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สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก
1. เมื ่อ เศรษฐกิจ เติบ โต ไมเพีย งแต GDP มีข นาดใหญขึ้น แตอ งคป ระกอบภายใน GDP มีก าร
เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนรูป-จําแลง-แปลงราง) ในหลายๆ ดาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ บางสวนก็เปนผล
มาจากสภาพการณที่ทรัพยากรที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไมไดสัดสวนกัน หรือไมไดสัดสวนกับ
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ บางสวนของการเปลี่ยนแปลงนี้เปน ผลมาจากการไดขนาด และไมไดขนาดทาง
เศรษฐกิ จ (Economies of Scale & Diseconomies of Scale) ที่ ส งผลกระทบต อ ภาคเศรษฐกิ จรายสาขาใน
ระบบเศรษฐกิจ หนัก-เบา แตกตางกันไปตามวิถีทาง/กลไกในการปรับตัว บางสวนก็เปนผลมาจากประสบการณ
และความรูความเขาใจที่ไดสั่งสมมาจากการเรียนรูและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovations)
ที่มีมาอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสวนทําใหผลผลิตตอหัวเพิ่มขึ้นหรือยกระดับการบริโภคตอ
หัวใหสูงขึ้น พรอมกับมีการกระจายรายไดตามสมควรแลว กลาวไดวาเศรษฐกิจ-สังคมดังกลาวมีการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตอการพัฒนา
2. แก น แท ข องขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น มี มู ล ฐานจากการสร า งคิ ด ค น นวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความตอเนื่อง ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจจําเปนตองอาศัยนวัตกรรม
หรืออาจเรียกไดวาเปน Competitive Strategy อยางหนึ่งที่นอกเหนือไปจากการมีเทคโนโลยี นั่นก็คือ กระทํา
การปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) และผลิตภาพการผลิต (Productivity) ใหสูงขึ้น
นวัต กรรมจึง กิน ขอบเขตกวา งขวาง 1/ (New Ways of Doing Things) ไมวาจะเปน การประดิษ ฐ คิด คน
ต น ตํ ารั บ (Recipe) สู ต ร หรื อ วิ ธี ก ารใหม ๆ และปรับ ปรุงให ดี ขึ้ น เป น ลํ าดั บ นวัต กรรมทางเทคโนโลยี
(Technological Innovation) จึงเปนพลังขับเคลื่อนความกาวหนาทางเศรษฐกิจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน2/ โดย
ในแตละครั้ง/ยุค เมื่อมีการคนพบตนตํารับ (Recipe) สูตร หรือวิธีการใหมๆ ในการประดิษฐคิดคนที่เปน
Breakthrough การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ (Radical Change) ก็จะเกิดขึ้นแกมวลมนุษยชาติ บางก็เปนการ
เปลี่ย นแปลงเล็ก ๆ นอ ยๆ อาทิ การปรับ ปรุงสิ่งของที่มีอ ยูเดิม ใหดีขึ้น มีวิธีการผลิตสิน คาและสงมอบ
บริการแบบใหมๆ การใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลวตางไปจากคนอื่น (แหวกแนว) เปนตน อยางไรก็ตาม ยังมี
ตนตํารับ-สูตร หรือวิธีการใหมๆ อีกจํานวนนับไมถวนที่ยังไมไดถูกคนพบ ซึ่งเปนขุมพลังแหงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญในอนาคต ดวยเหตุนี้ เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy หรือ Knowledge-Based Economy)
จึงทุมลงทุนทางความคิด/ความรูมากขึ้น
1/

