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การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ประจําป 2549 ของ IMD 

1. ภาพรวมและประเด็นสําคัญ 

สถาบันนานาชาติเพ่ือการจัดการ (Institute for Management Development: IMD) ไดจัด
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและกลุมประเทศ ทั้งน้ีความสามารถในการแขงขัน
แสดงถึงความสามารถ 2 ประการ 

1.1  การบริหารจัดการความสามารถและทักษะความชํานาญตางๆ ภายในบริษัทหรือชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคในการใชประโยชนจากทุนทรัพยากรและทุนความรูอยางเต็มที่ ซ่ึงรายงานประจําป 
2549  ของ IMD ไดใชเกณฑ 312 เกณฑในการอธิบายวาประเทศและบริษัทไดดําเนินงานอยางไร 
ในการสรางและใชประโยชนจากความมั่งคั่ง 

1.2  การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับตัวใหดีขึ้นและเร็วขึ้นกวา 
การแขงขันเพ่ือใหสอดคลองกับการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอด ดังน้ันกฎของความสามารถใน 
การแขงขันคือการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีสิ่งที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในป 2549 และ 
ในอนาคตอันใกล ไดแก 

1)  สหรัฐอเมริกายังคงใชจายเกินตัว ดังน้ันแมวาสหรัฐฯจะยังคงเปนประเทศที่มี
ความสามารถในการแขงขันมากที่สุด แตระยะหางจากประเทศฮองกงและสิงคโปรมีความแตกตาง
นอยลง  

2)  ความกังวลในการใชงบประมาณขาดดุลของสหรัฐฯ ในประเด็นขนาดของการขาด
ดุล และการพึ่งพาเงินออมจากตางประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุล โดยรัฐบาลกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ถึง 12 ครั้ง เพ่ือดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ และเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของคาเงินดอลลาร อยางไร
ก็ตามรัฐบาลจะสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวไดนานเพียงใด เม่ือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เปนการเพิ่มตนทุนของเงินของประชาชนและบริษัท 

3)  จีนยังคงตองการวัตถุดิบจํานวนมาก โดยในป 2548 จีนบริโภคประมาณรอยละ  
20-30 ของวัตถุดิบสําคัญ เชน อะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ถาน และซีเมนต ทําใหราคาวัตถุดิบ สินคา 
และพลังงานพุงสูงขึ้นเปนประวัติการณ ซ่ึงความตึงเครียดทางดานราคาคงจะไมบรรเทาลงไปไดในเร็ว
วัน ยิ่งอินเดียกําลังตามรอยจีนในดานความตองการวัตถุดิบจํานวนมาก โดยในป 2548 เศรษฐกิจ
เติบโตรอยละ 8.1 สวนจีนเติบโตรอยละ 9.9 

4)  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไป ในป 2548 แมวาราคา
สินคาและวัตถุดิบจะสูงขึ้นมาก ซ่ึงตามทฤษฏีแลวยอมไมสงผลดีตอเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามเศรษฐกิจ
โลกในป 2548 น้ันเติบโตเปนอยางมาก โดย 22 ประเทศจาก 61 ประเทศมีอัตราการเติบโต รอยละ 5 
อีก 39 ประเทศ สูงกวารอยละ 3 และ 48 ประเทศสูงกวา รอยละ 2 การเติบโตเชนนี้ถือเปนเศรษฐกิจ
โลกที่ดีที่สุดนับตั้งแตป 2543 โดยมีเพียงอิตาลีประเทศเดียวที่เศรษฐกิจไมไดมีการเติบโต ซ่ึงสาเหตุ
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ของความแข็งแกรงของเศรษฐกิจโลกเกิดจากที่มาของการเติบโตไดเปลี่ยนไปในชวงทศวรรษที่ผาน
มา แตเดิมการเติบโตจํากัดอยูที่โลกอุตสาหกรรมและเชื่อมกับอํานาจซื้อของประชาชน แตในป 2541 
การเติบโตเกิดจากการคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และอินเทอรเน็ต และ
ปจจุบันปจจัยของการเติบโต คือ การเกิดขึ้นของตลาดใหมๆ ในเอเชีย รัสเซีย และประเทศในแถบ 
ละตินอเมริกา รวมถึงแอฟริกา ซ่ึงมีประชากรจํานวนมาก โดยปจจุบันโลกมีประชากร 6.4 พันลานคน 
และคาดวาจะเพิ่มขึ้น 1 พันลานคน ทุกๆ 15 ป จนถึงป 2593 ถึงจะคงที่ ซ่ึงจํานวนประชากร 
ที่เพ่ิมขึ้นในชวง 45 ปตอจากนี้คาดวา 500 ลานคน จะอยูในละตินอเมริกา 950 ลานคนในแอฟริกา 
และ 1.6 พันลานคนในเอเชีย ซ่ึงการเติบโตของประชากรจะสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยตลาดใหญ 4 ตลาดจะมีบทบาทสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย สหภาพยุโรป ตามดวย
ตลาดขนาดกลาง 3 ตลาด ไดแก ญ่ีปุน บราซิล และรัสเซีย 

5)  รัฐบาลเปนภาระตอความสามารถในการแขงขัน ในป 2549 IMD ไดใหความสําคัญ
ตอประเด็นการบริหารของรัฐบาลวาเปนปจจัยเสริมหรือเปนปจจัยถวง โดยไดมีการเปรียบเทียบ
ระหวางสภาพเศรษฐกิจกับประสิทธิภาพของภาครัฐวามีผลตอความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศแตกตางกันอยางไร  

 รายงานชี้ใหเห็นวาความไรประสิทธิภาพของรัฐบาลไดกลายเปนปจจัยถวงรั้งขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของรัฐบาลบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาที่ยังคงประสบ
กับปญหาการขาดดุลงบประมาณ 318 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีหน้ีสินมากถึง 8,000 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งรัฐบาลอิตาลี ฝรั่งเศส และโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลของกลุมประเทศละตินอเมริกา  
เชน เวเนซูเอลา อารเจนตินา บราซิล และเม็กซิโก ซ่ึงไมสามารถปรับการสรางสภาวะแวดลอมทาง
นโยบายที่เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การขาดดุลงบประมาณ ภาระหนี้ 
ภาษี และระบบราชการ เปนตน ในกรณีของอินเดียและจีนกําลังเผชิญกับปญหาชองวางซึ่งเกิดจาก
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดยในป 2548 อัตราการขยายตัวของอินเดียเทากับ
รอยละ 8.1 ในขณะที่จีนสูงถึงรอยละ  9.9 ทําใหรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีภารกิจที่สําคัญในการ
ยกระดับการบริหารจัดการใหทันกับมาตรฐานและความคาดหวังของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุน
และกระตุนใหเกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลตองเปนพลังสําคัญ
ในการนําทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ   

ในสวนของไทย  ระบบเศรษฐกิจและการดํา เนินงานของภาครัฐ มีผลตอ 
ความ สามารถในการแขงขันของประเทศในระดับเดียวกัน ซ่ึงในปน้ีทั้งสภาวะเศรษฐกิจและ
ประสิทธิภาพของภาครัฐประสบปญหาทั้งคู ไมวาจะเปนเงินเฟอ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ปญหา
ความวุนวายทางการเมืองและสังคม อันเปนผลใหอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของไทย
ตกไป 5 อันดับ ขณะที่ฟนแลนด เดนมารก และฮองกง เปนตัวอยางที่ดีในการประสานนโยบายของ
รัฐบาลใหเอ้ือตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
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6)  ความสําคัญของจุดที่ตั้ง ตลาดใหมในเอเชีย รัสเซีย ประเทศในแถบมหาสมุทร  
ละตินอเมริกาและแอฟริกา ไมเพียงเสนอโอกาสในการแสวงหารายได แตยังใหโอกาสสําหรับบริษัทใน
การยายสินทรัพยและกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนผลใหในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ผลิตภาพไดเพ่ิม
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร ไดแก (1) คุณภาพ และการปรับโครงสรางใหม 
เพ่ือใหการทํางานดีขึ้น (2) การจัดจางคนนอกใหทํางานแทน เพ่ือใหการทํางานถูกลง และ (3)  
โลกาภิวัตน เพ่ือใชความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ดีที่สุดทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทขามชาติที่โอนทุนและ
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กระบวนการไปตางประเทศ จะเกิดความเสี่ยงในการสรางคูแขงของตัวเองในอนาคต การเติบโตอยาง
แข็งแกรงของบริษัทและแบรนดทองถิ่นในจีนและอินเดียเปนตัวอยางที่ดีในประเด็นน้ี 

