
 

 

 

 

 

ขีดแข่งขัน “ WEF 2016 ” ประเทศไทย มีอะไรที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้ 

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

รัฐบาลปัจจุบนัได้กําหนดให้การยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเป็นวาระ

แห่งชาตท่ีิทกุภาคสว่นจะต้องตระหนกัถึงความสําคญั เพราะในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ในทกุพืน้ท่ีของประเทศ รวมทัง้ต้องสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภมูิภาคให้มากขึน้ และเช่ือมโยงกบั

โลกด้วย โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้ เล่นท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในขณะท่ีภาครัฐจะทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนโดยการดําเนิน

นโยบายการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมต่างๆท่ีเอือ้อํานวยต่อการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้ประเทศก้าวต่อไปได้

อย่างมัน่คง เศรษฐกิจมีความมัง่คัง่ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวท่ียัง่ยืน ดงันัน้

ภาคเอกชนซึง่เป็นผู้ เลน่หลกัในการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงควร

ท่ีจะทราบสถานภาพหรือจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง รวมถึงของคนอ่ืนๆซึ่งก็คือประเทศต่างๆ เพ่ือเป็น

แนวทางในการก้าวเดนิตอ่ไปในอนาคต 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศต่างๆจํานวน 140 ประเทศ ในระดบัโลก ประจําปี ค.ศ. 2015-2016  ท่ีมีช่ือว่า 

The Global Competitiveness Report 2015-2016 โดยใช้ดชันีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 

(Global Competitiveness Index หรือ GCI) เป็นตวัชีว้ดัเปรียบเทียบในด้านตา่งๆท่ีเทียบได้กบัเสาหลกั 

(pillar) ทัง้หมด 12 ด้าน ท่ีรวมเข้าเป็นดัชนีองค์รวมดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มปัจจัยพืน้ฐาน (Basic 

Requirements) ซึง่เป็นกญุแจสําคญัสูก่ารผลกัดนัการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ ประกอบด้วย 4 ด้าน 

คือ ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถาบนั (Institutions) โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ด้านสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ด้านสขุภาพและการศกึษาเบือ้งต้น (Health and 

Primary Education) กลุม่ท่ีสอง คือ กลุม่เสริมประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ซึง่จะนําสูค่วามมี

ประสิทธิภาพของประเทศ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษาขัน้สูงและการฝึกอบรม (Higher 



 

 

 

 

 

Education and Training) ด้านประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods Market Efficiency) ด้าน

ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ด้านพฒันาการของตลาดการเงิน (Financial 

Market Development) ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological Readiness) ขนาดของตลาด 

(Market Size) และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มนวัตกรรมและระดบัการพัฒนา (Innovation and 

Sophistication) ซึง่มุ่งเน้นการการผลกัดนัระดบันวตักรรมของประเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ระดบัการ

พฒันาของธุรกิจ (Business Sophistication) และด้านนวตักรรม (Innovation) โดยกําหนดให้ GCI มีคา่

เป็นตวัเลขสงูสดุเท่ากบั 7 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 32 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 31 

อันดับดีขึน้ในกลุ่มเสริมประสิทธิภาพ และกลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา ในขณะที่กลุ่ม

ปัจจัยพืน้ฐาน ถดถอยลง 2 อันดบั 

ในปีนีป้ระเทศท่ีได้อันดับหนึ่งถึงสิบ คือ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนี  เน เธอ ร์แลนด์  ญ่ีปุ่ น  ฮ่องกง 

ฟินแลนด์ สวีเดน และสหราชอาณาจักร 

ตามลําดับ โดยประเทศไทยได้รับการจัด

อนัดบัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี 32 โดยมีคะแนน 4.6 

จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน ซึง่ใกล้เคียงกบัปี

ท่ีแล้ว ซึ่งอยู่ในอนัดบัท่ี 31 และมีคะแนน 

4.7 คะแนน ทัง้นีอ้ันดับดีขึน้ในกลุ่มเสริม

ประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) และ

กลุ่ มนวัตก ร รมและระดับกา รพัฒนา 

(Innovation and Sophistication) ในขณะ

ท่ี ก ลุ่ ม ปั จ จั ย พื ้ น ฐ า น  ( Basic 

Requirements) ถดถอยลง 2 อนัดบั  



 

 

 

 

 

 ผลประจาํปี ค.ศ. 2015-2016      ผลประจาํปี ค.ศ. 2014-2015   

 

