
 

 

 

 

 

จับประเดน็สาํคัญ ภาคอุตสาหกรรม กับ ขีดแข่งขัน “ WEF 2017 ”  

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ จํานวน 138 ประเทศ ในระดบัโลก ประจําปี ค.ศ. 2016-2017  ท่ีมีช่ือว่า 

The Global Competitiveness Report 2016-2017 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 34 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 32 

โดย ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสามประเทศจากอาเซียนที่อยู่ใน 50 อันดับแรก นอกจากมาเลเซีย 

(อันดบัที่ 25) และอนิโดนีเซีย (อันดบัที่ 41)   

ในปีนีป้ระเทศท่ีได้อันดบัหนึ่งถึง

สบิยงัคงเป็นประเทศกลุม่เดมิกบัปีท่ีผ่านมา 

เพียงแต่มีการสลบัตําแหน่งกนั ซึง่ 3 อนัดบั

แรกยงัคงเหมือนเดิม โดยอนัดบัหนึ่งถึงสิบ 

คือ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วย สิงคโปร์ 

สหรัฐอเมริกา  เนเธอร์แลนด์  เยอรมนี 

สวีเดน สหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง 

และฟินแลนด์ ตามลําดบั โดยประเทศไทย

ได้รับการจดัอนัดบัให้อยูใ่นอนัดบัท่ี 34 จาก 

138 ประเทศใกล้เคียงกับปีท่ีแล้วท่ีอยู่ใน

อนัดบัท่ี 32 จากทัง้หมด 140 ประเทศ โดย

มีคะแนน 4.64 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 

เท่ากนักบักบัปีท่ีแล้ว โดย ประเทศไทยเป็น

หนึ่งในสามประเทศจากอาเซียนท่ีอยู่ใน 50 

อนัดบัแรก นอกจากมาเลเซีย (อนัดบัท่ี 25) 

และอินโดนีเซีย  (อันดับท่ี  41) ทัง้ นี ท้ั ง้

ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ต่าง

มีอันดับลดลงจากปีท่ีผ่านมาทัง้สามประเทศ โดยมาเลเซียลดลง 7 อันดับ อินโดนีเซียลดลง 4 อันดับ 

ในขณะท่ีประเทศไทยลดลง 2 อนัดบั นอกจากนีป้ระเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งในรายงานประจําปีนี ้

ได้แก่ ประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอนัดบัเพิ่มขึน้เร็วท่ีสดุ จากอนัดบัท่ี 55 ในปีท่ีแล้ว 

ขยบัมาอยูท่ี่อนัดบั 39 ในปีนี ้เพิ่มขึน้ 16 อนัดบั 



 

 

 

 

 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ยกเว้นเมียนมาซึ่งไม่ได้รับการจดั
อนัดบัในครัง้นี ้ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 3 ของกลุม่ โดยอนัดบัหนึ่งถึงเก้าของกลุม่ คือ สิงคโปร์ (อนัดบัท่ี 
2) มาเลเซีย (อนัดบัท่ี 25) ไทย (อนัดบัท่ี 34)  อินโดนีเซีย (อนัดบัท่ี 41) ฟิลิปปินส์ (อนัดบัท่ี 57) บรูไน 
(อนัดบัท่ี 58) เวียดนาม (อนัดบัท่ี 60) กมัพชูา (อนัดบัท่ี 89) และประเทศลาว (อนัดบัท่ี 93) หากพิจารณา
ตามทิศทางของการเปล่ียนแปลงสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่แรก กมัพชูาเป็นประเทศเดียวท่ีอนัดบั
ขยบัขึน้โดยอนัดบัขยบัขึน้มา 1 อนัดบัในปีนี ้กลุม่ท่ีสอง สงิคโปร์และลาว อนัดบัคงท่ีเหมือนเดิม และกลุม่ท่ี
สาม ประเทศอ่ืนๆ ท่ีเหลือ รวมทัง้ไทย อนัดบัปีนีล้ดลงเหมือนกันหมด โดยฟิลิปปินส์ลดลงมากท่ีสุด 10 
อนัดบั สําหรับประเทศบรูไนไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัในปีท่ีผา่นมา  

This year rank This year GCI Country (อนัดบัทีเ่ปลีย่น) Previous year rank 
2  5.72 Singapore (=) 2  
25 5.16 Malaysia (-7) 18 
34 4.64  Thailand (-2) 32  
41 4.52  Indonesia (-4) 37 
57  4.36  Philippines (-10) 47 
58  4.35  Brunei Darussalem ( ) n/a 
60  4.31 Vietnam (-4) 56  
89  3.98  Cambodia (+1) 90 
93   3.93 Lao PDR (=) 93  