7)  “คน” เปนปจจัยพ้ืนฐานในความสามารถแขงขันของประเทศ เพ่ือการสรางความ 
ม่ังคั่ง ความมุงม่ันไปสูความสําเร็จและความขยันเปนคุณสมบัติที่ไมสามารถทดแทนไดในการพัฒนา
ไปสูระดับความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น คาแรงและชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมเปนปจจัย
สําคัญสําหรับการตั้งบริษัท อยางไรก็ดีเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตไมไดแขงขันกับแรงงานคาจางถูกอยาง
เดียว แตตองแขงขันกับแรงงานมีฝมือคาจางถูกดวย ปจจุบันนี้รัสเซียเปนหน่ึงในประเทศที่มีนักวิจัย
มากที่สุด อินเดียมีชื่อเสียงทางดานนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่มีคุณภาพ โดยมีการคาดการณกันวา
จะมีแรงงานที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยถึง 33 ลานคนในประเทศกําลังพัฒนา เทียบกับ 14 
ลานคนในประเทศอุตสาหกรรม  

กลาวโดยสรุป ความสามารถในการแขงขันขึ้นอยูกับการบริหารจัดการความสามารถและทักษะ
อันหลากหลายของชาติและบริษัท โดยการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันเปนการพิจารณา 
เชิงเปรียบเทียบไมใชเชิงสมบูรณ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบสถานะของประเทศในโลก วาปจจุบัน
ประเทศไทยอยูในตําแหนงใด ทําไมถึงอยูที่ตําแหนงนี้  ในอนาคตประเทศไทยจะกาวไปสูตําแหนงใด 
และตองดําเนินการอยางไร เพ่ือปรับปรุงตําแหนงของประเทศในระดับโลก ดังน้ันปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกจึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก และมี
นัยสําคัญตอสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจของประเทศ อยางไรก็ดีความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไมควรจํากัดความหมายไวเพียงการเติบโตของ GDP การเพิ่มผลิตภาพ หรือผลกําไรเทานั้น 
แตจะตองหมายรวมถึงการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาหรือความมั่งคั่ง (Wealth) สูประชาชน
ในรูปของบริการสาธารณสุขและการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต และมิติดานการเมือง สังคม 
และวัฒนธรรมดวย  

2. เกณฑการจัดลําดับของ IMD 

ในป 2549 IMD ไดเพ่ิมจํานวนประเทศและกลุมเศรษฐกิจที่ใชจัดลําดับความสามารถในการ
แขงขันจาก 60 เปน 61 โดยไดเพ่ิมประเทศใหม 2 ประเทศ ไดแก บัลแกเรีย และโครเอเชีย โดยมี
เศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งหมด 8 กลุม ไดแก Bavaria (เยอรมัน) Catalonia (สเปน) LLe-de-France 
(ฝรั่งเศส) Lombardy (อิตาลี) Maharashtra (อินเดีย) Scotland (สหราชอาณาจักร) the State of 
Sao Paulo (บราซิล) และ Zhejiang (จีน) 

เกณฑการจัดลําดับประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ (1) เศรษฐกิจ (Economic Performance)  
(2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) (3) ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business 
Efficiency) และ (4) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ซ่ึงในแตละดานประกอบดวย 5 ปจจัยยอย 
ทั้งน้ี IMD ไดใชเกณฑตาง ๆ รวมทั้งหมด 312 เกณฑ แตเกณฑที่นํามาใชในการจัดลําดับมีทั้งหมด 
239 เกณฑ อีก 73 เกณฑ เปนขอมูลพ้ืนฐาน ไมไดนํามาใชในการจัดลําดับ 
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สําหรับขอมูลหรือเกณฑที่ใชในการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันประกอบดวย 2 สวน 
คือ (1) ขอมูลสถิติ ที่ไดจากแหลงขอมูลทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และองคกรระหวางประเทศ 
รวมทั้งสถาบันเครือขาย 58 สถาบัน จํานวน 126 เกณฑ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 66 และ (2) 
ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร จํานวน 113 เกณฑ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 

การคํานวณเกณฑตางๆ ทั้ง 239 เกณฑ เพ่ือใชจัดลําดับความสามารถ คิดจากคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากคาเฉลี่ย การจัดลําดับปจจัยยอย 20 ปจจัย คิดจากคาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการจัดลําดับปจจัยหลัก 4 ปจจัย และคะแนนรวม คิดจากผลรวมของคาตางๆ ของปจจัยยอย 

 

วิธีคํานวณการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันประจําป 2549 

 
 

3. การจัดลําดับความสามารถในการแขงขันประจําป 2549 ของ IMD                                         

การจัดลําดับของประเทศและกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ ทั่วโลกรวม 61 กลุม โดยประเทศหรือกลุม
เศรษฐกิจที่ไดรับการจัดลําดับใหมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 ลําดับแรก คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ฮองกง  สิงคโปร  ไอซแลนด  และเดนมารก  ตามลําดับ  (4 ลําดับแรกไม มี 
การเปลี่ยนแปลง) สําหรับประเทศกลุมอาเซียนจํานวน 5 ประเทศ นอกจากประเทศสิงคโปรที่ไดรับ
การจัดลําดับอยูลําดับที่ 3 น้ัน อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย ประเทศไทย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย 
ไดรับการจัดลําดับอยูที่ลําดับ 23,  32,  49 และ 60 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของกลุมเศรษฐกจิตาง ๆ โดย IMD 
5 ลําดับแรก 2545 2546 2547 2548 2549 

1. สหรัฐฯ 1 1 1 1 1 - 
2. ฮองกง 13 10 6 2 2 - 
3. สิงคโปร 8 4 2 3 3 - 
4. ไอซแลนด 11 8 5 4 4 - 
5. เดนมารก 6 5 7 7 5  
กลุมประเทศอาเซียน 2545 2546 2547 2548 2549 
1. สิงคโปร 8 4 2 3 3 - 
2. มาเลเซีย 24 21 16 28 23  
3. ไทย 31 30 29 27 32  
4. ฟลิปปนส 40 49 52 49 49 - 
5. อินโดนีเซีย 47 57 58 59 60  

       หมายเหตุ : IMD ไมไดจัดความสามารถของประเทศเวียดนาม 
 
นอกจากการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของทั้ง 61 ประเทศและกลุมเศรษฐกิจแลว 

IMD ยังไดจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของกลุมประเทศที่มีขนาดประชากรและรายได
ใกลเคียงกัน โดยแบงเปน ประเทศที่มีประชากรสูงหรือต่ํากวา 20 ลานคน และประเทศที่มี GDP สูง
หรือต่ํากวา 10,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อใหสามารถเทียบเคียงกันไดระหวางประเทศที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน 
 
 

ตารางที่ 2 อันดับความสามารถในการแขงขันเฉพาะกลุม 
 

กลุม ไทย อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส เกาหลี อินเดีย มาเลเซีย จีน ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง 
เอเชียแปซิฟก 
(15 ประเทศ
และกลุม
เศรษฐกิจ 

10 (8) 15 (15) 14 (14) 13 (10) 9 (12) 8 (9) 6 (11) 5 (4) 4 (7) 2 (2) 1 (1) 

ประชากร
มากกวา  
20 ลานคน  
(50 ประเทศ)  

11 (9) 29 (29) 20 (21) 16 (11) 10 (15) 8 (10) 6 (13) 5 (4) 4 (6) - - 

GDP ตอหัว 
นอยกวา   
$ 10,000   
(25 ประเทศ) 

6 (4) 24 (23) 15 (16) - 5 (8) 3 (5) 1 (6) - - - - 

GDP ตอหัว 
มากกวา  
$ 10,000  
(36  ประเทศ) 

 - - 30 (24) - - - 18 (11) 17 (19) 3 (3) 2 (2) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนอันดับความสามารถในการแขงขัน ในป 2548 
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ขอสังเกตโดยเปรียบเทียบกับกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก 

 จากการเปรียบเทียบกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก 15 ประเทศ พบวาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศไทยถูกปรับลดลงจากอันดับ 8 ของกลุมในป 2548 มาอยูอันดับ 10 ขณะที่
ฮองกงและสิงคโปรยังคงรักษาอันดับ 1 และ 2 ของกลุมไวไดเชนเดียวกับปที่แลว จีนปรับตัวดีขึ้นจาก
อันดับที่ 11 ของกลุมในป 2548 มาอยูที่อันดับที่ 6 ในป 2549 อินเดียปรับตัวดีขึ้นมากเชนเดียวกัน 
โดยปรับขึ้นจากอันดับ 12 ของกลุมในป 2548 มาอยูที่ 9 ในปน้ี ขณะที่ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
ยังคงอันดับที่ 14 และ 15 ของกลุมเชนเดิม 

นอกจากนี้ IMD ยังไดระบุถึงปจจัยทาทายที่แตละประเทศจะตองเผชิญในป 2549 ซ่ึงสรุปได
ดังน้ี 

1.  ไทย: การปฏิรูปโครงสรางการสงออกและนําเขา การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงาน  การพัฒนาคุณภาพแรงงานใหตรงตามความตองการ
ของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด  การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม เชน ลดตนทุนดานโลจิสติกส และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

2.  อินโดนีเซีย: ปญหาชาตินิยมและการตอตานโลกาภิวัตน การปรับปรุงบรรยากาศในการ
ลงทุนและแกปญหาระบบราชการที่ออนแอ ตองการภาวะผูนําทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งขึ้นเพ่ือรับมือ
กับอุปสรรคขางตน แกปญหาในปาปวฯซ่ึงดึงความสนใจไปจากความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ 