นวั ต กรรมเกี่ ยวข อ งกั บ การประดิ ษ ฐ คิ ด ค น การดั ด แปลงให เหมาะกั บ การใช งานตามสถานการณ ซึ่ งอาจไม จํ าเป น ต อ งเป น
เทคโนโลยีขั้นสูงเสมอไป 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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3. นักเศรษฐศาสตรหลายคนพยายามอธิบายถึงที่มาแหงการเติบโตทางเศรษฐกิจ วาทําไมจึงมีความ
แตกตางกันในแตละประเทศและในแตละชวงเวลา สงผลใหแตละประเทศรวยจนไมเทากัน โดยคําตอบที่ยัง
เปนปริศนาอยูที่ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็น แตนักเศรษฐศาสตรพยายามจะวัด
ออกมาเปนตัวเลขใหชัดเจน พรมแดนแหงความรูยังเปนที่ถกเถียงกันอยู โดยเฉพาะในสวนที่เรียกวา ผลิต
ภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ซึ่งเปนที่เชื่อกันวาการที่เศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืนได
จําเปนจักตองทําใหการเติบโตใน TFP มีความยั่งยืน (Sustained Growth in TFP) ซึ่งมีปจจัยทางดานนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ กลาวโดยสรุปก็คือ การที่มาตรฐานการดํารงชีวิตสูงขึ้นมีที่มาจาก
การคนพบถึงวิธีการหรือตนตํารับใหมๆ ในการนําสิ่งที่มีอยูในพิภพมาเพิ่มคุณคา หรือเปนการพัฒนาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม ในการผลิตสินคาและบริการใหดีขึ้นและมี Cost-Effective มากขึ้นใน
อุตสาหกรรมที่มีอยูแลว หรือในอุตสาหกรรมเกิดใหม หากไมมีสิ่งนี้แลวเปนการยากที่จะใชนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค (การเงินและการคลัง) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
รูปภาพที่ 1: The Role of Technological Innovation in Economic Development
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4. โลกาภิวัตน การเปดเสรีการคา-การลงทุนและการปฏิวัติ IT กอใหเกิดการขยายตัวของตลาดสิน
คา/บริการจากระดับประเทศไปสูระดับโลก ลักษณะการผลิตสินคา/บริการก็เปลี่ยนไปจากการผลิตที่เปน
มาตรฐาน (Standard) และเป น การผลิ ต จํ า นวนมาก (Mass Production) บนพื้ น ฐานทรั พ ยากรที่ มี อ ยู
(Resource-Based) ในเชิ ง Supply Driven ก็ เปลี่ยนมาเป น การผลิตเพื่ อ สนองความพึ งพอใจของผูบ ริโภค
เฉพาะเจาะจง (Customization) บนพื้น ฐานความรู (Knowledge-Based) ในเชิง Demand Driven มากขึ้น
สอดรับกับสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นตามวิถีทางการพัฒนา นั่นก็คือ การผลิตสินคา/บริการจากการมุงเนนตนทุน
(Cost) ต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งคาแรง แปรเปลี่ยนมาเปนการสรางมูลคา (Value) ใหกับตัวสินคามากขึ้นดวย
การใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา จึงมีสวน
ทําใหวงจรผลิตภัณฑ/ สินคา (Product Cycle) สั้นลงจากการแขงขันทางเทคโนโลยีที่ใสเขาไปในตัวสินคา
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) และการผู ก ขาดชั่ ว คราว (Temporary Monopoly) จากการมี สิ ท ธิ บั ต ร(Patent) ของ
ผูประกอบการที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งแตกตางไปจากการผลิตแบบ 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 และเป นการแขงขันที่มีการยกระดับสนามแขงขัน ใหสูงขึ้น เปน ลําดับ (Higher
Playing Field) จาการประยุกตใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ ที่คิดคนออกมาอยางไมหยุดยั้ง
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รูปภาพที่ 2: การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ขนาดตลาด

สินคา/บริการ

พื้นฐานการแขงขัน

∆ เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

ประเทศ

โลก

มาตรฐาน

เจาะจงที่ลูกคา

ตนทุน

คุณคา/มูลคา

ชา

เร็ว

เหมือน

ตาง

วัสดุ (มาก)

วัสดุ (นอย)

สมอง/ปญญา (นอย)

สมอง/ปญญา (มาก)

ใหญ

เล็ก

ตัวสินคา

การผลิต

ผลตอบแทน (Decreasing)

ผลตอบแทน (Increasing)

