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การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ 

สํานักขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ 

ความสามารถในการแขงขัน หรือ Competitiveness เปนคําคุนหูท่ีมักไดยินกันบอยครั้งในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา โดยท่ัวไป ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ จะหมายถึง ความสามารถของผูประกอบการ
ธุรกิจในการออกแบบ ผลิต และบริหารการตลาดของสินคาและบริการไดดีกวาบริษัทคูแขงจากท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ1 แตหากกลาวถึงความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ (National Competitiveness) 
สามารถใหคําอธิบายอยางงายๆ วาหมายถึง ขีดความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสรางและรักษา
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมแกการประกอบกิจการ2

  โดยอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศจะเปนดัชนีท่ี
สะทอนใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอความเชื่อม่ันของนานา
ประเทศท่ีมีตอประเทศนั้นๆ อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศจึงถือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะ
นํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางและการวางแผนพัฒนาประเทศ 

การประเมินความสามารถในการแขงขันของประเทศนั้น สวนใหญจะใชดัชนีท่ีคํานวณโดยสถาบันตาง
ประเทศ ซ่ึงจัดทําเปนรายปเพ่ือจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ัวโลก การใชดัชนีดังกลาวในการ
ประเมินสถานะของประเทศ จะทําใหเห็นตําแหนงของประเทศในเวทีโลกไดชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ในปจจุบัน มีผลการ
ประเมินความสามารถจาก 3 แหลงสําคัญท่ีไดรับการยอมรับและประเทศไทยนํามาใชอางอิงอยางแพรหลาย ไดแก (1) 
การจัดอันดับความสามารถในการแขงขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) (2) การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก หรือเวิลดอีโคโนมิก ฟอรั่ม 
(World Economic Forum: WEF) และ (3) การจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของ
ธนาคารโลก (The World Bank) ซ่ึงผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมรับฟงการบรรยายเก่ียวกับเรื่องนี้โดยวิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงอยากนํามาแบงปนใหทานผูอานไดทราบ เพ่ือประโยชน
ในการนําผลการประเมินความสามารถดังกลาวไปใชไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงคตอไป  

กอนอ่ืน เรามาทําความรูจักกับแหลงขอมูลสําคัญท้ัง 3 แหลงกันกอน เริ่มจากแหลงแรก คือ IMD หรือ
สถาบันการจัดการนานาชาติ เปนหนวยงานเอกชนตั้งอยูท่ีเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด กอตั้งข้ึนในเดือน
มกราคม ค.ศ.1990 เปนหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจชั้นนําของโลก ท้ังในดานการฝกอบรม การพัฒนาทักษะบริหารจัดการ
ท่ัวไปและการสรางความเปนผูนํา โดยมี IMD World Competitiveness Center ซ่ึงเปนหนึ่งในศูนยวิจัยของ IMD 
ทําหนาท่ีสํารวจความสามารถในการแขงขันของประเทศและภาคธุรกิจ โดยจัดทํารายงานอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศท่ัวโลก (IMD World Competitiveness Yearbook) มาตั้งแตป ค.ศ. 1989 การประเมิน
ความสามารถในการแขงขันของ IMD จะเนนการใชปจจัยเชิงโครงสรางเปนปจจัยพ้ืนฐานในการจัดอันดับ โดยใน
รายงานป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มีการประเมินความสามารถของ 61 ประเทศ โดยใชเกณฑชี้วัดจํานวน 342 
รายการ ซ่ึงแบงเปน 4 กลุม ไดแก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
(Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ โครงสรางพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) สําหรับขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหจะแบงเปน 3 สวน คือ ขอมูลทางสถิติทุติยภูมิ (Hard Data)  
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40 ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น (Executive Opinion Survey) คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 35 และอีกประมาณรอยละ 25 เปนขอมูลพ้ืนฐาน (Background) ท่ีไมไดนําไปคํานวณ 
และไมไดวัดคาออกมาเปนคะแนน แตนํามาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน ท้ังนี้ ในการเก็บขอมูลของ

                                                 
1 http://www.senate.go.th/web-senate/research46/pdf/k113.pdf 
2 บทวิเคราะหเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 12 

กุมภาพันธ 2552 สืบคนจาก http://www.fpo.go.th/FPO/admin/scripts/getpdf.php?id=3073 
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ประเทศไทย จะมีสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (Thailand Management Association :TMA)  เปน
หนวยงานพันธมิตรชวยกระจายแบบสํารวจ/ประสานงานและรวบรวมการตอบคําถามออนไลนของผูบริหารธุรกิจ 
รวมท้ังรวบรวมขอมูล Hard Data จากแหลงตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) แลวสง
ให IMD ประมวลผลตอไป โดยชวงเวลาในการเก็บขอมูลจะอยูในชวงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกป 