3.  ฟลิปปนส: การเพิ่มขีดความสามารถของหนวยงานที่ทําหนาที่ออกกฎหมายเพื่อสงเสริม
ความโปรงใส ความเทาเทียม และความเปนธรรม ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย พัฒนานโยบายเกี่ยวกับประชากรที่ชัดเจนและตอเน่ือง  ปรับปรุงการกระจาย
โครงสรางพื้นฐานเพ่ือลดเวลาในการขนสงและตนทุนการดําเนินการ  เรงจัดทําโครงการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและการคาระหวางประเทศ 

4.  เกาหลี: ฟนฟูการลงทุนของภาคเอกชน กระตุนการเติบโตในระดับการบริโภค สงเสริม
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการคาเสรี ลดผลกระทบของการผกผันในอัตราแลกเปลี่ยน 
ราคาน้ํามัน และอัตราดอกเบี้ยตอการสงออก แกปญหาความแตกตางทางรายไดและความแตกตาง
ระหวางภาค 

5.  อินเดีย: ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ระดับผลิตภาพที่ต่ํา ปญหาความยากจน การกีดกัน
ทางเพศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐ  

6.  มาเลเซีย: การรักษาความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยผลิตภาพและปจจัย 
เชิงคุณภาพ การปรับปรุงระบบการขนสงของภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนการดําเนิน
ธุรกิจ  สงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทในประเทศเพื่อใหสามารถแขงขันไดใน
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ตลาดโลก  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการสรางมูลคา  
สงเสริมขีดความสามารถของคนดวยการพัฒนาการศึกษาและการอบรมอยางตอเน่ือง 

7.  จีน: การบรรลุการพัฒนาที่ม่ันคงและรวดเร็วและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไปพรอมกัน 
การใชประโยชนจากโครงสรางการลงทุนใหเหมาะสม และเพิ่มการลงทุนในชนบท การเพิ่ม
ความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัทเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ เรงรัดการปฏิรูป
สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ การคลังสาธารณะ และระดับราคา รวมทั้งรักษาความมั่นคงทางสังคม 
โดยดําเนินนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร 

8.  ไตหวัน: เสริมสรางทักษะและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาดานนวัตกรรม รักษามาตรฐาน
การดํารงชีพและสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความสัมพันธทางการคา 
พัฒนาบรรษัทภิบาล ดําเนินการปฏิรูปการเงินการคลังตอไป 

9.  ญี่ปุน: หามาตรการรับมือกับประชากรสูงวัย สรางกลไกของสังคมที่ตระหนักถึง
สิ่งแวดลอม สงเสริมการปรับโครงสรางการคลังและการบริหารรัฐกิจ พัฒนานโยบายดานเทคโนโลยี
สําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร จัดตั้งโครงการความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาควิชาการในสาขาสําคัญ 

10.  สิงคโปร: ระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับทั่วโลก ชาติที่มีความริเริ่ม
สรางสรรคและการประกอบการธุรกิจ 

11.  ฮองกง: กระตุนไปสูความเปนโลกาภิวตัน และเอ้ืออํานวยการเปลี่ยนแปลงไปสูการ
บริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงและเศรษฐกิจฐานความรู สรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่นาดึงดูด สงเสริม
ความเชื่อมโยงกับประเทศจีนและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศแถบสามเหลี่ยมไขมุก พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและดึงดูดผูที่มีความสามารถเขามาในประเทศ รักษาเสถียรภาพทางการคลังและ
ขยายฐานภาษีใหกวางขึ้น
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ตารางที่ 3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย 

 ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลี อินเดีย มาเลเซีย จีน ไตหวัน ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง 
ภาพรวมของทั้งประเทศ 32 (27) 60 (59) 49 (49) 38 (29) 29 (39) 23 (28) 19 (31) 18 (11) 17 (21) 3 (3) 2 (2) 

1. เศรษฐกิจ 21 (7) 61 (60) 52 (41) 41 (43) 7 (12) 11 (8) 3 (3) 27 (18) 15 (21) 4 (5) 5 (4) 
1.1  เศรษฐกิจในประเทศ 55 52 59 30 10 43 2 26 4 13 5 
1.2  การคาระหวางประเทศ 15 59 53 40 22 4 6 32 27 1 3 
1.3  การลงทุนระหวางประเทศ 47 61 58 42 18 32 27 49 12 13 5 
1.4  การจางงาน 6 45 49 13 10 26 1 23 18 3 20 
1.5  ระดับราคา 9 59 13 57 3 1 12 33 56 10 52 

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 21(14) 51 (53) 45 (47) 47 (31) 35 (39) 20 (26) 17 (21) 24 (19) 31 (40) 2 (2) 1 (1) 
2.1  ฐานะการคลัง 21 45 58 25 42 39 1 27 30 12 4 
2.2  นโยบายการคลัง 4 7 15 16 12 13 10 9 30 3 1 
2.3  กรอบการบริหารดานสถาบัน 25 55 54 46 36 13 24 35 16 2 8 
2.4  กฎหมายดานธุรกิจ 33 59 49 51 41 31 43 34 29 2 1 
2.5  กรอบการบริหารดานสังคม 39 55 28 60 45 41 30 42 49 22 13 

3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน 28 (28) 57 (59) 44 (38) 45 (30) 19 (23) 20 (25) 30 (50) 14 (6) 23 (35) 7 (5) 1 (1) 
3.1   ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 48 61 46 42 38 39 29 17 31 27 1 
3.2  ตลาดแรงงาน 6 32 15 43 1 4 5 10 31 3 2 
3.3  การเงิน 41 59 55 37 26 33 51 16 21 19 2 
3.4  การบริหารจัดการ 26 57 40 48 23 22 37 19 31 9 2 
3.5  ทัศนคติและคานิยม 20 52 39 40 11 17 24 8 25 4 2 

4. โครงสรางพื้นฐาน 48 (47) 61 (60) 56 (55) 24 (23) 54 (54) 31 (34) 37 (42) 20 (18) 2 (3) 5 (6) 16 (20) 
4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน 38 53 61 29 33 35 20 24 17 1 3 
4.2  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี 48 61 37 6 43 21 33 4 10 3 2 
4.3  โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 53 47 58 12 26 38 17 5 2 16 32 
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดลอม 48 61 53 32 57 39 51 38 11 15 23 
4.5 การศึกษา 48 61 57 42 59 30 51 19 23 13 24 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนอันดับความสามารถในการแขงขัน ในป 2548 
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4. สถานภาพการแขงขันของประเทศไทย 
 ป 2549 ประเทศไทยถูกลดอันดับจาก 27 ในป 2548 เปน 32 ซ่ึงเม่ือพิจารณาปจจัยหลัก  
4 กลุม พบวา 

4.1 สมรรถนะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นมาตลอดในชวง 3 ปทื่ผานมา แตป 2549 ลงมาอยูที่
อันดับ 21  

4.2 ประสิทธิภาพภาครัฐบาลตกจากอันดับ 14 ในป 2548 มาอยูที่อันดับ 21 ในป 2549 
4.3 ประสิทธิภาพภาคธุรกิจยังคงอยูในอันดับเดียวกับป 2548 คือ อันดับ 28  
4.4 โครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนจุดออนและปจจัยถวงความสามารถในการแขงขันของประเทศ

มาโดยตลอด ถูกปรับลดลงจากอันดับที่ 47 ในป 2548 มาอยูที่อันดับ 48 ในป 2549 

ตารางที่ 4  ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 4 ดาน 
 2545 2546 2547 2548 2549 
จํานวนประเทศที่จัดอันดับ 49 30 60 60 61 
อันดับรวม 34  (31) 10 (30) 29 27 32 
1. เศรษฐกิจ 32  (23) 7 (14) 9 7 21 

1.1 เศรษฐกิจในประเทศ 41 16 26 44 55 
1.2 การคาระหวางประเทศ 32 4 18 18 15 
1.3 การลงทุนระหวางประเทศ 46 19 53 45 47 
1.4 การจางงาน 30 2 3 2 6 
1.5 ระดับราคา 1 4 4 7 9 

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 27 (20) 5 (18) 20 14 21 
2.1 ฐานะการคลัง 30 7 33 18 21 
2.2 นโยบายการคลัง 6 3 9 2 4 
2.3 กรอบการบริหารดานสถาบัน 24 5 13 11 25 
2.4 กฎหมายดานธุรกิจ 30 10 29 27 33 
2.5 กรอบการบริหารดานสังคม 41 8 27 30 39 

3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน 38 (33) 9 (28) 23 28 28 
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ 44 20 45 56 48 
3.2 ตลาดแรงงาน 23 4 5 5 6 
3.3 การเงิน 36 13 36 46 41 
3.4 การบริหารจัดการ 31 8 24 27 26 
3.5 ทัศนคติและคานิยม 43 11 12 16 20 

4. โครงสรางพื้นฐาน 38 (42) 16 (49) 50 47 48 
4.1 สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 32 14 41 38 38 
4.2 โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลย ี 43 20 45 45 48 
4.3 โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร 46 26 55 56 53 
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดลอม 42 18 48 46 48 
4.5 การศึกษา 24 21 48 46 48 