สินทรัพย
บ.จดทะเบี
จดทะเบียน

Tangible > Intangible

Tangible < Intangible

ประสิทธิภาพ

สถิตย

พลวัตร

การชวงชิงความไดเปรียบ

มองยาว

มองสั้น

โครงสรางอุตฯ

บริษัทใหญนอยราย

ผูกขาดชั่วคราว

การแขงขัน

ปานกลาง/ไมซับซอน

รุนแรง/เขมขนทุกรูปแบบ
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7. สภาพการณ ดั งกล าวส งผลให ห น วยธุ รกิ จ จําเป น ต อ งปรับ ตั ว ด ว ยการเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิ ต
(Productivity) จะเห็นไดวา ทิศทางในการปรับตัวของหนวยธุรกิจปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น
ดังนี้
7.1 หนวยธุรกิจมุงทํากิจกรรมที่ตนเองถนัดเปนหลัก (Core Competencies) มีการ Outsourcing
และ Spinning Off ภาระหนาที่ที่เกี่ยวของแตไมมีความถนัดไปใหหนวยธุรกิจอื่นที่มีความ
ถนัดมากกวาทํา
7.2 หน วยธุรกิ จมี การแสวงหาพั นธมิ ตร (Strategic Alliances) เพื่ อกระจายความเสี่ ยงในการ
พัฒนาบริการและผลิตภัณ ฑใหมๆ 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 หน วยธุรกิ จมุงส งเสริม ให เกิด ความคิดที่ สรางสรรระหวางบุ คลากรในองคกรซึ่งมีส วน
สําคัญตอความสําเร็จในการแขงขัน โดยมีสิ่งจูงใจให 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
มีต น ทุน ในการปรั บ เปลี่ ย น (Switching Cost) สู ง และยังเกี่ ย วพั น ไปถึ งการปรับ ตั ว ของ
บุคลากรในองคกรที่มาจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีดังกลาวดวย
7.7 หนวยธุรกิจเนนผลิตภาพการผลิต (Productivity) ดวยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ
มาดัดแปลงใหสอดรับกับสภาพการณ เพื่อสรางความเปนเลิศในผลิตภัณฑ/บริการในเชิง
Cost Effectiveness
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8. การปรับตัวของหนวยธุรกิจดังกลาว กอใหเกิดการพัฒนาปรากฏการณที่เปน Supply Chains/Value
Chains/Logistics/Clusters/National Innovation System (NIS) ขึ้นตามมา ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหนวยธุรกิจในระบบลูกโซ (Chains) หรือ ระบบเครือขาย (Network) โดยรวมเพื่อดํารงไวซึ่งขีดความ
สามารถในการแขงขันทั้งสายโซและ/หรือทั้งเครือขาย อาทิ การลดตนทุนของหนวยธุรกิจจากการใชทรัพยากร
หรือหนวยงานสนับสนุนรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน Cluster จะมีกลไกการทํางานที่ครบวงจร
มากที่สุด อยางไรก็ตาม Cluster จะดํารงคงอยูไดยืนยาวแคไหน ยอมขึ้นอยูกับกลยุทธในการแขงขัน (Competitive
Strategy) ซึ่งแนนอนจําเปนตองพึ่งพานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดวยเหตุนี้ NIS และ Cluster จึงแยกกันไมออก
หรืออาจกลาวไดวา Cluster เปน Reduced Scale หรือ Reduced Form ของ NIS นั่นเอง
รูปภาพที่ 3: ทิศทางการปรับตัวของหนวยธุรกิจ

การปรับตัวของหนวยธุรกิจ
•
•
•
•
•
•
•

มุงที่ Core Competencies
มองหาพันธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง/ของ
มองหาแหลงที่ตั้งในการดําเนินธุรกิจเพื่อชวงชิงความไดเปรียบ
(คิดเปนทําเปน ไว ยืดหยุน)
เรงสงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับคนงาน
พยายามดึงดูด&คงแรงงานที่มีความรูไวกับองคกร
พยายามใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด
มุงเนนผลิตภาพการผลิต

Supply Chains/ Value Chains
Logistics/ Clusters/NIS
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9. การปรั
การ บเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ/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) ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคธุ ร กิ จ (Business Efficiency) และโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) โดยแตละกลุมหลักยังถูกจําแนกออกเปน 5 กลุมยอย แตละกลุมยอย (ยังประกอบไปดวย
ตัว ชี้วัด (Indicators) อีกจํานวนหนึ่ง) มีการถวงน้ําหนักเทากัน คือ 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 รวมทั้งหมดเปน 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
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รูปภาพที่ 4: IMD (2003)

IMD
WCY (49 ประเทศ)