แหลงท่ี 2 คือ WEF หรือ World Economic Forum เปนหนวยงานระดับนานาชาติท่ีไมเนนการแสวงหา
กําไร กอตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1971 สํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีหลักการทํางานท่ีเปนอิสระ ไม
ยึดติดกับองคกรหรือรัฐใดเปนพิเศษ โดยวัตถุประสงคหลักของหนวยงานแหงนี้ คือการรวมตัวกันเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
ประเทศตางๆ ในโลกผานชองทางความรวมมือกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน3  WEF จะจัดทํารายงาน Global 
Competitiveness Report เพ่ือนําเสนอการวัดอันดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศตางๆ ในโลก โดยเนนการ
ใชปจจัยดานการประกอบธุรกิจเปนปจจัยพ้ืนฐานในการจัดอันดับ ท้ังนี้  ในรายงานป 2015 มีการประเมิน
ความสามารถของ 140 ประเทศ โดยมีเกณฑชี้วัดจํานวน 114 รายการ ซ่ึงแบงเปน 12 กลุมปจจัย (Pillar) ใน 3 
กลุมใหญ คือ กลุมปจจัยพ้ืนฐาน (Pillar 1 - 4 รวม 45 รายการ) กลุมประสิทธิภาพ (Pillar 5 – 10 รวม 53 
รายการ) กลุมนวัตกรรมและระดับการพัฒนา (Pillar 11 – 12 รวม 16 รายการ) การวิเคราะหของ WEF จะให
ความสําคัญกับขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น (Opinion Survey) มากกวาขอมูลทางสถิติทุติยภูมิ (Hard Data) 
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70 : 30 โดยขอมูลสวนท่ีเปน Hard Data จะเก็บขอมูลจากองคกรระหวางประเทศ 
เชน World Economic Outlook Database, International Monetary Fund (IMF) , World Bank, The  
World Health Organization, International Labor Organization, Organization for Economic  
Co-operation and Development (OECD) ซ่ึงขอมูลดังกลาวยังมีปญหาความลาชา (Time lag) คอนขางมาก 
สวนขอมูลจากการสํารวจ จะมีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานพันธมิตร
เก็บผลสํารวจความเห็นผูบริหารในประเทศไทยแลวสงให WEF ประมวลผล โดยชวงเวลาในการเก็บขอมูล จะอยู
ในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคมของทุกป 

แหลงท่ี 3 คือ รายงาน Doing Business (DB) ซ่ึงจัดทําโดยธนาคารโลก เปนรายงานผลการศึกษา
เพ่ือจัดอันดับความยาก-งายในการเขาไปประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงธนาคารโลกจัดทําข้ึนครั้งแรกเม่ือ
ป ค.ศ. 2004 สําหรับประเทศไทย ธนาคารโลกเริ่มเขามาสํารวจในป ค.ศ. 2005 และในรายงานฉบับลาสุดป 2015 
ธนาคารโลกไดดําเนินการสํารวจใน 189 ประเทศ โดยตัวชี้วัดท่ีใชในการศึกษาจะเปนประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐวามีสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ 
SMEs หรือไม อยางไร แบงเปน 10 ดาน ไดแก การเริ่มตนธุรกิจ การขออนุญาตกอสราง การขอใชไฟฟา การจด
ทะเบียนทรัพยสิน การไดรับสินเชื่อ การคุมครองผูลงทุน การชําระภาษี การคาระหวางประเทศ การบังคับใหเปนไป
ตามขอตกลง การแกปญหาการลมละลาย โดยมีเกณฑในการพิจารณา 4 เรื่องหลัก ไดแก ข้ันตอนการดําเนินงานท่ี
งาย (Easier) ระยะเวลาในการดําเนินการท่ีรวดเร็ว (Faster) คาใชจายในการดําเนินการต่ํา (Cheaper) และ
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการดําเนินการ (Smarter Regulations) วิธีการเก็บขอมูลจะใชการสํารวจ
กลุมเปาหมายซ่ึงสวนใหญเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมาย/บัญชี (Law Firm) ประกอบกับการตรวจสอบขอมูลทาง
เว็บไซตของสวนราชการ การประชุมทางโทรศัพท และการตรวจเยี่ยม (Site Visit) โดยมี World Bank Thailand 
เปนหนวยประสาน ตรวจสอบขอมูลและอํานวยความสะดวก สวนชวงเวลาในการสงแบบสํารวจและเก็บขอมูล จะ
อยูในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคมของทุกป 

 