         

   หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บของป 2545-2546 มาจาก IMD Yearbook 2005 ซึ่งไดมีการปรับฐานจํานวนประเทศใหเทากันแลว ท้ังน้ี ใน
ป 2546 ไมมีการจัดอันดับรวมของทุกประเทศ แตการจัดอันดับแบงเปนประเทศที่มีจํานวนประชากรมากกวาหรือนอยกวา 20 
ลานคน ซึ่งไทยอยูในกลุมประเทศที่มีประชากรมากกวา 20 ลานคน โดยมีจํานวนประเทศในกลุมน้ีท้ังหมด 30 ประเทศ 
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5. การวิเคราะหปจจัยยอยของ 4 กลุมปจจัยหลัก 

5.1 สมรรถนะเศรษฐกิจ อันดับลดลงจาก 7 เปน 21 ทั้งน้ี ปจจัยยอยที่มีสวนในการลดลง
ดังกลาว คือ สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ลดจาก 44 เปน 55 เม่ือพิจารณาขนาดเศรษฐกิจ พบวา 
GDP ตอหัว อยูในอันดับต่ําคือ 54 และ 51 (PPP) สวนการใชจายครัวเรือนและการใชจายภาครัฐก็อยู
ในอันดับต่ํา สัดสวนการออมในประเทศตอ GDP ก็ลดลง ขณะที่การลงทุนในประเทศปรับตัวดีขึ้น 
ดานการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวที่แทจริงของ GDP ลดจาก 6.2 เปน 4.5 และ 5.25 
เปน 2.22 สําหรับอัตราการขยายตัวที่แทจริงของ GDP ตอหัว อันเปนผลจากเงินเฟออยูในอัตราที่สูง 
ขณะเดียวกันอัตราการขยายตัวที่แทจริงของการออมในประเทศและการใชจายครัวเรือนก็ปรับตัว
ลดลง เชนเดียวกับความสามารถในการฟนตัวของเศรษฐกิจ ในสวนของความมั่งคั่งน้ัน ปจจัยยอยอยู
ในอันดับต่ําทั้งหมด ไมวาจะเปน GDP ตอหัว การใชจายครัวเรือนและภาครัฐ การลงทุนและการออม
ตอหัว สําหรับสมรรถนะเศรษฐกิจในอนาคต ประเมินวาอัตราการขยายตัวของ GDP ที่แทจริงลดลง 
เงินเฟอสูงขึ้น การวางงานลดลง และสัดสวนดุลบัญชีเดินสะพัดตอ GDP ดีขึ้น 

การคาระหวางประเทศ ดีขึ้นจากอันดับ 18 เปน 15 ปจจัยที่เปนจุดแข็งคือรายรับจาก 
การทองเที่ยว อยูในอันดับ 7 (ทั้งนี้เม่ือเปรียบเทียบกับมาเลเซียแลว ไทยยังอยูในอันดับต่ํากวา)  
การสงออกสินคาตอ GDP อันดับ 8 และอัตราสวนการคาตอ GDP อันดับ 10 สวนปจจัยที่ดีขึ้น คือ
การสงออกภาคบริการมีมูลคาเพิ่มขึ้นและอัตราการขยายตัวสูง (ทั้งนี้มูลคายังต่ํากวาคาเฉลี่ยและ
อันดับลดลง) แมวาอันดับโดยรวมของการคาระหวางประเทศจะดีขึ้น แตดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการคา 
และดุลบริการขาดดุลทั้งสิ้น อีกทั้งการสงออกมีอัตราการขยายตัวลดลง สัดสวนการนําเขาตอ GDP 
อยูในระดับสูง และอัตราการคาอยูในระดับต่ํา 

การลงทุนระหวางประเทศ ลดลง 2 อันดับ โดยมูลคาการลงทุนโดยตรงในประเทศ และ
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศแมจะเพ่ิมขึ้นมาก แตดุลการลงทุนโดยตรงและฐานะสุทธิในสต็อก
การลงทุนติดลบมากขึ้นกวาเดิม เน่ืองจากการไหลและสต็อกของการลงทุนโดยตรงในประเทศของ
ตางชาติเพ่ิมขึ้นมากกวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของคนไทย ซ่ึงยังมีมูลคา  สัดสวนตอ GDP 
และอัตราการขยายตัวต่ํา ทั้งน้ีอัตราการขยายตัวของการลงทุนจากตางประเทศลดลงมาอยูในอันดับที่ 
47 สวนหนึ่งเปนเพราะบริษัทตางชาติยายฐานการผลิตไปยังประเทศคูแขง เชน จีน อินเดีย มาเลเซีย 
เวียดนาม เปนตน ขณะท่ีการสงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุนในตางประเทศยังมีไมมากนัก และ 
สวนใหญเปนธุรกิจบริการขนาดเล็ก เชน รานอาหาร และสปา สวนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
แมวาหนี้สินจะลดลง แตทรัพยสินกลับติดลบ และอยูในอันดับต่ํามากโดยลดจาก 42 เปน 58 

การจางงาน ยังคงเปนจุดแข็งของไทย อัตราการวางงานทั้งผูใหญและเยาวชนต่ําเปน
อันดับ 1 สัดสวนการจางงานตอประชากรอยูอันดับ 5 และการจางงานโดยรวมอยูอันดับที่ 11 ทั้งน้ี
อัตราการขยายตัวของการจางงานต่ํา ทําใหอันดับลดลงมาก อันเปนผลใหอันดับโดยรวมของปจจัย
การจางงานลดลงจาก 2 มาอยูในอันดับ 6  
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ระดับราคา แมวาคาครองชีพในประเทศไทยจะลดลง อันดับดีขึ้นที่อันดับ 7 แตอัตราเงิน
เฟอของราคาผูบริโภคสูงขึ้นมากจาก 2.7 เปน 4.5 (อันดับที่ 50) ทําใหอันดับโดยรวมของระดับราคา
ลดจาก 7 เปน 9   

โดยสรุปทางดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะตองปรับปรุงในประเด็น GDP ตอหัว  
การนําเขา การออมการลงทุนในประเทศ การลงทุนในตางประเทศ และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  

5.2   ประสิทธิภาพของภาครัฐ ลดลงจากอันดับ 14 เปน 21 โดยปจจัยยอยทุกตัวของปจจัย
ประสิทธิภาพภาครัฐ มีอันดับลดลงทุกตัว โดยเฉพาะกรอบการบริหารดานสถาบัน ลดลง 14 อันดับ 
กรอบการบริหารดานสังคม ลดลง 9 อันดับ และกฎหมายธุรกิจลดลง 6 อันดับ  

กรอบการบริหารดานสถาบัน ปจจัยที่ เปนจุดออนสําหรับป น้ี ไดแก ปจจัยดาน
ประสิทธิภาพของรัฐ โดยปจจัยยอยทุกตัวมีคะแนนและอันดับลดลงมาก ไดแก ความโปรงใสของ
นโยบายรัฐ (อันดับ 52)  การติดสินบนและทุจริตคอรรัปชั่น  สัมฤทธิผลของการตัดสินใจภาครัฐ  
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของไทยในการสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ  
ความเปนอิสระจากการแทรกแซงทางการเมืองในการบริการของรัฐ  ความเขาใจในสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจของพรรคการเมือง  และความสม่ําเสมอในทิศทางการดําเนินนโยบายของรัฐบาล  
ขณะเดียวกันความสามารถในการปรับตัวของนโยบายรัฐลดลง และระบบราชการยังเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานทางธุรกิจ  ในสวนของธนาคารกลาง  ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยอยู
ในเกณฑดี เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่แทจริงอยู
ในอันดับ 4, 10, 12 ตามลําดับ นโยบายธนาคารกลางคอนขางจะสงผลในทางบวกตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามความแตกตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับเงินฝากยังสูง ทําใหตนทุนของ
ทุนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้อันดับความนาเชื่อถือของประเทศยังอยูใน
อันดับต่ําที่ 44  

กรอบการบริหารดานสังคม ปจจัยยอยที่มีอันดับลดลง คือ ความเสี่ยงดานความไมม่ันคง
ทางการเมือง ลําดับความสําคัญของรัฐบาลตอความปรองดองในสังคมยังอยูในระดับต่ํา บทบาทของ
สตรีในตําแหนงการเมือง/นิติบัญญัติ เจาหนาที่ระดับสูง และผูบริหารยังต่ํากวาเกณฑ โดยเฉพาะ
นักการเมืองหญิง อีกทั้งปจจัยทางดานความวุนวายในสังคมที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมใน 
การทํางาน ต่ํากวาคาเฉลี่ย สวนความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เกินคาเฉลี่ยเล็กนอยแตยังอยูในอันดับไมดีนัก คือ 32 และ 31 ตามลําดับ 