WCY (59 ประเทศ)
>20 ลานคน
30 ประเทศ

’99
’36

< 20 ลานคน
29 ประเทศ

’00
’35

’01
’38

’02
’34

’ 99 ’00 ’01 ’02 ’03
16 13 14 13 10

ผลงานทาง
เศรษฐกิจ
’99 ’00 ’01 ’02 ’03
13 6 7 9
7

เศรษฐกิจใน
ประเทศ
การคาระหวาง
ประเทศ
การลงทุนตาง
ประเทศ
การจางงาน
ราคา

ประสิทธิภาพ
รัฐบาล
’99
9

’00
10

’01 ’02 ’03
10 7
5

ประสิทธิภาพ
ธุรกิจ

โครงสราง
พื้นฐาน

’99 ’00 ’01 ’02 ’03
20 19 20 14 9

’99 ’00 ’01 ’02 ’03
22 22 24 17 16

การคลังสาธารณะ
นโยบายการคลัง
กรอบทางสถาบัน

ผลิตภาพการผลิต
ตลาดแรงงาน
ตลาดการเงิน

กรอบทางเศรษฐกิจ

วิธีการจัดการ

การศึกษา

ผลกระทบของ
โลกาภิวตั น

ถว งนำ หนกั เทา กนั
20 x 5 = 100

20
Sub-factors
ขอมูลจากแหลงตางๆ

โครงสรางพื้นฐาน
นฐาน
โครงสราง
เทคโนโลยี
โครงสรางวิทยา
ศาสตร
สิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ
ระบบคุณคา

321
เกณฑ
การสํารวจความคิดเห็นผูบริหาร
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11. ในส วนของ WEF (World Economic Forum) ได ประเมิ น ขี ดความสามารถในการแข งขั น ของ
ประเทศดวยการจัดทําดัชนีรวมจําแนกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนดัชนีรวมระดับมหภาค เรียกชื่อวา Growth
Competitiveness Index: GCI เปน การประเมิน สภาพการณท างเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศในระยะ
ปานกลาง กลุมที่ สองเป น ดัชนีรวมระดับจุลภาค เรียกชื่อวา Microeconomic Competitiveness Index: MICI
เป นการประเมิ นสภาพการณ ทางเศรษฐกิ จ/ธุรกิ จ ของประเทศในป จ จุบั น โดย GCI ประกอบด วยระดั บ
เทคโนโลยี (Level of Technology) คุณภาพสถาบันสาธารณะ (Quality of Public Institutions) และ สภาวะดาน
เศรษฐกิ จ มหภาค (Macroeconomic Conditions) โดยประเทศที่ เป น ต น แบบการคิ ด ค น นวั ต กรรม (Core
Economies) จะมี การถ วงน้ํ าหนั กให กั บองค ประกอบของ GCI เป นรอยละ 50 25 และ 25 ตามลํ าดั บ ส วน
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 อยูอ นั ดับที่ 31 เลือ่ นขึน้ มาจากอันดับที่ 33 ของป 2544 ทั้งนี้เปนการประเมินจากจํานวนประเทศที่
ครอบคลุมทั้งหมด 80 ประเทศ
รูปภาพที่ 5: WEF (2002-2003)

WEF
GCR

(80 ประเทศ)