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตลาดใหม่และกําลังพัฒนาในเอเชีย (Emerging and Developing 
Asia) ไทยมีอันดบัสูงรองจากมาเลเซียและจีน และไทยมีคะแนนมากกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่ม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศตลาดใหม่และ
กําลงัพฒันาในเอเชีย (Emerging and Developing 
Asia) ซึง่ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มนี ้ปรากฏว่า ไทย
ซึง่อยู่ในอนัดบัท่ี 32 มีอนัดบัสงูรองจากมาเลเซียและ
จีน ซึง่อยู่ในอนัดบัท่ี 18 และ 28 ตามลําดบั และไทย
มีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด ด้านท่ีประเทศไทยได้รับค่าเฉล่ียสงูกว่า



 

 

 

 

 

กลุ่มประเทศดงักล่าวอย่างเห็นได้ชัด คือ ด้านสาธารณูปโภค (Infrastructure) ด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ด้านความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technological 
Readiness) ด้านการศกึษาขัน้สงูและการฝึกอบรม (Higher Education and Training) ด้านขนาดของ
ตลาด (Market Size) ด้านการพฒันาตลาดการเงิน (Financial Market Development) ด้านระดบัการ
พฒันาธุรกิจ (Business Sophistication) และ
ด้านประสิทธิภาพตลาดสินค้า (Goods Market 
Efficiency)  

ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา 
และเมียนมาร์ มีอันดับสูงขึน้ ในขณะที่ไทย
และอินโดนีเซีย อันดับตํ่าลง ทัง้นีป้ระเทศ
เวียดนามมีอันดบัสูงขึน้ถงึ 12 อันดบั  

สําหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN) ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัประจําปี ค.ศ. 2015-2016 เปรียบเทียบกบัปี
ก่อนหน้านี  ้ประเทศท่ีอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสูงขึน้จากปีกลาย ได้แก่ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพชูา และเมียนมาร์ ในขณะท่ีประเทศไทยและอินโดนีเซีย อนัดบั
ต่ําลง โดยประเทศบรูไนไม่มีการประเมินจดัอนัดบัในครัง้นี ้ทัง้นีป้ระเทศเวียดนามมีอนัดบัสงูขึน้มาโดย
ตลอดตัง้แต่ปี 2012 ซึ่งอยู่ในอนัดบัท่ี 75 และขยบัขึน้มาอยู่ในอนัดบัท่ี 56 ในปีปัจจุบนั โดยเฉพาะในปีนี ้
เวียดนามขยบัอนัดบัขึน้มาถึง 12 อนัดบั จากอนัดบัท่ี 68 ในผลการสํารวจปีท่ีแล้ว นอกจากนีป้ระเทศขนาด
ใหญ่ในอาเซียน 5 อนัดบัแรก ซึ่งได้แก่  มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ทัง้หมดทุก
ประเทศมีอนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัอยูใ่นคร่ึงบนของการจดัอนัดบัทัง้โลก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

This year rank This year GCI Country  Previous year rank 
2  5.8  Singapore  2  
18  5.2  Malaysia  20  
32  4.6  Thailand  31  
37  4.5  Indonesia  34  
47  4.4  Philippines  52  
56  4.3  Vietnam  68  
83  4.0  Lao PDR  93  
90  3.9  Cambodia  95  
131  3.3  Myanmar  134  
n/a  n/a  Brunei Darussalem n/a  

 

ปัจจัยเร่ืองการมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้งาน (Availability of latest technologies) ของผู้ประกอบการ
ไทยมีระดบัคะแนน 4.70 อยู่อันดบัที่ 70 อันดบัลดลงมาสามปีตดิต่อกัน   

ประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการในรายงานฉบบันีท่ี้ผู้ประกอบการจะต้อง
นําไปพิจารณา อาทิ ปัจจัยเร่ืองความสอดคล้องกันของค่าจ้างและผลิตภาพการผลิต (Pay and 
productivity) ไทยอยู่อนัดบัท่ี 53 ได้คะแนน 4.2 โดยอนัดบัลดลงมาตลอดตัง้แตปี่ 2012 ในด้านของปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับระดบัผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) การมีเทคโนโลยีใหม่เพ่ือใช้งาน (Availability of latest 
technologies) มีระดบัคะแนน 4.70 อยู่อนัดบัท่ี 70 อนัดบัลดลงมาสามปีติดต่อกนั  2) ความสามารถใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ (Firm-level technology absorption) ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 53 มี
ระดับคะแนน 4.9 เท่ากันกับปีท่ีผ่านมา และ 3) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (FDI and Technology Transfer) ประเทศไทยอยูอ่นัดบัท่ี 28 มีระดบัคะแนน 4.9 ปรับตวัลดลง
จากปีก่อน ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านของไทย คือ มาเลเซีย ได้คะแนนในด้านนีถ้ึง 5.5 และอยู่ในอนัดบัท่ี 
5 