ดานกฎหมายธุรกิจ แบงเปน 3 สวน คือ การเปดประเทศ กฎระเบียบทางการแขงขัน 
และกฎระเบียบแรงงาน ซ่ึงการเปดประเทศอันดับโดยรวมของไทยไมคอยดี ยกเวนการใหสิทธิพิเศษ
ในการลงทุนเพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติที่ไดอันดับ 14  นอกนั้นแลวอันดับคอนขางต่ํา โดยเฉพาะ
ปจจัยดานนักลงทุนตางชาติซ่ึงไมสามารถเขาถือครองธุรกิจในประเทศไดอยางเสรี (อันดับ 56) 
เจาหนาที่ศุลกากรไมคอยเอ้ืออํานวยการขนสงสินคา นโยบายการปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ
สงผลเสียตอการดําเนินธุรกิจ และการทําธุรกรรมระหวางประเทศไมสามารถตกลงกับคูเจรจาตางชาติ
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ไดอยางเสรี นอกจากนี้การเขาถึงตลาดทุนในประเทศและตางประเทศยังต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และ
การทําสัญญาของภาครัฐซ่ึงเปดกวางใหผูประมูลตางชาติมีคะแนนลดลง ในสวนของกฎระเบียบ
ทางการแขงขันน้ัน ปจจัยที่มีอันดับลดลง ไดแก การอุดหนุนของภาครัฐตอ GDP เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีสวน
บิดเบือนการแขงขันที่เปนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ และการควบคุมราคาซึ่งมีผลตอการตั้งราคา
สินคาในภาคอุตสาหกรรม ปจจัยน้ีเปนจุดออนของไทยมานาน โดยในปน้ีอยูในอันดับที่ 55 ซ่ึงต่ํามาก 
เชนเดียวกับกฎระเบียบในการแขงขันของไทยซ่ึงไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการแขงขันที่ไมเปน
ธรรม อยูในอันดับ 50 กฎระเบียบทางดานสินคาและบริการที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมของ
ธุรกิจ ลดลงมาอยูที่ 42  การสนับสนุนทางกฎหมายในการตั้งธุรกิจและความงายในการทําธุรกิจ 
มีอันดับลดลง ขณะที่ความเขมงวดของกฎระเบียบจํากัดความสามารถในการแขงขันของบริษัทสูงขึ้น 
อยางไรก็ดีผลเสียของเศรษฐกิจนอกกฎหมายตอการพัฒนาเศรษฐกิจมีอันดับดีขึ้น จํานวนวันใน 
การเริ่มตนทําธุรกิจลดลง ทางดานกฎระเบียบแรงงาน แมจะมีอันดับลดลงแตยังอยูในอันดับที่ดี  
ทั้งกฎหมายแรงงานที่ไมคอยเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ และกฎหมายการวางงานที่สงผลดี
กระตุนใหผูวางงานหางานทํา อยางไรก็ตามกฎหมายเขาเมืองไมคอยเอ้ืออํานวยใหบริษัทจางงาน
แรงงานตางชาติ โดยมีอันดับลดลงมาอยูที่ 48 

นโยบายการคลัง อันดับโดยรวมของประเทศคอนขางดี ยกเวนการเลี่ยงภาษีซ่ึงสงผลเสีย
ตอกิจกรรมทางธุรกิจ ไทยมีอันดับลดลงมาอยูที่ 42 และภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บไดยังมีสัดสวนตอ 
GDP สูงเม่ือเปรียบกับประเทศอื่น โดยจุดแข็งของนโยบายการคลัง อยูที่อัตราภาษีทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รายไดภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บ การจายคาประกันสังคมของลูกจางและ
นายจาง รายไดภาษีทางออมตอ GDP และภาษีเงินไดบุคคลและนิติบุคคลที่แทจริง ซ่ึงไมทําให
แรงงานเสียกําลังใจจากการทํางาน และผูประกอบการในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  

ฐานะทางการคลัง ปจจัยยอยที่มีอันดับดีขึ้น ไดแก งบประมาณเกินดุล หน้ีตางประเทศ 
ที่ลดลง และทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้น สวนสัดสวนหนี้ภาครัฐทั้งหมดตอ GDP อยูในอันดับที่
ดี ปจจัยยอยที่เปนจุดออน คือ อัตราการเติบโตที่แทจริงของหนี้ภาครัฐ อยูในอันดับที่ 47 เน่ืองจาก
ภาครัฐมีแผนสําหรับโครงการขนาดใหญรออยู ทําใหอัตราการเติบโตสูงขึ้นมาก รวมถึงสัดสวนการ
จายดอกเบี้ยตอรายได และการบริหารการคลังภาครัฐ ซ่ึงอันดับลดลงมาอยูที่ 33 และ 30 ตามลําดับ  

โดยสรุปทางดานประสิทธิภาพภาครัฐ ประเทศไทยจะตองปรับปรุงในประเด็นการ
บริหารงานของภาครัฐ เสถียรภาพการเมือง ความสงบสุขในสังคม อันดับความนาเชื่อถือของประเทศ 
กฎระเบียบทางดานการเปดเสรีและการแขงขัน และการเลี่ยงภาษี 

5.3 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ อันดับไมเปลี่ยนแปลงจากป 2548 (อันดับที่ 28) โดย
ปจจัยที่เปนจุดแข็งคือตลาดแรงงาน แมวาจะมีอันดับตกลง 1 อันดับ สวนปจจัยที่มีอันดับดีขึ้นคือ 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ การเงิน และการบริหารจัดการ ปจจัยที่มีอันดับลดลงคือ ทัศนคติและ
คานิยม ซ่ึงลดลงโดยตลอด  
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ผลิตภาพและประสิทธิภาพ แมวาจะมีอันดับดีขึ้น แตยังเปนจุดออน ผลิตภาพรวม (PPP) 
ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพในภาคเกษตรและบริการ และประสิทธิภาพของ SMEs แมจะเพ่ิมขึ้น 
แตยังอยูในระดับต่ํามาก ยิ่งกวานั้นผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมกลับลดลง อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของบริษัทขนาดใหญ และอัตราการขยายตัวที่แทจริงของผลิตภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น  

ตลาดแรงงาน แบงเปนปจจัยดานตนทุน สภาพการทํางาน และทักษะความชํานาญ ซ่ึง
ดานตนทุน ไทยอยูอันดับที่ดีทั้งในเรื่องระดับการชดเชยใหแรงงานและคาตอบแทนในอาชีพบริการ
และการบริหารที่ต่ํา ในสวนของสภาพการทํางาน ชั่วโมงการทํางานที่คอนขางสูงและกรณีพิพาทต่ํา
ทําใหไทยอยูในอันดับที่ดี สวนปจจัยดานการอบรมพนักงาน สหภาพแรงงาน และแรงจูงใจของ
คนงานมีอันดับดีขึ้น สําหรับทักษะแรงงาน แมไทยจะมีจุดแข็งที่แรงงานตอประชากรอยูในอันดับสูง 
แตแรงงานที่มีฝมือยังอยูในระดับต่ํากวาคาเฉลี่ย ทักษะทางการเงินอยูในอันดับต่ํา อยางไรก็ตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจดึงดูดแรงงานมีฝมือจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ภาวะสมองไหลเปนอุปสรรคให
ความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลง สวนผูบริหารระดับสูงมีความสามารถและประสบการณ
ตางประเทศสูงกวาคาเฉลี่ย  

การเงิน อันดับดีขึ้นจาก 46 เปน 41 แบงเปนประสิทธิภาพธนาคาร ประสิทธิภาพตลาด
หลักทรัพย และการบริหารการเงิน ในสวนของประสิทธิภาพธนาคาร จุดออน คือ ปจจัยยอยดาน
ความเสี่ยงในการลงทุนและจํานวนบัตรเครดิตและธุรกรรมที่ใชบัตรเครดิต ซ่ึงอยูในอันดับต่ํามาก 
ปจจัยที่มีอันดับดีขึ้น ไดแก  กฎระเบียบของธนาคาร และการบริการทางการเงินที่คอนขางสนับสนุน
การดําเนินงานของธุรกิจ ทั้งน้ีแมทรัพยสินภาคการธนาคารตอ GDP จะมีอันดับดีขึ้น แตยังต่ํากวา
คาเฉลี่ย ปจจัยที่มีอันดับลดลงคอนขางมาก ไดแก การรวมทุน สวนประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย 
ปจจัยยอยที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก ความพอเพียงในการจัดหาทุนใหกับบริษัทของตลาดหลักทรัพย 
จํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ความโปรงใสของสถาบันการเงิน สิทธิของผูถือหุน ทั้งน้ี
มูลคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแมจะปรับตัวดีขึ้นแตยังหางจากคาเฉลี่ยอยูมาก เชนเดียวกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยอยูอันดับ 53 สวนปจจัยที่ปรับตัวลงและต่ํากวาคาเฉลี่ย คือ มูลคาหลักทรัพยตาม
ราคาตลาดทั้งในมูลคารวมและสัดสวนตอ GDP สําหรับการบริหารการเงิน ความพอเพียงของเงินทุน
หมุนเวียนและการมีหน้ีไมไดเปนอุปสรรคตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท อยูในเกณฑใชได
คือมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย แตบริการแฟคตอริ่งตอการสงออกสินคาอยูในอันดับต่ํามากที่ 53  