GCI

MICI

เครื่องชี้มหภาค

เครื่องชี้จุลภาค

’99

’00

’01

’02

’99

’00

’01

’02

30

31

33

31

39

40

38

35

ระดับเทคโนโลยี
Ø คุณภาพสถาบันสาธารณะ
Ø ภาวะดานเศรษฐกิจมหภาค
Ø

Core

Non-Core

0.50

0.33

0.25

0.33

0.25

0.33

Core&Non-Core
Ø การดําเนินงานของบริษัทและกลยุทธ

0.37

Øคุณภาพสิ่งแวดลอมทางธุรกิจระดับชาติ

0.63

167 เกณฑ
การสํารวจความคิดเห็นผูบริหาร

ขอมูลจากแหลงตางๆ
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12. จะเห็นไดวาผลการประเมิน ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยมีแนวโนมดีขึ้นทั้งใน
สนามสอบ IMD และ WEF แตก็มีประเด็นที่ควรตระหนักถึงดังนี้
12.1 ในสวนของ IMD ไดมีการเปลี่ยนเกณฑการประเมินใหมที่แตกตางจากป 2545 ซึ่งครอบคลุม
49 ประเทศ โดยประเทศไทยอยูในอันดับที่ 34 เลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ 38 ในป 2544
จะเห็นไดวาอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทยยังคงจับกลุมอยูที่ระดับกลางๆ
อยางไรก็ตามเมื่อ IMD มีการทบทวนเกณฑการประเมินโดยจัดกลุมประเทศตามจํานวน
ประชากรเปนเหตุใหประเทศไทยอยูในกลุม 30 ประเทศ และอันดับลาสุดอยูที่ 10 ขยับ
ขึ้นมาจากอันดับ 13 ในป 2545 ซึ่งมีที่มาจากการปรับปรุงเกณฑการประเมินใหมของ
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
ในที่ สะท อนผลลัพ ธดั งกลาวก็จะพบวา จุดแข็งของไทยที่ดีขึ้น มาจากกลุมปจจัยดาน
เศรษฐกิจมหภาคและการบริหารจัดการของรัฐบาล อยางไรก็ตาม จุดออนที่ตองเรงแกไข
ปรับปรุงสวนใหญ คงตองมุงไปที่โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-เทคโนโลยี-สังคม
และศักยภาพ/ขีดความสามารถของภาคเอกชน ทั้งนี้ตองใหความสําคัญกับการลงทุนดาน
บุคลากรในสวน S&T และ R&D ที่ตองมีการตอยอดไปใหถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหมากขึ้นดวยการสรางระบบนวัตกรรมแหงชาติ รวมไปถึงการปรับปรุงกฎกติกา ที่เอื้อตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของภาคธุรกิจใหมีการแขงขันที่เปนธรรมมากขึ้น
12.4 ทั้ งสองสํ านั ก ประเมิ น ขี ด ความสามารถในการแข งขั น โดยจัด ทํ า Benchmarking เพื่ อ
เปรียบเทียบผลงานลาสุดกับผลงานในอดีตของประเทศใดประเทศหนึ่งแลวมาทําการจัด
อัน ดับเทียบเคียงกับประเทศอื่น มากกวาที่จะอิงหลักการทางทฤษฎีซึ่งมีความยุงยาก
ซับซอนมากกวา
12.5 ไมวาระดับการพัฒนาของแตละประเทศจะเปนอยางไร การประเมินอยูบนพื้นฐานของตลาด
แขงขันเสรีแบบเทาเทียมกันหมด โดยละเวนประเด็น Market Failure ซึ่งรัฐบาลแตละ
ประเทศใชมาตรการในการแกไขปญหาที่แตกตางกันไป นอกจากนี้ วิธีการถวงน้ําหนัก
ในการประเมินระหวางประเทศที่เปนCore และ Non-Core Economies ไมเทากันของ
WEF ก็มีสวนทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในผลการประเมินได
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12.6 มีการใชความรูสึกสวนตัวเชิงความเห็นคอนขางมากในการตอบแบบสํารวจที่สงผลตอ
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันในแตละดาน หากมีการติวเขม สรางความรู
ความเขาใจใหแกผูตอบแบบสอบถามอยางเปนระบบแลวก็จะสงผลทางบวกตออันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยได
12.7 การจัดทําดัชนีรวมของทั้งสองสํานักมิไดพุงเปาไปที่ผลิตภาพการผลิตรายสาขาซึ่งสะทอน
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยตรง WEFจึง ไดพ ยายามชี้นําใหมีก ารจัด ทําในรูป
Clusterแทน สําหรับ IMD ลาสุดไดพุงเปาประเมินขีดความสามารถในการแขงขันไปที่
เขตเศรษฐกิจ (ประเทศหรือดินแดนที่เปนสวนหนึ่งของประเทศ ที่มีความโดดเดนทาง
เศรษฐกิจเปนพิเศษ) จะเห็นไดวาทั้งสองกรณีมีนัยชัดเจนวาขีดความสามารถในการแขง
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. เนื่ อ งจากมี ป จ จั ย ต างๆ จํ านวนมากที่ IMD และ WEF นํ า มาใช วิ เคราะห -ประเมิ น ขี ด ความ
สามารถในการแข ง ขั น ของไทย จึ ง เห็ น ควรให มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ (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 อื่นๆ 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 ซึ่งจะสงผลบวกตอภาพพจนของประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถดํารงไวซึ่งความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจหรือขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกไดจําเปนตองเรงปรับตัวในหลายๆ
ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปนจักรกลที่สําคัญในการขับเคลื่อน TFP เพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอไป
รูปภาพที่ 6: การเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย

อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย (IMD–Q2/WEF–Q4)

กพข.
การประเมิณผล

สพข.

IMD&WEF
(ก.พ.) (ม.ค.)