 

 



 

 

 

 

 

ระดับความร่วมมือด้าน R&D ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาไทยอยู่ อันดับที่ 45 และ
เป็นลําดับที่ 4 ของอาเซียน ซึ่งนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์บังคับ
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายนีต้้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ 
Center of Excellence  ที่มีอยู่ในคลัสเตอร์ 

ด้านระดบัการพฒันาธุรกิจ (Business Sophistication) ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจดัการและ
การตลาด ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญ ได้แก่ ความลํา้หน้าของกระบวนการผลิต (Production process 
sophistication) ไทยได้คะแนน 4.1 อยู่ท่ีอนัดบั 53 ลดลงติดต่อกนัเป็นปีท่ีสาม ด้านความสําคญัของ
การตลาด (Extent of marketing) มีระดบัคะแนน 4.9 อยู่อนัดบัท่ี 29 อนัดบัสงูขึน้มาโดยตลอดตัง้แต่ปี 
2012 และด้านความพอใจในการกระจายอํานาจ (Willingness to delegate authority) ซึง่หมายถึงความ
พอใจในการกระจายอํานาจจากผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู สู่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 35 มี
ระดบัคะแนน 4.2 เท่ากันกับปีท่ีผ่านมา นอกจากนีต้วัชีว้ดัอีกหนึ่งด้านท่ีสําคญัในส่วนของนวตักรรม 
(Innovation) คือ ระดบัความร่วมมือด้าน R&D ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและสถานศกึษา (University-
industry collaboration in R&D) ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 45 มีระดบัคะแนน 4.0 เท่ากนักบัปีท่ีผ่านมา อยู่
ในลําดบัท่ี 4 ของอาเซียน รองจาก สิงคโปร์(อนัดบัท่ี 5) มาเลเซีย (อนัดบัท่ี 12) และอินโดนีเซีย (อนัดบัท่ี 
30) โดยประเทศฟินแลนด์มีระดบัคะแนนสงูสดุท่ี 6.0 

ความร่วมมือด้าน R&D ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและสถานศกึษา เป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งประการ
หนึ่ง ทัง้นี ้ในรายงานฉบบันี ้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีอาศยัปัจจัยด้านประสิทธิภาพเป็น
ปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ (efficiency-driven economies) จากท่ีไทยมีจดุเด่นด้านแรงงานท่ีมีคณุภาพ
และราคาไม่สงู ผนวกกบัการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมากขึน้ แต่ในอนาคตไทยคงไม่สามารถใช้จุด
แข็งนีส้นบัสนนุให้เศรษฐกิจเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน เน่ืองจากไทยไมมี่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมากพอจนใช้ได้ไม่
มีวนัหมดและคา่แรงงานท่ีเพิ่มขึน้  



 

 

 

 

 

ทางออกสําคญัคือต้องเร่งพฒันาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจท่ีเติบโตด้วยนวตักรรม(Innovation-
Driven) หรือการผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และมีมลูค่าเพิ่มสงูขึน้เพ่ือให้เป็นท่ี
ต้องการในตลาด ซึ่งความร่วมมือด้าน R&D ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาจะเป็นปัจจัย
สนบัสนนุท่ีสําคญั ทําให้ไทยก้าวไปสูป่ระเทศท่ีอาศยันวตักรรมเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ (Innovation-
driven economies) ซึง่จะช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้สามารถแข่งขนักบั
ต่างประเทศได้ในระยะยาว ทัง้นีน้โยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2558 ก็มีเง่ือนไขบงัคบัว่าทุกโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมตามนโยบายนี ้
จะต้องร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั หรือ Center of Excellence  ท่ีมีอยูใ่นคลสัเตอร์ 

กล่าวโดยสรุป การสํารวจความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ โดย WEF (World 
Economic Forum) หรือ ดชันีความสามารถทางการแข่งขนัระดบัโลก (Global Competitiveness Index: 
GCI) เป็นมาตรวดัท่ีสําคญัท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกเฝ้ารอและจบัตาด ูเน่ืองด้วย นอกจากจะเป็นการจดั
อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ แล้วยงัสามารถชีใ้ห้เห็นถึงจดุเด่นและประเด็นท่ีควร
ต้องพิจารณา 