การบริหารจัดการ ปจจัยที่ปรับตัวดีขึ้น คือ ความพึงพอใจของลูกคา (อันดับ 4 ขึ้นจาก 
16) ความนาเชื่อถือของผูบริหาร  ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการตลาด   ภาวะความเปน
ผูประกอบการของผูบริหารในธุรกิจ  แนวปฏิบัติทางบัญชีและการสอบบัญชี  และการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณคาของผูถือหุนซึ่งแมจะปรับตัวดีขึ้นแตยังต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย  
สวนปจจัยที่มีอันดับลดลงและต่ํากวาคาเฉลี่ย ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม ประเด็นเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ประเด็นดานจริยธรรม และความสามารถในการปรับตัวของ
บริษัทตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด  



 

การจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน ประจําป 2549 ของ IMD 
 

16

ทัศนคติและคานิยม ลดลง 4 อันดับ โดยปจจัยที่เปนจุดออน คือ ความเขาใจของ
ประชาชนในสังคมถึงความจําเปนในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ลดลงจากอันดับ 23 เปน 36 สวน
ปจจัยอ่ืนๆ อยูในเกณฑดี ไดแก วัฒนธรรมชาติเปดรับแนวคิดตางชาติ ทัศนคติตอโลกาภิวัตน   
ภาพลักษณของประเทศที่สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัวของ
ประชาชนตอความทาทายใหมๆ   คานิยมของสังคมซึ่งสนับสนุนความสามารถในการแขงขัน  รวมทั้ง
คานิยมของบริษัทที่ใหความสําคัญกับคุณคาของพนักงานซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากจากอันดับ 33 มาอยูที่
อันดับ 17    

โดยสรุป ดานประสิทธิภาพภาคธุรกิจ ประเทศไทยจะตองปรับปรุงในประเด็นผลิตภาพ 
ทักษะ ความเสี่ยงในการลงทุน การรวมทุน รวมทั้งความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตอสังคม ในดาน
สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

5.4  โครงสรางพื้นฐาน ลดจากอันดับ 47 เปน 48 โดยปจจัยยอยที่มีอันดับเปลี่ยนแปลง 
คือ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี (ลดจาก 45 เปน 48) และโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร 
(ขึ้นจาก 56 เปน 53 )  

โครงสรางพื้นฐานขั้นตน ปจจัยยอยที่เปนจุดออน คือ เร่ืองการบริโภคพลังงาน ความ
หนาแนนของเครือขายถนนและรถไฟ การคมนาคมขนสงทางน้ํา รวมถึงจํานวนพื้นที่เพาะปลูก 
ที่ลดลง (จากอันดับ 22 เปน 26) ปจจัยที่ไดอันดับดี คือ พ้ืนที่ ขนาดตลาด (จํานวนประชากร) อัตรา
การพึ่งพิงของประชากรอายุต่ํากวา 15 และมากกวา 64 ป จํานวนผูโดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน 
คาไฟฟาสําหรับภาคอุตสาหกรรม การรักษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีการวางแผนและ 
มีงบประมาณอยางเพียงพอ โครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน คุณภาพการคมนาคมทางอากาศซึ่ง
สงเสริมการพัฒนาธุรกิจ ความเปนเมืองที่ไมไดดูดทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปจนหมด (ขึ้นจาก 44 
เปน 31)  ประสิทธิภาพในการกระจายโครงสรางพื้นฐาน (จาก 40 เปน 32)   

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี ปจจัยเดน คือ ตนทุนการตออินเทอรเน็ต ตนทุน
คาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ และการสงออกสินคาประเภทไฮเทค นอกจากนี้แลวอยูในอันดับที่ต่ําและ
ลดลงเปนสวนใหญ ไดแก การลงทุนในโทรคมนาคม คาบริการโทรศัพทระหวางประเทศ จํานวนผูมี
โทรศัพทมือถือ เทคโนโลยีการสื่อสารตรงความตองการของธุรกิจ จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต จํานวน 
ผูมีบรอดแบรนด ทักษะดานไอที ความรวมมือทางเทคโนโลยีระหวางบริษัท การประยุกตและพัฒนา
เทคโนโลยีไดรับการสนับสนุนจากระบบกฎหมาย ทั้งนี้ปจจัยที่มีการปรับตัวดีขึ้น ไดแก จํานวน
สายโทรศัพท สัดสวนการใชคอมพิวเตอรในโลก จํานวนคอมพิวเตอรตอหัว การสนับสนุนดานเงินทุน
เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี  กฎระเบียบทางเทคโนโลยี และการคํานึงถึงความปลอดภัยบนไซเบอร 
ในบริษัท อยางไรก็ดียังมีอันดับต่ําและมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยทั้งหมด 

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร แมอันดับจะดีขึ้น แตยังอยูในอันดับต่ํามาก คือ 53 
ปจจัยที่ดีขึ้น คือ ความสนใจของเด็กตอวิทยาศาสตร งานวิจัยพ้ืนฐาน จํานวนสิทธิบัตรที่มีการบังคับ
ใช จํานวนบทความดานวิทยาศาสตรที่ตีพิมพ การเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียน สภาพแวดลอมทาง
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กฎหมายที่เอ้ืออํานวยตอการวิจัยทางวิทยาศาสตร และจํานวนนักวิจัยทั้งหมดจาก 24,500 คน เปน 
42,380 คน แมวายังต่ําจากคาเฉลี่ยที่ 120,350 อยูมาก ขณะที่จุดออนอยูที่การใชจายดานการวิจัย
และพัฒนา โดยเฉพาะในภาคเอกชน จํานวนนักวิจัย จํานวนสิทธิบัตรที่ใหแกคนในประเทศ จํานวน
สิทธิบัตรที่ไดรับการคุมครองในตางประเทศ ผลิตภาพของลิทธิบัตร และการบังคับใชสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา ซ่ึงหากไทยตองการพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจฐานความรู ทั้งภาครัฐและเอกชนตอง
ลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพราะเปนปจจัยหลักที่จะนําไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม  

สุขภาพและสิ่งแวดลอม อันดับรวมลดจาก 46 เปน 48 โดยปจจัยหลายตัวมีคะแนนและ
อันดับลดลง ไดแก สัดสวนการใชจายดานสุขภาพทั้งหมดตอ GDP   สัดสวนการใชจายดานสุขภาพ
ของภาครัฐตอการใชจายดานสุขภาพทั้งหมด  โครงสรางพื้นฐานดานสุขภาพเพื่อสนองความตองการ
ของสังคม   การปลอยสารคารบอนไดออกไซด  ลําดับความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
องคกร และกฎหมายสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนอุปสรรคตอความสามารถในการแขงขันของบริษัทอยูบาง 
นอกจากนี้ปจจัยอีกหลายตัวซึ่งแมมีจะมีคาคงที่หรือเพ่ิมขึ้นแตยังเปนจุดออนที่ตองปรับปรุง ไดแก 
จํานวนคนไขตอแพทยและพยาบาล (อันดับ 57) อายุขัยเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (อันดับ 53) อายุขัยเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดี (อันดับ 50) ดัชนีการพัฒนาคน (อันดับ 50)  ปญหามลพิษ (อันดับ 45) และ
คุณภาพชีวิต (อันดับ 36) โดยจุดแข็งของไทยอยูที่รอยเทาทางนิเวศ (Ecological Footprint: EF) ซ่ึง
เปนเครื่องมือวัดปริมาณการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ โดยไทยอยูในอันดับ 8 ทั้งน้ีปจจัยเกี่ยวกับ
อัตราการรีไซเคิลกระดาษตอการบริโภค และสัดสวนโรงงานบําบัดน้ําเสียตอประชากรนั้น IMD ไมมี
ขอมูลของไทยที่จะนําไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น  

การศึกษา อันดับรวมลดจาก 46 เปน 48 ปจจัยที่เปนจุดออน ไดแก การใชจายภาครัฐ
ดานการศึกษาตอ GDP (อันดับ 49) อัตราสวนนักเรียนตอครูทั้งในระดับประถมศึกษา (อันดับ 44) 
และระดับมัธยมศึกษา (อันดับ 53)  อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา (อันดับ 49)  ทักษะดาน
ภาษา (ลงจาก 35 เปน 47 ) จํานวนวิศวกร (อันดับ 46) และอัตราการอานออกเขียนได (อันดับ 46) 
นอกจากนี้การศึกษาดานการเงิน  ความรูดานเศรษฐกิจของประชาชน ระบบการศึกษาโดยรวมตอ 
การตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ยังมีอันดับลดลง และต่ํากวา
คาเฉลี่ย สวนปจจัยที่มีอันดับดีขึ้น ไดแก อัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  การศึกษา 
ในระดับมหาวิทยาลัยตอการตอบสนองความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
การถายทอดความรูระหวางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย ก็ยังต่ํากวาคาเฉลี่ยเชนเดียวกัน 