หนวยประสานงาน
วยประสานงาน

การสรางความรูความเขาใจถึงขีดความ
สามารถในการแขงขันของไทยระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอมูล/ความเห็น

กลุมเปาหมายที่ตอบแบบ
สอบถาม IMD &WEF

คณะทํางาน
เฉพาะกิจ

การติดตาม

ชี้จุดแข็ง จุดออน การชี้แนะ
นโยบายและการปฏิบัติการใน
ขอบเขตที่จําเปนตอการปรับปรุง
อันดับฯ ใหสูงขึ้น*

Website:
competitiveness.in.th

หนวยงาน/งานที่จะไปสังกัดสถาบันยุทธศาสตรชาติ * โครงการและความริเริ่มใหมๆ รวมอยูในนี้
กพข: คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สพข: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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การปรับตัวเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
14. วิกฤติการณในป 2540 สงผลใหพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสะดุดหยุดลง รัฐบาล 2-3 รัฐบาลที่ผานมา
และรัฐบาลปจจุบันไดเรงดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจเฉพาะหนาโดยใชมาตรการตางๆ มากมายหลาย
ประการ ซึ่งโดยรวมกลาวไดวาเปนกลยุทธออกจากวิกฤต (Out-Of -Crisis Strategies) จนสงผลใหเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและเริ่มฟนตัวตั้งแตไตรมาสแรกของป 2545 แตการฟนตัวและความยั่งยืนของการฟนตัวดังกลาว
จะดํารงคงอยูไดตลอดไปหรือไมจําเปนตองมีการดําเนินกลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
(Competitiveness Strategies) เพื่อนําพาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่มีสมรรถะโดยมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การ
เปนประเทศที่มีการสรางความรู/นวัตกรรมใหมๆทางเทคโนโลยี อยางตอเนื่องเพื่อเอื้อประโยชนตอการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศใหยั่งยืนตอไป
รูปภาพที่ 7: ประเทศไทยจากอดีตสูอนาคต

เศรษฐกิจบนฐานความรู
เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูง
กลยุทธขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

เศรษฐกิจไทย

Benchmarking อันดับ
ขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทย (IMD – WEF)

กลยุทธออกจากวิกฤต

การฟนตัว/ความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ

วิกฤตเศรษฐกิจ 2540
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กลยุทธออกจากวิกฤต
15. รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ไดดําเนินมาตรการฟนฟูเศรษฐกิจดวยการดําเนิน 3 มาตร
การหลั ก : มาตรการ 14 สิ ง หาคม 2541 เพื่ อ ฟ น ฟู ร ะบบสถาบั น การเงิ น ติ ด ตามมาด ว ยมาตรการ 10
สิงหาคม 2542 เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน และมาตรการ 31 ตุลาคม 2543 เพื่อเสริมความเขมแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง จนกระทั่งรัฐบาลชุดปจจุบัน
เขามาบริห ารประเทศ โดยได แถลงนโยบายตอรัฐ สภาเมื่ อวัน ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2544 มาตรการที่ รัฐ บาล
ป จ จุ บั น ได ดํ าเนิ น การเร งด ว น คื อ กระตุ น เศรษฐกิ จ ระดั บ รากหญ า (รวมทั้ ง มาตรการอื่ น ๆ) ส งผลให
เศรษฐกิจไทยสงสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนตั้งแตป 2545 เปนตนมา แตความยั่งยืนของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจขางหนายังคงเปนคําถามเปดอยู
16. การตอบโจทยขางตน คงจะตองพิจารณาถึงแหลงที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณา
ได จ ากสั ด ส ว นของเศรษฐกิ จ รายสาขาใน GDP (เกษตร อุ ต สาหกรรม และบริก าร) ที่ เห็ น ได ชั ด เจนวา
Contribution to GDP Growth ของภาคเกษตรต่ํากวาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมาโดยตลอดในชวง
2541-2545 สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในเรื่องการกระจายรายได3/ ในอีกดานหนึ่งก็คงตอง
มาพิจารณาสภาพขอเท็จจริงวาใน 3 สาขาดังกลาว มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพและมูลคา
เพิ่มของสินคาในแตละสาขามากนอยเพียงใด ทั้งนี้ หากพิจารณาแบบคราวๆ จากมูลคาการสงออกในรูป
ดอลลารสหรัฐ ก็จะพบวา มูลคาสินคาสงออกในกลุม High-Tech (มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสูง) มีสัดสวน
สูงประมาณรอยละ 80 ของมูลคาสงออกสินคากลุมอุตสาหกรรม ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง สิ่งที่นา
พิจารณาสําหรับสินคา/บริการอื่นที่จะแขงขันไดตอไปในตลาดโลกก็คือ การประยุกตใชน วัตกรรมทาง
เทคโนโลยีในสาขาที่มีผลิตภาพการผลิตและมูลคาเพิ่มต่ํา เพื่อยกระดับสินคา/บริการใหสูงขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพ
และมูลคา