 

 

 

 

 

ผลประจาํปี ค.ศ. 2016-2017 ของไทย   ผลประจาํปี ค.ศ. 2015-2016 ของไทย   

 

ประเทศไทยอันดับดีขึน้ในกลุ่มเสริมประสิทธิภาพ และกลุ่มนวัตกรรมและระดับการพัฒนา และ
ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอย่างเห็นได้ชัด ในด้าน
ของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาค และด้านขนาดของตลาด  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของไทยในปีนี ้อนัดบัดีขึน้ในกลุ่มเสริมประสิทธิภาพ (Efficiency 
Enhancers) และกลุม่นวตักรรมและระดบัการพฒันา (Innovation and Sophistication) ในขณะท่ีกลุ่ม
ปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Requirements) ถดถอยลง 2 อนัดบั ซึง่เป็นภาพเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ทัง้นีเ้ม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและ
แปซิ ฟิกซึ่ งประกอบด้วย  สิงคโปร์  ญ่ีปุ่ น  ฮ่องกง 
นิวซีแลนด์ ไต้หวนั ออสเตรเลีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ จีน 
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม เวียดนาม 
กมัพูชา ลาว และมองโกเลีย ทัง้หมด 18 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ด้านท่ีประเทศไทยได้คะแนนสงูกว่าค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มฯ อย่างเห็นได้ชัด คือ ด้านสภาพแวดล้อม



 

 

 

 

 

เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) และด้านขนาดของตลาด (Market Size) สําหรับผล
ในแต่ละด้าน ทัง้ 12 ด้าน (pillar) ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic Environment) โดยอยู่อนัดบัท่ี 13 จากเดิมอนัดบัท่ี 27 ในปี 2015 ปรับตวัดีขึน้ถึง 14 
อนัดบั โดยมีคะแนนเพิ่มขึน้จาก 5.7 เป็น 6.1 คะแนน ซึง่ตวัชีว้ดัท่ีพฒันาขึน้อย่างเห็นได้ชดั ได้แก่ การใช้
จ่ายภาครัฐ (Government Budget Balanced) การออมมวลรวมแห่งชาติ (Gross National Savings) 
และสดัสว่นหนีภ้าครัฐ (Government Debt) นอกจากนัน้ ด้านนวตักรรม (Innovation) ก็ได้รับการปรับ
อนัดบัดีขึน้ โดยอยู่ในอนัดบัท่ี 54 ในปี 2016 จากเดิมอนัดบัท่ี 57 ในปี 2015 และอนัดบัท่ี 67 ในปี 2014 
ซึง่เป็นผลจากการท่ีรัฐบาลสง่เสริมการพฒันานวตักรรมมาอยา่งตอ่เน่ือง  

ประเดน็สําคัญที่เก่ียวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ประเทศไทย
มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอาจจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของ
การสร้างนวัตกรรม 

ประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในรายงานฉบบันีท่ี้
จะต้องนําไปพิจารณา อาทิ ปัจจยัเร่ืองความสอดคล้องกนัของค่าจ้างและผลิตภาพการผลิต (Pay and 
productivity) ไทยอยูอ่นัดบัท่ี 52 ได้คะแนน 4.3 ปรับตวัดีขึน้จากปีท่ีผา่นมาทัง้อนัดบัและคะแนน เร่ืองของ
ความง่ายในการเข้าถึงสินเช่ือ (Ease of access to loans) แม้ประเทศไทยจะมีอนัดบัลดลง 11 อนัดบัมา
อยูท่ี่อนัดบั 34 ในปีนี ้จากอนัดบัท่ี 23 ปีท่ีแล้ว แตไ่ทยมีคะแนนเพิ่มขึน้จาก 3.6 เป็น 4.5 แสดงถึงระดบัการ
พฒันาของไทยในด้านนี ้แตป่ระเทศอ่ืนมีการพฒันาในอตัราท่ีสงูกวา่ ในด้านของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระดบั
ผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) การมีเทคโนโลยีใหม่เพ่ือใช้งาน (Availability of latest technologies) มีระดบั
คะแนน 4.8 อยู่อนัดบัท่ี 70 อนัดบัเท่ากันกับปีท่ีแล้ว  2) ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีของภาค
ธุรกิจ (Firm-level technology absorption) ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 43 มีระดบัคะแนน 4.9 อนัดบัปรับตวั
ขึน้ถึง 10 อันดับจากปีท่ีผ่านมาท่ีอยู่ท่ีอันดับ 53 และ 3) การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (FDI and Technology Transfer) ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 42 มีระดบัคะแนน 4.7 
ปรับตวัลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านของไทย คือ มาเลเซีย ได้คะแนนในด้านนีถ้ึง 5.4 และ
อยูใ่นอนัดบัท่ี 8 