โดยสรุป ดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยจะตองปรับปรุงในประเด็นการบริโภค
พลังงาน ความพอเพียงของถนนและรถไฟ การลงทุน จํานวนผูใช ทักษะ และกฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณและบุคลากรในดานวิจัยและพัฒนา สิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญา คาใชจายและบุคลากรทางการแพทย ปญหามลพิษ กฎหมายสิ่งแวดลอม  
การรีไซเคิลและบําบัดน้ําเสีย ดัชนีการพัฒนาคน, อัตราการเขาเรียน ทักษะ ระบบการศึกษา และ 
การถายทอดความรูระหวางภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 5  สรุปจุดเดนและจุดดอยของปจจัยหลัก 4 ปจจัย 
 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

• จุดเดน 
- อัตราการวางงาน (1) 
- การวางงานในกลุมผูมีอายุตํ่ากวา 25 ป (1) 
- การจางงาน (5) 
- คาครองชีพ (7) 
- รายรับจากการทองเที่ยว ตอ GDP (7) 
 

• จุดดอย 
- การลงทุนในหลักทรัพย (ทรัพยสิน) (58) 
- GDP ตอหัว $US (54) 
- GDP (PPP) ตอหัว $US (51) 
- การลงทุนในหลักทรัพย (หนี้สิน) (50) 
- การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ $US (48) 

ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

• จุดเดน 
- อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม (3) 
- เสถียรภาพดานอัตราแลกเปลี่ยน (4) 
- อัตราภาษีบุคคลธรรมดาตอ GDP ตอหัว (7) 
- รายไดภาษีทั้งหมดที่จัดเก็บตอ GDP (10) 
- อัตราดอกเบี้ยระยะส้ันที่แทจริง (12) 

 
• จุดดอย 

- การเขาถือครองธุรกิจในประเทศของนักลงทุน
ตางประเทศ ยังไมเปดเสรี (56) ผลสํารวจ 

- การควบคุมราคา (55) ผลสํารวจ 
- ความโปรงใสของนโยบายรัฐ (52) ผลสํารวจ 
- กฎระเบียบการแขงขัน (50) ผลสํารวจ 
- ความไมมั่นคงทางการเมือง (50) ผลสํารวจ 
 

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 

• จุดเดน 
- ความพอใจของผูบริโภค (4) ขอมูลสํารวจ 
- อัตราเพ่ิมกําลังแรงงาน (7) 
- ผลตอบแทนดานรายไดของภาคอุตสาหกรรม (8) 
- การจายคาตอบแทนในภาคบริการ (8) 
- ชั่วโมงทํางาน (9) 
 

• จุดดอย 
- ผลิตภาพแรงงานรวม (PPP) (56) 
- อัตราเพ่ิมดัชนีตลาดหลักทรัพย (53) 
- ความเสี่ยงในการลงทุน (47)  
- มาตรฐานของธุรกิจ SME (47) ผลสํารวจ 
- ทักษะทางการเงิน (47) ผลสํารวจ 

โครงสรางพื้นฐาน 

• จุดเดน 
- ตนทุนดานการตออินเทอรเน็ต (2) 
- ตนทุนคาบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (8) 
- สินคาสงออกประเภทไฮเทค (10) 
- อัตราสวนการพึ่งพิงของเด็กและผูสูงอายุ (13) 
- ความสนใจวิทยาศาสตรในเยาวชน (24) ผลสํารวจ 
 

• จุดดอย 
- คาใชจายดานสาธารณสุข ตอ GDP (59) 
- คาใชจายดาน R&D ตอ GDP (58) 
- จํานวนคนไขในตอแพทยและพยาบาล (57) 
- คาใชจายดาน R&D ในภาคธุรกิจ ตอ GDP (55) 
- จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (53) 
 

หมายเหตุ : ลําดับการจัดจุดเดนและจุดดอยแตละปจจัย คํานวณจากสวนตางสูงที่สุดจากคาเฉลี่ยของ 61 กลุมเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 6  สรุปปจจัยเดน 30 ปจจัยที่มีสัดสวนเพิ่มข้ึนและลดลงมาก 
 

ปจจัยท่ีปรับตัวดีข้ึน  ป 2548 ป 2549 
1. การไหลของการลงทุนโดยตรงในประเทศ (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 1.41 3.53 
2. การไหลของการลงทุนโดยตรงในประเทศ (สัดสวนตอ GDP) 0.88 2.00 
3. การไหลของการลงทุนโดยตรงไปตางประเทศ (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 0.13 0.24 
4. การไหลของการลงทุนโดยตรงไปตางประเทศ (สัดสวนตอ GDP) 0.08 0.14 
5. จํานวนสิทธิบัตรที่มีการบังคับใช (ตอประชากร 100,000 คน) 2 3 
6. หนี้ตางประเทศของรัฐบาลกลาง (สัดสวนตอ GDP) 5.12 3.59 
7. อัตราการสําเร็จการศึกษาขั้นสูง (สัดสวนประชากรที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) 14.0 18.0 
8. งบประมาณรัฐ (เกินดุล/ขาดดุล) (สัดสวนตอ GDP) 1.22 1.5 
9. การสงออกการบริการเชิงพาณิชย (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 15.69 18.93 
10. ความเปนเมือง - ไมไดดูดทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปจนหมด (ผลสํารวจ) 4.6 5.49 
11. การฝกอบรมพนักงาน - เปนลําดับความสําคัญในองคกร (ผลสํารวจ) 5.37 6.3 
12. คอมพิวเตอรตอหัว (จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 1000 คน) 57 66 
13. การสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน (ผลสํารวจ) 4.21 4.84 
14. คานิยมองคกร – คํานึงถึงคุณคาของพนักงาน (ผลสํารวจ) 5.89 6.75 
15. ความนาเชื่อถือของผูบริหารในภาคธุรกิจ (ผลสํารวจ) 5.83 6.63 

ปจจัยท่ีปรับตัวลดลง ป 2548 ป 2549 
1. ทรัพยสินของการลงทุนในหลักทรัพย (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 0.94 -1.21 
2. ดุลบัญชีเดินสะพัด  (สัดสวนตอ GDP) 4.25 -2.11 
3. หนี้สินของการลงทุนในหลักทรัพย (พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 0.85 0.24 
4. อัตราเงินเฟอของราคาผูบริโภค (คาเฉล่ียตอป)  2.8 4.5 
5. อัตราการขยายตัวของ GDP ที่แทจริงตอหัว 5.25 2.22 
6. ความไมมั่นคงทางการเมือง – ความเสี่ยงต่ํา (ผลสํารวจ) 8.00 5.03 
7. ความโปรงใสของภาครัฐ – นาพอใจ (ผลสํารวจ) 4.68 3.13 
8. การอุดหนุนจากภาครัฐใหกับบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ (สัดสวนตอ GDP) 0.78 1.04 
9. การติดสินบนและคอรรัปชั่น – ไมเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (ผลสํารวจ) 2.69 1.88 
10. การตัดสินใจของรัฐ – ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล (ผลสํารวจ) 6.66 4.78 
11. อัตราการขยายตัวของ GDP ที่แทจริง  6.2 4.5 
12. การบริการภาครัฐ – เปนอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง (ผลสํารวจ) 3.83 2.91 
13. พรรคการเมือง – เขาใจความทาทายทางเศรษฐกิจในปจจุบัน (ผลสํารวจ) 6.79 5.16 
14. ทิศทางการดําเนินนโยบายของรัฐบาล –สม่ําเสมอ (ผลสํารวจ) 6.79 5.33 
15. การควบคุมราคา–ไมกระทบกับการตั้งราคาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมสวนใหญ  (ผลสํารวจ) 6.17 5.10 
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6. ตัวชี้วัดที่ทําใหอันดับความสามารถในการแขงขันของไทยลดลง  
ตัวชี้วัด หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

1.  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
- การลงทุนในหลักทรัพย (ทรัพยสิน) (58) 
- GDP ตอหัว $US (54) 
- GDP (PPP) ตอหัว $US (51) 
- การลงทุนในหลักทรัพย (หนี้สิน) (50) 
- การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ $US (48) 

 
-   กระทรวงการคลัง 
 
 
-   กระทรวงการคลัง 
-   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

2.  ประสิทธิภาพของภาครัฐ 
- การเขา ถือครองธุรกิจในประเทศของนักลงทุน

ตางประเทศ ยังไมเปดเสรี (56) ผลสํารวจ 
- การควบคุมราคา (55) ผลสํารวจ 
- ความโปรงใสของนโยบายรัฐ (52) ผลสํารวจ 
- กฎระเบียบการแขงขัน (50) ผลสํารวจ 
- ความไมมั่นคงทางการเมือง (50) ผลสํารวจ 

 
-  กระทรวงพาณิชย 
 
-  กระทรวงพาณิชย 
 
-  กระทรวงพาณิชย 
 

3.  ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 
- ผลิตภาพแรงงานรวม (PPP) (56) 
- อัตราเพิ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย (53) 
- ความเสี่ยงในการลงทุน (47)  
- มาตรฐานของธุรกิจ SME (47) ผลสํารวจ 
 
- ทักษะทางการเงิน (47) ผลสํารวจ 

 
-  กระทรวงแรงงาน,กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
-  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
-  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอม 