3/

ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยูในภาคชนบท แตมีรายไดประมาณรอยละ 10 ของรายไดทั้งประเทศ
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รูปภาพที่ 8: ออกจากวิกฤตสูขีดความสามารถในการแขงขัน

Contribution to Growth
(1999-2002)

Growth Rate

X Reactionary Policy to

X Real GDP

4.5 – 5.2%
(1999–2002)

Crisis

• Government Spending
• Export Enhancement
• Private Investment

Sector

Y Proactive Policy for
Competitiveness
(Sustained growth in TFP)

•
•
•
•
•

Policy
Instruments

Intermediate
Targets

Ultimate
Target

Initiatives

Y Real GDP

เกษตร
อุตสาหกรรม
บริการ
รวม

> 6%?

(2003–…)

%
สัดสวน
10.11
43.94
45.95
100.00

เครื่องมือนโยบาย
X • กองทุนหมูบานฯ
• ธ.ประชาชน/ OTOP
• พักชําระหนี้และฟนฟูอาชีพ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ

%
Contribution
to growth
0.30
2.62
1.16
Y
4.08

IMD-WEF Ranking
Improvement
Productivity Improvement/NIS

SMEs

• กระตุนเศรษฐกิจ

(58,000 ลานบาท)
• สงเสริมการทองเที่ยว/สงออก
• ฯลฯ
• ความยั่งยืนดานการคลัง
• การถายทอดเทคโนโลยี
• ปฏิรูประบบราชการ/
งบประมาณ
• พัฒนา Clusters และ
นวัตกรรมแหงชาติ

• HRD
• โครงสรางพื้นฐาน ICT

Competition Enhancement
RTA/WTO/WIPO

และกายภาพ

RFA (Asian Bond Market)

• ฯลฯ

Contribution to Growth
1998
% สัดสวน

1999

2000

2001

2002

% สัดสวน
% สัดสวน
% สัดสวน
% สัดสวน
%
%
%
%
%
Contribution
Contribution
Contribution
Contribution
Contribution
to Growth
to Growth
to Growth
to Growth
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
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รูปภาพที่ 9: Real GDP Growth ของประเทศไทย ตั้งแตป Q1/2001 ถึง Q1/2003
7

(% yoy)

5.8

6

6.1

6.3

Q4/2002

Q1/2003

5.1

5

3.9

4
3
2
1

1.7

1.8

1.6

Q1/2001

Q2/2001

Q3/2001

2.1

0
Q4/2001

Q1/2002

Q2/2002

Q3/2002

Source: NESDB

รูปภาพที่ 10: Export Structure (Mil USD)
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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 ฝายที่เพลี่ยงพล้ํา/แพก็หลุดออกจากตลาด ฝายที่ชนะเขมแข็งกวาก็อยูใน
ตลาดตอไป โดยความยั่งยืนของการแขงขันอยูที่หนวยธุรกิจมีการปรับใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในแตละแหง
ได ม ากน อ ยเพี ยงใด สภาพการณ ดั งกล าวจึงเป น เรื่อ งปกติ ที่ J. Schumpeter เรีย กว า Creative Destruction
กลาวคือ เปนไปตามวัฏจักร: เวียน วาย ตาย เกิด
19. เพื่อความอยูรอดของธุรกิจในทามกลางแหงความเปนไปดังกลาว กลุมที่เปนฝายเพลี่ยงพล้ํา/ ตก
เปน รองก็พ ยายามวิ ่ง เขา หาทางการ เพื ่อ ใหอ อกนโยบายสาธารณะคุม ครองหรือ ใหค วามชว ยเหลือ
ในขณะเดียวกัน กลุมใหมที่ตองการจะลงสนามแขงที่มักจะมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆก็จะตองวิ่งเขาหา
ทางการเพื่อเดินใหถูกทางตามกฎระเบียบ (บางครั้งตองแกที่กฎระเบียบของทางการดวย) องคกรกํากับดูแล
จึงมีความสําคัญมากตอการสงเสริมและ/หรือหนวงเหนี่ยวประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเติบโต
ของภาคธุรกิ จ ซึ่ งต องพิ จารณาทั้ งกรอบ WTO/WIPO ในเวที ก ารแขงขั น ระหวางประเทศและในกรอบ
นโยบายการแขงขันภายในประเทศแบบคูขนานกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายสาธารณะที่จะทําใหกลไก
ตลาดจัดสรร Productive Resources (สินเชื่อ สาธารณูปโภค การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน วัตถุดิบ
ICT/Network) ที่กอใหเกิดการสราง/พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของประเทศไดอยางตอเนื่อง (มี Recipe
ใหมๆออกมา) ทั้งนี้ จักตองมีการติดตาม/ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกลไกการทํางานของตลาดใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ/ธุรกิจ4/ โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลการใชกฎระเบียบในการกํากับดูแลการทํางานของกลไกตลาด (ตลาดปจจัยการผลิตที่เชื่อมตอไป
ถึงตลาดผลผลิตตามสายโซ/เครือขายของแตละผลิตภัณฑ/บริการ) ที่จําเปนจะตองมีการสังคยานาทั้งกฎระเบียบ
และนโยบายการแขงขัน เพื่อใหมีสวนเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจที่จะเปนพลัง
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให เติ บ โตแบบยั่ งยื น ที่ เชื่ อ มต อ กั บ การกํ าหนดเป า หมายทางเศรษฐกิ จ ใน Macroperspective
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: กลไกการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย
WTO/WIPO
ฯลฯ