ด้านระดบัการพฒันาธุรกิจ (Business Sophistication) ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจดัการและ
การตลาด ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญ ได้แก่ ความลํา้หน้าของกระบวนการผลิต (Production process 
sophistication) ไทยได้คะแนน 4.1 อยู่ท่ีอนัดบั 52 อนัดบัปรับตวัขึน้ 1 อนัดบั ด้านความสําคญัของ
การตลาด (Extent of marketing) มีระดบัคะแนน 5.1 อยู่อนัดบัท่ี 24 ปรับตวัขึน้ทัง้คะแนนและอนัดบั จาก



 

 

 

 

 

ปีท่ีผ่านมาท่ีมีระดับคะแนน 4.9 และอยู่อันดับท่ี 29 และด้านความพอใจในการกระจายอํานาจ 
(Willingness to delegate authority) ซึง่หมายถึงความพอใจในการกระจายอํานาจจากผู้บงัคบับญัชา
ระดับสูงสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชา ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 35 มีระดับคะแนน 4.2 เท่ากันกับปีท่ีผ่านมา 
นอกจากนีต้วัชีว้ดัอีกหนึง่ด้านท่ีสําคญัในสว่นของนวตักรรม (Innovation) คือ ระดบัความร่วมมือด้าน R&D 
ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและสถานศกึษา (University-industry collaboration in R&D) ในปีนีป้ระเทศ
ไทยอยู่อนัดบัท่ี 41 มีระดบัคะแนน 3.8 อนัดบัปรับตวัขึน้ 4 อนัดบั แตมี่คะแนนลดลงจาก 4.0 มาอยู่ท่ี 3.8 
มาปีนี ้อยู่ในลําดบัท่ี 4 ของอาเซียน รองจาก สิงคโปร์(อนัดบัท่ี 7) มาเลเซีย (อนัดบัท่ี 11) และอินโดนีเซีย 
(อนัดบัท่ี 28) โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีระดบัคะแนนสงูสดุท่ี 5.8  

นวตักรรมเป็นปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งประการหนึ่ง โดยนวตักรรมเป็นประเด็นท่ีทัว่โลกกําลงัจบัตามอง 
เพราะงานวิจยัจากนกัเศรษฐศาสตร์หลายฉบบัยืนยนัว่า ประเทศท่ีติดกบัดกัรายได้ปานกลางหรือ “Middle 
Income Trap” จําเป็นต้องมีการพฒันาด้านนวตักรรมจึงจะสามารถเป็นตวัผลกัดนัและขบัเคลื่อนให้
ประเทศนัน้หลดุจากกบัดกัได้ ทัง้นีห้ากย้อนไปในอดีตประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีน่าจบัตามองท่ีสดุ
ของโลกด้วยการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีสงูตอ่เน่ือง อตัราการวา่งงานท่ีต่ํา ทรัพยากรทางธรรมชาตอิดุม
สมบรูณ์ มีความพร้อมด้านแรงงาน การลงทนุจากตา่งชาตหิลัง่ไหลเข้ามาจนผลกัดนัจากประเทศสูป่ระเทศ
กําลงักําลงัพฒันาและเข้าสูป่ระเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Country) แตห่ลงัจากนัน้ ประเทศ
ไทยอยุ่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางมานานเกินไปจนติดกบัดกัท่ีช่ือว่า “Middle Income Trap” หรือ 
กบัดกัประเทศรายได้ปานกลางซึง่เกิดจากหลายสาเหต ุไมว่า่จะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ 
ระบบการศึกษา ปัญหาแรงงาน ทางออกสําคญัคือต้องเร่งพฒันาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจท่ีเติบโตด้วย
นวัตกรรม (Innovation-Driven) หรือการผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมี
มลูค่าเพิ่มสงูขึน้เพ่ือให้เป็นท่ีต้องการในตลาดซึ่งความร่วมมือด้าน R&D ระหว่างภาคอตุสาหกรรมและ
สถานศึกษาจะเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ ทําให้ไทยก้าวไปสู่ประเทศท่ีอาศัยนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (Innovation-driven economies) สอดรับกับนโยบาย Digital Economy และ 
นโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐท่ีสง่เสริมการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม 
แหล่งที่มาของข้อมูล 
- http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 

-http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/shareable-infographics/ 

- http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 