-  กระทรวงการคลัง 
4.  โครงสรางพื้นฐาน 

- คาใชจายดานสาธารณสุข ตอ GDP (59) 
- คาใชจายดาน R&D ตอ GDP (58) 
- จํานวนคนไขในตอแพทยและพยาบาล (57) 
- คาใชจายดาน R&D ในภาคธุรกิจ ตอ GDP (55) 
- จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต (53) 

 
-  กระทรวงสาธารณสุข 
-  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-  กระทรวงสาธารณสุข 
-  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

7.  ขอวิเคราะห  

7.1 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่ลดลงหลายอันดับในปน้ี นอกจาก
ปญหาราคาน้ํามันที่ทําใหระดับราคาและคาครองชีพสูงขึ้นตามไปดวยแลว สวนหนึ่งเปนเพราะ
ประเทศไทยยังไมสามารถแกจุดออนที่สะสมมานานได เชน ผลิตภาพ ทักษะ และการวิจัยและพัฒนา
อยูในระดับต่ํา การนําเขาสินคาทุนที่มีมูลคาสูง และโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมยืดหยุน ขณะที่ปจจัย
สนับสนุนเชนโครงสรางพื้นฐานยังไมไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น และประสิทธิภาพภาครัฐมีอันดับลดลง
เพราะปญหาทางการเมือง ซ่ึงหากประเทศไทยยังไมเรงแกไขปญหาดังกลาวแลว ความสามารถ 
ในการแขงขันของไทยไมเพียงลดลงแตจะสงผลเสียตอเศรษฐกิจและสังคมในประเทศโดยรวม เพราะ
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ความสามารถในการแขงขันหมายรวมถึงการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาหรือความมั่งคั่ง 
สูประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดวย 

7.2 นอกจากจุดออนภายในประเทศแลว ไทยยังตองเผชิญกับความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 
เชน การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ความตองวัตถุดิบจํานวนมากของอินเดียและจีนซึ่งจะสงผล
ใหราคาวัตถุดิบ สินคา และพลังงานสูงขึ้น แรงงานฝมือคาจางถูกจากตางประเทศ และการเกิดขึ้นของ
ตลาดใหมๆ ในเอเชีย รัสเซีย และประเทศในแถบละตินอเมริกา รวมถึงแอฟริกา ซ่ึงเปนทั้งคูแขงและ 
คูคา 

7.3 ประเทศไทยจะตองเผชิญความทาทายอันไดแก การปฏิรูปโครงสรางการสงออกและ
นําเขา การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม การพัฒนาคุณภาพแรงงานใหตรง
ตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใชพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาพลังงาน และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
เพ่ือรักษาและพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขันของไทย ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะเรง
ปรับตัว เพ่ือมิใหปญหาฝงรากลึกและสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งน้ี การรักษา
หรือพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขัน  มีปจจัยที่ตองใหความสําคัญหลายประการ ซ่ึงเปน
จุดออนของประเทศไทยมาโดยตลอด ไดแก สภาพแวดลอมทางกฎหมาย การลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐาน การลงทุนในการศึกษา และผลิตภาพแรงงาน  

7.4 รายงานของ IMD สรุปวาการมีทัศนคติที่ดีเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงตองตั้งอยูบนรากฐานของ
ความเขาใจและตระหนักในความสําคัญและจําเปนของความสามารถในการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน 
ซ่ึงเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันสูง ดังนั้นการปรับตัว (Adjustment) ตองไดรับการดําเนินการ
อยางตอเน่ือง โดยความสามารถในการแขงขันมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การยกระดับการพัฒนาที่มุงสู
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรสวนใหญในประเทศ  

7.5 กระบวนการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตองการการกําหนดทิศทาง
เชิงยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน ผานแผนงาน/โครงการ/มาตรการ โดยมีกระบวนการการตัดสินใจ
ที่ตั้งอยูบนระบบขอมูลที่สมบูรณและทันสมัย สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในวงกวาง 

7.6 การจัดใหมีระบบขอมูลที่จําเปนเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ รวมทั้งสงเสริมใหมี 
การเชื่อมโยงระบบขอมูลที่จัดทําโดยสวนตางๆ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเพื่อการใช
ประโยชน และลดความซ้ําซอนที่ไมจําเปน  

8. ขอเสนอแนะ: ประเด็นเชิงนโยบายเพือ่การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของไทย ใน
ระยะตอไป (Policy Implication) 
สศช. ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาและยุทธศาสตรของชาติ ให

ความสําคัญตอการจัดใหมีระบบขอมูลที่จําเปน โดยขอมูลจาก IMD น้ีเปนสวนหนึ่งในความพยายาม
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ของ สศช. ในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ อยางไรก็ดี การรักษาหรือพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขัน  มีปจจัยที่ตองให
ความสําคัญหลายประการ ดังน้ี 

8.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

 ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการออมเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศและลด 
การพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ  รวมทั้งการสรางสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน ใหเหมาะสม
กับความตองการใชทุนที่แตกตางกัน โดยการจัดสรรทุนควรใหเกิดความสมดุลระหวางภาคการผลิต
ตางๆ ทั้งน้ีควรพัฒนาเสถียรภาพตลาดทุนโดยสงเสริมนักลงทุนที่มีคุณคา (Valued investors) เพ่ือให
ตลาดทุนเปนที่สําหรับการระดมทุนอยางแทจริง พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและ 
การบังคับใชมาตรฐานทางการเงินระดับโลก และพัฒนาตราสารหนี้ ตราสารทุนใหมๆ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 8.2 ประสิทธิภาพของภาครัฐ   

8.2.1  เรงสรางเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับปรุง
กลไกบริหารจัดการ เพ่ือสรางความตอเน่ืองและชัดเจนของนโยบายและการปฏิบัติตั้งแตระดับ
สวนกลางจนถึงทองถิ่น พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐในทุกระดับเพ่ือการอํานวย 
ความสะดวกในการดําเนินงานของภาคเอกชน การบริการแกประชาชน และการบริหารจัดการภายใน
อยางมีประสิทธิภาพ 

 8.2.2 ควรรวมกันสรางสภาพแวดลอมที่ดีทางธุรกิจ เชน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ ลดตนทุนดานโลจิสติกส และการพัฒนาทักษะแรงงาน เปนตน 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

8.3 ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 

8.3.1 ควรใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและ 
การเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย  
โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน และผสมผสานการใชเทคโนโลยีกับการใช 
ภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ รวมทั้งการปฏิรูปโครงสรางการสงออก
และนําเขา โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมมูลคาสินคา  การกําหนดตลาดเฉพาะกลุมที่ไทยมี 
ความไดเปรียบ (Niche market) การเขาเปนสวนหนึ่งในหวงโซอุปทานในระดับภูมิภาค (Pan Asian 
Supply Chain) การพัฒนาสินคาและบริการโดยบูรณาการความเปนไทยเขากับเทคโนโลยีสมัยใหม 
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เชน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสื่อดิจิตัล แฟชั่น และการทองเที่ยว การพัฒนามาตรฐานสินคาและ
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานโลกทั้งสําหรับสินคาสงออกและเพื่อปองกันการนําเขาสินคา 
ที่ไมไดมาตรฐาน การพัฒนาสินคาทดแทนการนําเขา และการจัดทําขอตกลงทวิภาคีอยางระมัดระวัง 

8.3.2 สนับสนุนแหลงทุน และยกระดับผูประกอบการไทยใหมีความเปนสากล 
นอกจากนี้ควรเนนใหประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง เพ่ือสงเสริมความ
เขมแข็งของรากหญาและชนชั้นกลางอยางยั่งยืน 

8.3.3 สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา การอบรมแรงงาน /
พนักงาน และการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน ใหสอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศและการเปลี่ยนแปลงทกัษะและองคความรูใหมๆ ในระดับโลก 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

8.4 โครงสรางพื้นฐาน  

พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เชน พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ทางกายภาพและเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคธุรกิจ การลดการใชพลังงานและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน การวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานชีวภาพและ
พลังงานธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑที่ใชพลังงานดังกลาวแทนน้ํามันและ
พลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน ๆ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว มีปจจัยที่ชวยในการผลักดันให
นโยบายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล ไดแก การปฏิรูปการเมืองไมใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  
การแกไขกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน การปฏิรูป
การศึกษา การฝกอบรมและพัฒนาองคความรูอยางจริงจัง การจัดสรรงบประมาณในสาขาที่มี
ศักยภาพและความจําเปนสูงในระยะยาว  การเชื่อมโยงกิจกรรมภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาด
ยอมทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ นอกจากนี้ควรมี 
การรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิชาการ ในการกําหนดยุทธศาสตรและโครงการ
ตางๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภาพ นวัตกรรม องคความรู รวมทั้งตราสินคา สิทธิบัตร และทรัพยสินทาง
ปญญาของประเทศ และสุดทายตองสงเสริมความตระหนักและความรวมมือจากภาคประชาชน  

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