                                                 
3 http://www.9kriangsak.com/world-economic-forum 
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เม่ือทําความรูจักกับ 3 แหลงท่ีทําการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันแลว ลองมาดูสถานภาพ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกันบางวาเปนอยางไร ท้ังอันดับของประเทศไทยจากรายงานปลาสุด 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในชวงท่ีผานมาในเชิงเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ ASEAN/ASEAN+3 (+ญี่ปุน จีน 
และเกาหลีใต)  

 

 
 

สําหรับการนําผลการจัดอันดับมาใชในการวางแนวทางการพัฒนาประเทศนั้น ท่ีผานมา สศช. ได
ดําเนินการวิเคราะหตัวชี้วัดและจุดออนเชิงโครงสรางของไทยจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของ IMD 
และ WEF เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
ระยะยาว ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเสนอเรื่องดังกลาวผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (กพข.) เม่ือตนป พ.ศ. 2553 ซ่ึงจากการวิเคราะหปจจัยตางๆ ท้ังในระดับมหภาคและ
จุลภาค มีประเด็นสําคัญซ่ึงนําไปสูการวางยุทธศาสตรการพัฒนา สรุปไดดังนี้ 
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 การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานระดับมหภาค พบวา ความสามารถในการสงออกสินคาของไทยยังอยู
ในระดับท่ีออนแอ เนื่องจากพ่ึงพาสินคาอุตสาหกรรมและตลาดหลักเพียงไมก่ีสินคา/ไมก่ีตลาด มีความไดเปรียบเชิง
แขงขันจากการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมาตรฐาน แตสวนใหญยังเปนผูรับจางผลิตและลอกเลียนเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ อีกท้ังยังพ่ึงพาการสงออกสูง จึงออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงภายนอก ในมิติสังคม ประเทศไทยยังมี
รายไดตอหัวไมสูงและต่ํากวาประเทศพัฒนาแลวมาก การเติบโตทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวในเมืองและภาคกลาง 
ผลิตภาพแรงงานยังอยูในระดับต่ําเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน  

 การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานระดับจุลภาค พบวา การดําเนินธุรกิจ กลยุทธ และการพัฒนา
นวัตกรรมขององคกรธุรกิจไมซับซอนและไมทันสมัย องคกรธุรกิจสวนใหญพ่ึงพาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจาก
คาจางแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก การสรางและพัฒนาตราสินคาและการบริหารจัดการอยางมืออาชีพยังมีนอย 
ความสามารถดานเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมยังอยูในระดับท่ีนอยมาก เชนเดียวกับการลงทุน
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร อีกท้ังยังมีการเคลื่อนยายแรงงานสูง ในดานปจจัยสนับสนุน พบวา ยังมีปจจัยหลาย
ประการท่ีไมเอ้ืออํานวยและยังอยูในระดับต่ํา เชน คุณภาพของระบบการศึกษา การผลิตกําลังคนไมสอดคลองกับ
ความตองการ คุณภาพของสถาบันและบุคลากรดานการวิจัย รวมท้ังการใชประโยชนจากงานวิจัยยังอยูในระดับต่ํา 
โครงสรางพ้ืนฐานบางประเภทยังไมเพียงพอกับความตองการ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องยังไมเอ้ือตอ
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของบริษัทเทาท่ีควร นโยบายรัฐ/กฎหมายบางประการยังเปนอุปสรรค อีกท้ัง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐยังอยูในระดับต่ํา ทําใหตนทุนของภาคธุรกิจสูงข้ึน 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว จึงตองมีทิศทางท่ีนําไปสู
การยกระดับปจจัยพ้ืนฐานในดานท่ีประเทศไทยยังมีจุดออน โดยมีประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ เชน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค โดยการบริหารจัดการการเงินและการคลังใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควบคูกับการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน 

 การพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของสินคาไทย โดยการผลิตและพัฒนา
บุคลากรสําหรับภาคธุรกิจ มุงเนนการพัฒนากลไกและเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา สถาบัน
เฉพาะทาง และสถานประกอบการ พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปนแหลงรายไดใหม เชน ธุรกิจสรางสรรค 
บริการดานสุขภาพสําหรับชาวตางชาติ บริการดานการศึกษา การเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและกระจาย
ผลผลิตสูตลาด มุงเนนเตรียมพรอมเพ่ือแสวงหาโอกาสจากการคาเสรี เชน สงเสริมการใช E-Commerce ใน SMEs 
ปรับปรุงกลไกเชื่อมโยงระหวางตลาดทองถ่ิน พัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตรในระดับภูมิภาค 

 การพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส โดยการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ท่ี
ทันสมัย พัฒนาระบบขนสงมวลชนสาธารณะทางราง 

 การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตท่ีแทจริง 
(Real Sectors) โดยเฉพาะทักษะดานภาษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเสริมสรางความสามารถของภาคเอกชนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ/กระบวนการผลิต เชน สนับสนุนความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาในรูปแบบเครือขายวิจัยระหวาง
สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ชุมชน เครือขายวิสาหกิจ และสมาคม/องคกรตางๆ ปรับบทบาทหนวยงานวิจัย
ภาครัฐโดยจัดระบบบริหารจัดการงานวิจัยใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยกระจายอํานาจการตัดสินใจและดําเนินการ
ใหสวนราชการในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน ปรับกลไก/กฎหมายเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศใหสนับสนุนการ
พัฒนาในระดับพ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน ปฏิรูปภาคเอกชนใหโปรงใสและถูกตองเปนธรรม 
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จะเห็นไดวา แมผลการวิเคราะหดังกลาวจะดําเนินการมาตั้งแตป 2553 แตเม่ือพิจารณาสถานภาพ
ดานการแขงขันของไทย ณ ปจจุบัน พบวา ในภาพรวมไมมีความแตกตางจากผลการวิเคราะหในป 2553 เทาใดนัก 
และเม่ือพิจารณาอันดับความสามารถของไทยในชวงท่ีผานมา ยังมีขอสังเกตวา แมประเทศไทยจะมีคะแนนรวมดี
ข้ึน แตอันดับความสามารถในการแขงขันเปนไปในทิศทางท่ีลดลงอยางชาๆ แสดงใหเห็นวา แมจะมีการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศอยางตอเนื่อง แตยังไมมากและไมเร็วพอเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น 
ความเร็ว (Speed) ในการยกระดับความสามารถในการแขงขันของไทยจึงเปนสิ่งสําคัญ แนวทางหนึ่งสําหรับเรื่องนี้ 
คือ การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานในประเด็นสําคัญ/จําเปนเรงดวน
กอน เชน การดําเนินการเพ่ือแกปญหาคอขวด ควบคูไปกับการวางแผน/สรางความพรอมเพ่ือวางรากฐานท่ี
เขมแข็งสําหรับการพัฒนาในประเด็นท่ีเปนเรื่องระยะยาว ซ่ึงจะมีสวนชวยให Speed ของการพัฒนารวดเร็วข้ึน 
อีกท้ังยังสอดคลองกับขอจํากัดดานงบประมาณท่ีมีอยูจํากัดดวย  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ีตองคํานึงถึงเก่ียวกับการนําผลการจัดอันดับไปใช ควรนําไปใชอยางเขาใจ 
ระมัดระวัง และไมควรยึดติดกับผลการจัดอันดับมากเกินไป เนื่องจากวิธีการวัดของดัชนีบางตัวอาจทําใหอันดับ
ความสามารถเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริง คําถามบางสวนข้ึนกับการรับรู (Perception) ของผูตอบซ่ึงอาจไม
สะทอนความเปนจริงเทาท่ีควร ดังนั้น การวางแนวทางในการพัฒนาประเทศ จึงควรมุงเนนการพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองตอเปาหมายท่ีตองการ/ท่ีควรจะเปน มากกวามุงเนนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมอันดับความสามารถในการ
แขงขัน ท้ังนี้ การดําเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายตามแนวทางขางตนจะสําเร็จได จําเปนตองอาศัยการบูรณาการ
อยางแทจริงระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยทุกหนวยงานจะตองมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงท่ีผานมา ภาครัฐไดมีความพยายามในการผลักดันการพัฒนาใหเปนไปใน
แนวทางดังกลาว เห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณท่ีมุงเนนเชิงประเด็นการพัฒนา (Issue-oriented) มากข้ึน 
รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดรวม (Joint KPI) ใหหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของมีสวนรวมรับผิดชอบผลการดําเนินงาน
รวมกัน นอกจากนี้ ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous 
Improvement) และการรวมมือกันของภาครัฐและเอกชนในลักษณะพันธมิตร (Public Private Partnership) 
ซ่ึงจะสวนชวยประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาควบคูกับการเพ่ิมอันดับความสามารถในการแขงขัน
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยไมยากนัก 

 
--------------------------------------- 

จัดทําโดย : นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของประเทศ 

แหลงขอมูลหลัก 
1. การเขารวมรับฟงการบรรยายหัวขอ “ทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย” โดย ดร.
มารยาท สมุทรสาคร ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรภาคการผลิตและบริการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการสัมมนาโครงการเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของ
ไทย จัดโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะเบอรเคลีย ประตูน้ํา 
2. เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานภาครัฐ เรื่อง “ขอมูลภาครัฐกับการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ” โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
สืบคนจาก http://www.nesdb.go.th/HighLight/govpot/Book01.pdf 