การแขงขันในตลาด
(Incumbent Firms)
‘Creative
Destruction’

แขงขัน/
วิ่ง

ชองวางเทคโนโลยี/
นวัตกรรม

การแขงขันเขาสูตลาด
(New Entrants)

ความตกลงฯ

หนวยงาน
กํากับดูแล

นโยบาย
สาธารณะ

ปฏิรูปกฎระเบียบ
กลไกเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน

แขงขัน/
วิ่ง

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) ซึ่ งรวมถึ งผลิ ต ภาพการผลิ ต ด านแรงงาน ทุ น และผลิ ต ภาพการผลิ ต รวม (TFP) ที่ ม าจาก
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเปนสําคัญ โดยในแบบจําลอง สวค. จะพิจารณาถึงแนวทางในการใชเครื่องมือ
นโยบาย (Policy Instruments) โดยเฉพาะนโยบายนวัตกรรม นโยบายการแขงขัน เพื่อเสริมสรางผลิตภาพ
การผลิตโดยมีนโยบายการเงิน-การคลังที่เอื้ออํานวยใหสองนโยบายขางตน ดําเนินไปในทิศทางที่สอดรับกับ
Micro-perspective กล าวคื อ นํ าผลลั พ ธ ที่ ได จากการทํ า Simulation แบบจํ าลองเศรษฐกิ จมหภาคมาจั ด ทํ า
Roadmap และ Program (Projects) โดยแต ล ะ Project อย า งน อ ยควรจะมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามยื ด หยุ น
(Flexibility)-ปรับไดตามสภาพการณขอเท็จจริง มีการเลือกเฟน (Selectivity)-ตามกฎเกณฑที่วางไว มีการเชื่อม
ตอที่ลงตัว (Coherence)-กับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของและมีความเปนมิตรกับตลาด (Market-Friendliness) ทั้งนี้
ก็เพื่อทําใหการดําเนินโครงการทุกโครงการสอดประสานกอใหเกิด Efficiency และมี Momentum มากพอใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหบรรลุเปาหมายมหภาคที่กําหนดไว
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รูปภาพที่ 11: Macro-perspective: ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก

ประเทศอื่นๆ ในโลก

ประเทศไทย

รั

ฐ

การคา
กฏระเบียบในการ
จัดสรรทรัพยากร
และนโยบายการคลัง

ภาคการผลิตและ
การบริโภค
โภค
ในประเทศ

ภาษี

นําเขา

เงินทุน
สินเชื่อ

า

ตลาดโลก

แหลงเงินกู/สินเชื่อ

เงินกู การชําระคืนและ
เงินสํารองระหวางประเทศ

ฐ
สงออก

บ

เงินทุน
สินเชื่อ

เงินทุนไหลออก
เงินทุนไหลเขา
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World Bank, Development Banks, etc.)

รายได

า
นโยบายการเงิน

ล

ภาคการเงิน
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เงินกู การชําระคืนและเงิน
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กฏและกติกา
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