามารถในการแขงขัน 

Ultimate 
Target 

Intermediate 
Targets 

 
Policy 

Instruments 

เคร่ืองมือนโยบาย  
 

 • กองทุนหมูบานฯ 
 • ธ.ประชาชน/ OTOP 
 • พักชําระหนี้และฟนฟูอาชีพ 
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
      SMEs 
 • กระตุนเศรษฐกิจ 
     (58,000 ลานบาท) 
 • สงเสริมการทองเที่ยว/สงออก 
 • ฯลฯ 

 • ความยั่งยืนดานการคลัง 
 • การถายทอดเทคโนโลยี 
 • ปฏิรูประบบราชการ/ 
              งบประมาณ 
 • พัฒนา Clusters และ 
      นวัตกรรมแหงชาติ 
 • HRD 
 • โครงสรางพื้นฐาน ICT 
         และกายภาพ 
 • ฯลฯ 

      Growth Rate 
 

 Real GDP  4.5 – 5.2%  
      (1999–2002) 
 
 
 
 
 
 
 

 Real GDP  > 6%? 
      (2003–…) 

 Reactionary Policy to  
     Crisis  
• Government Spending  
• Export Enhancement 
• Private Investment 
 
 

 
 

 Proactive Policy for  
     Competitiveness 
(Sustained growth in TFP) 
• IMD-WEF Ranking 

Improvement 
• Productivity Improvement/NIS 
• Competition Enhancement 
• RTA/WTO/WIPO 
• RFA (Asian Bond Market) 

Contribution to Growth 
(1999-2002) 

 
Initiatives 
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รูปภาพที่ 10:  Export Structure (Mil USD) 

รูปภาพที่ 9:  Real GDP Growth ของประเทศไทย ตั้งแตป Q1/2001 ถึง Q1/2003 

Source: NESDB 
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กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

17. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในระยะยาวจึงเปนหนาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่คงตองเรงฝเทากาวใหทันเกมและทันกาลพรอมทั้งมีความยืดหยุนในการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาดัด
แปลงใหสอดคลองกับสภาพการณของประเทศโดยหนวยงานกํากับดูแล(ของทางการ) การดําเนินงานของ
ภาคธุรกิจจักตองเขาใจในกระบวนทัศนที่เปลี่ยนไปเพื่อปรับกลไกในการกํากับดูแล/อํานวยความสะดวก ให
การดําเนินธุรกรรมในตลาดเปนธรรมแกทุกฝายตามกติกาการแขงขัน โดยเห็นวานาจะดําเนินการใน 2 
สวนคูขนานกันไปทั้งมุมมองระดับจุลภาค และมุมมองระดับมหภาค (Micro-perspective & Macro-perspective) 

 

มุมมองระดับจุลภาค (Micro-perspective) 
 

18. หนวยธุรกิจที่อยูในตลาด (ในประเทศ/ระหวางประเทศ) อาจจําแนกไดเปน 2 กลุม: กลุมที่อยูใน
ตลาด/ในสนามแขงแลว กับกลุมใหมที่จะลงสนามแขง การเขา/ออกสนามแขงขันถาเปนไปตามกลไกตลาด/
กลไกการแขงขันจะเปนเรื่องปกติ ฝายที่เพล่ียงพลํ้า/แพก็หลุดออกจากตลาด ฝายที่ชนะเขมแข็งกวาก็อยูใน
ตลาดตอไป โดยความยั่งยืนของการแขงขันอยูที่หนวยธุรกิจมีการปรับใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในแตละแหง
ไดมากนอยเพียงใด สภาพการณดังกลาวจึงเปนเรื่องปกติที่ J. Schumpeter เรียกวา Creative Destruction  
กลาวคือ เปนไปตามวัฏจักร: เวียน  วาย  ตาย  เกิด 

 

19. เพื่อความอยูรอดของธุรกิจในทามกลางแหงความเปนไปดังกลาว กลุมที่เปนฝายเพล่ียงพลํ้า/ ตก
เปนรองก็พยายามวิ ่งเขาหาทางการ  เพื ่อใหออกนโยบายสาธารณะคุ มครองหรือใหความชวยเหลือ  
ในขณะเดียวกัน กลุมใหมที่ตองการจะลงสนามแขงที่มักจะมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆก็จะตองวิ่งเขาหา
ทางการเพื่อเดินใหถูกทางตามกฎระเบียบ (บางครั้งตองแกที่กฎระเบียบของทางการดวย) องคกรกํากับดูแล
จึงมีความสําคัญมากตอการสงเสริมและ/หรือหนวงเหนี่ยวประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเติบโต
ของภาคธุรกิจ ซ่ึงตองพิจารณาทั้งกรอบ WTO/WIPO ในเวทีการแขงขันระหวางประเทศและในกรอบ
นโยบายการแขงขันภายในประเทศแบบคูขนานกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายสาธารณะที่จะทําใหกลไก
ตลาดจัดสรร Productive Resources (สินเชื่อ สาธารณูปโภค การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน วัตถุดิบ 
ICT/Network) ที่กอใหเกิดการสราง/พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไดอยางตอเนื่อง (มี Recipe 
ใหมๆออกมา) ทั้งนี้ จักตองมีการติดตาม/ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกลไกการทํางานของตลาดใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องในชวงหัวเล้ียวหัวตอของการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ4/ โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลการใชกฎระเบียบในการกํากับดูแลการทํางานของกลไกตลาด (ตลาดปจจัยการผลิตที่เชื่อมตอไป
ถึงตลาดผลผลิตตามสายโซ/เครือขายของแตละผลิตภัณฑ/บริการ) ที่จําเปนจะตองมีการสังคยานาทั้งกฎระเบียบ 
และนโยบายการแขงขัน เพื่อใหมีสวนเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจที่จะเปนพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตแบบยั่งยืนที่ เชื่อมตอกับการกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจใน  Macro-
perspective 
                                                 
4/ ในทางปฏิบัติมีประเด็นที่นาสนใจในกลไกการแขงขันในตลาดของ 2 สํานัก: Neoclassical School และ Austrian School เนื่องจาก
มุมมองของ School แรกใหเทคโนโลยี Static (หนวยธุรกิจมีระดับเทคโนโลยีเทากันหมด) แต School หลัง กลับมองในทางตรงกันขามและ
มีแนวโนมวาแนวคิดของ School หลังสามารถนํามาประยุกตใชเขากลับสภาพขอเท็จจริงที่กําลังเกิดขึ้นอยูในขณะนี้ไดดีกวา School แรก 
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รูปภาพที่ 10:  Micro-perspective: กลไกการปรับตัวเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุมมองระดับมหภาค (Macro-perspective) 
 
20. เศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับประเทศคูคา/คูแขงที่สําคัญของไทย

ในเอเชีย  สหภาพยุโรป  และอเมริกา การกําหนดเปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะปานกลาง  
จึงตองนําปจจัยที่สําคัญทางเศรษฐกิจในประเทศเหลานี้มารวมพิจารณา (Incorporated) ในการพัฒนาแบบ
จําลองเศรษฐกิจมหภาคของ สวค. ดวย   สวน Productivity หรือทางดาน Supply Side ของประเทศไทยจะ
ใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาถึงแหลงที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจจาก Contribution ของแตละ
สาขา (Sector) ซ่ึงรวมถึงผลิตภาพการผลิตดานแรงงาน   ทุน และผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ที่มาจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปนสําคัญ โดยในแบบจําลอง สวค. จะพิจารณาถึงแนวทางในการใชเครื่องมือ
นโยบาย (Policy Instruments) โดยเฉพาะนโยบายนวัตกรรม นโยบายการแขงขัน เพื่อเสริมสรางผลิตภาพ
การผลิตโดยมีนโยบายการเงิน-การคลังที่เอื้ออํานวยใหสองนโยบายขางตน ดําเนินไปในทิศทางที่สอดรับกับ 
Micro-perspective กลาวคือ นําผลลัพธที่ไดจากการทํา Simulation แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคมาจัดทํา 
Roadmap และ  Program (Projects) โดยแตละ  Project อยางนอยควรจะมีคุณ ลักษณะที่มีความยืดหยุน 
(Flexibility)-ปรับไดตามสภาพการณขอเท็จจริง มีการเลือกเฟน (Selectivity)-ตามกฎเกณฑที่วางไว  มีการเชื่อม
ตอที่ลงตัว (Coherence)-กับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีความเปนมิตรกับตลาด (Market-Friendliness) ทั้งนี้ 
ก็เพื่อทําใหการดําเนินโครงการทุกโครงการสอดประสานกอใหเกิด Efficiency และมี Momentum มากพอใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมายมหภาคที่กําหนดไว 

 

หนวยงาน 
กํากับดูแล 

การแขงขันเขาสูตลาดการแขงขันเขาสูตลาด 
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นโยบาย 
สาธารณะ 

แขงขัน/ 
วิ่ง

WWTTOO//WWIIPPOO  
ฯลฯลฯฯ  

ความตกลงฯ 

ปฏิรูปกฎระเบียบ 
กลไกเพิ่มขีด 
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การแขงขันในตลาด 
(Incumbent Firms) 

‘‘CCrreeaattiivvee  
DDeessttrruuccttiioonn’’

ชองวางเทคโนโลยี/ 
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แขงขันแขงขัน//  
วิ่งวิ่ง  
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