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บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก	(WTO)	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2538	จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้มี	“ความ
สามารถในการแข่งขนั”	สงูขึน้	ปัจจบุนัมสีถาบนัชัน้น�า	2	แห่งทีท่�าหน้าทีจ่ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ	คอื	เวลิด์	
อีโคโนมิค	ฟอรัม	(WEF)	และสถาบันการจัดการนานาชาติ	(IMD)	ทางด้าน	WEF	ได้จัดท�าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของโลก	
111	 ตัว	 เพื่อวัดความสามารถในการท�างานของสถาบันต่างๆ	 วัดนโยบายของประเทศ	 และวัดปัจจัยที่ท�าให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้า
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปในอนาคต	โดยก�าหนดคะแนนความสามารถในการแข่งขันสูงสุด	7	คะแนน	ซึ่งได้จัดอันดับ	139	ประเทศออก
เป็น	3	กลุ่มตามระดับขั้นของการพัฒนา	ผลการจัดอันดับปี	พ.ศ.	2554	ประเทศไทยได้	4.5	คะแนน	อยู่อันดับที่	38	ตกมาจากอันดับที่	
36	ในปี	พ.ศ.	2553	ซึ่งเคยได้	4.6	คะแนน	ส่วน	IMDได้จัดท�าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันจ�านวน	323	ตัว	โดยมุ่งเน้นการวัด
ความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมต่อการแข่งขัน	ก�าหนดให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ	100	คะแนน	เพื่อจัดอันดับให้กับประเทศต่างๆ	
58	ประเทศ	ผลการจัดอันดับปี	พ.ศ.	2553	ประเทศไทยนั้นได้อันดับที่	26	เท่ากับปี	พ.ศ.	2552	ที่ผ่านมา	

Abstract

	 Thailand,	a	member	of	 the	World	 Trade	Organization	 (WTO)	 since	1995,	have	 to	highten	 	her	own																				
“competitiveness”.		There	are	two	leading	institutions	that	conduct	the	competitiveness	ranking	among	countries,	World	
Economic	Forum	(WEF)	and	International	Institute	for	Management	Development	(IMD).	The	WEF	has	made	111	competitiveness		
indicators	with	the	highest	score	of	7	points	for	measuring	the	ability	of	the	institutions,	the	policy	of	the	country,	and	the	
factors	that	make	economic	progress	and	sustainable	growth	in	the	future.	One	hundred	and	thirty-nine	countries	were	
put	into	3	groups	according	to	their	level	of	development.	In	2011,	Thailand’s	ranking	fell	to	38	with	4.5	points	from	36	with	
4.6	points	in	2010.	The	IMD	has	made	323	competitiveness	indicators	with	focus	on	measuring	the	ability	to	create	competitive	
environment.	The	highest	score	is	100	points	to	rank	58	countries.	In	2010,	Thailand’s	ranking	was	26,	the	same	level	as	that	
of	2009.

 ในโลกปัจจุบันมนุษย์จ�าเป็นต้องดิ้นรนต่อสู้แข่งขันมากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล	 ระดับองค์กร	
ระดบัท้องถิน่	ระดบัชาต	ิระดบัภมูภิาคหรอืแม้แต่ระดบัโลกกต็าม	การทีจ่ะสามารถต่อสูก้บัคูแ่ข่งขนัให้ได้ชยัชนะนัน้ตนเองจะต้องมคีวาม
สามารถเหนอืคูแ่ข่งขนัด้วย	สภาพเศรษฐกจิทนุนยิมในปัจจบุนัยิง่ท�าให้แต่ละประเทศจะต้องพฒันาตนเองในด้านต่างๆ	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ให้สูงขึ้นเพื่อได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วย	 	 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด	(Open	Economy)	 ซึ่งจะต้องท�า
ธุรกรรมต่างๆ	ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ	ในโลกตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่มีอยู่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกหนึ่งใน	
153	ประเทศขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	Organization:	WTO)	มาตั้งแต่เมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2538	(www.wto.org,	
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2011)	ดงันัน้ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ในด้านต่างๆ	 เพื่อเพิ่ม	 “ความสามารถในการแข่งขัน”	 เพราะ
ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงย่อมมีระดับความ
สามารถในการผลติ	(Productivity)	ทีส่งู	ท�าให้สามารถรกัษาระดบั
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้อย่างยั่งยืน	 (Food	Today	
Magazine,	2010)
	 ในปัจจบุนัมสีถาบนัชัน้น�าทีจ่ดัอนัดบัความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศต่างๆ	และเป็นทีย่อมรบักนัทัว่โลกอยู่	2	สถาบนั	
คือ	เวิลด์	อีโคโนมิค	ฟอรัม	(World	Economic	Forum:	WEF)	และ
สถาบันการจัดการนานาชาติ	 (International	 Institute	 for	
Management	Development:	IMD)	 ซึ่งมีวิธีการจัดอันดับแตก
ต่างกันไปตามดัชนีวัดค่าด้านต่างๆ	 ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกที่ตนเองจัดอันดับ	โดย	
WEF	 ได้ให้ความหมาย	 “ความสามารถในการแข่งขัน”	 ว่าหมาย
ถึง	“ชุดของสถาบัน	นโยบาย	และปัจจัยต่างๆ	ที่มีอิทธิพลก�าหนด
ระดับความสามารถในการผลิตของประเทศหนึ่งๆ”	 (World	
Economic	forum,	2011)	 และ	IMD	 ได้ให้ความหมาย	 “ความ
สามารถในการแข่งขัน”	ว่าหมายถึง	“สภาพแวดล้อมของประเทศ
ที่สร ้างความยั่งยืนให ้กับความสามารถในการแข่งขันของ							
องค์กรธุรกิจ”	 (International	 Institute	 for	Management								
Development,	2011)

วิธีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ WEF

	 WEF	 ได้จัดท�าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ
โลก	(Global	Competitiveness	Index:	GCI)	จ�านวน	111	ตัว	
เพือ่จดัอนัดบัให้กบัประเทศต่างๆ	จ�านวน	139	ประเทศ	โดยมหีลกั
การแบ่งดัชนีและประเทศออกเป็นกลุ่มๆ	ดังนี้
การแบ่งดัชนีชี้วัด

	 ดชันชีีว้ดั	111	ตวัแบ่งออกเป็น	3	กลุม่ม	ี12	เสาหลกั	(Pillar)	
ตามปัจจัยส�าคัญ	 เพื่อวัดความสามารถในการท�างานของสถาบัน
ต่างๆ	 วัดนโยบายของประเทศ	 และวัดปัจจัยที่ท�าให้เศรษฐกิจมี
ความก้าวหน้าเจริญเติบอย่างยั่งยืนไปในอนาคต	มีลักษณะดังนี้
	 1)	 กลุม่ดชันพีืน้ฐาน	(Basic	Requirement)	ประกอบด้วย	
4	 เสาหลัก	 มีดัชนีชี้วัด	46	 ตัวที่วัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยใช้ปัจจยัการผลติซึง่มกัเป็นประเทศก�าลงัพฒันาทีย่งัมี
การพัฒนาน้อย		ปัจจัยเหล่านี้วัดจาก	(1)	สถาบัน	(Institution)	มี
ดัชนีชี้วัด	21	ตัว	(2)	โครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructures)	มีดัชนีชี้
วดั	9	ตวั	(3)	ความมัน่คงของเศรษฐกจิมหภาค	(Macroeconomic	
Stability)	มีดัชนีชี้วัด	6	ตัว	และ	(4)	สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน	(Health	and	Primary	Education)	มีดัชนีชี้วัด	46	ตัว		

	 2)	 กลุม่ดชันกีารเพิม่ประสทิธภิาพ	(Efficiency	Enhancers)	
ประกอบด้วย	6	เสาหลัก	มีดัชนีชี้วัด	49	ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยใช้ประสิทธิภาพซึ่งมักเป็นประเทศก�าลังพัฒนา	
ปัจจัยเหล่านี้วัดจาก	(1)	 การศึกษาและการอบรมขั้นสูง	(Higher	
Education	and	Training)	มดีชันชีีว้ดั	8	ตวั	(2)	ประสทิธภิาพของ
ตลาดสินค้า	(Goods	Market	Efficiency)	มีดัชนีชี้วัด	15	ตัว	(3)	
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน	(Labor	Market	Efficiency)	 มี
ดัชนีชี้วัด	9	ตัว	(4)	การพัฒนาตลาดการเงิน	(Financial	Market	
Development)	มีดัชนีชี้วัด	9	ตัว	(5)	ความพร้อมด้านเทคโนโลยี	
(Technological	Readiness)	มีดัชนีชี้วัด	6	ตัว	และ	(6)	ขนาด
ของตลาด		(Market	Size)	มีดัชนีชี้วัด	2	ตัว				
		 3)	 กลุ ่มดัชนีนวัตกรรมและปัจจัยที่มีความซับซ้อน	
(Innovation	and	Sophistication	Factors)	 ประกอบด้วย	2							
เสาหลัก	มีดัชนีชี้วัด	16	ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย
ใช้นวัตกรรมซึ่งมักเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ปัจจัยเหล่านี้วัดจาก	
(1)	ความซับซ้อนทางธุรกิจ	(Business	Sophistication)	มีดัชนีชี้วัด	
9	ตัว	และ	(2)	นวัตกรรม	(Innovation)	มีดัชนีชี้วัด	7	ตัว	

การแบ่งกลุ่มประเทศ

	 ประเทศ	139	ประเทศ	แบ่งออกเป็น	3	กลุ่มตามระดับขั้น
ของการพัฒนา	(Stage	of	Development)	คือ
	 1)	 กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปัจจัยการผลิต		
(Factor-Driven	Economy)
	 2)	 กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ		
(Efficiency-Driven	Economy)
	 3)	 กลุ ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม	
(Innovation-Driven	Economy)
	 นอกจากนี้ยังระบุประเทศที่ก�าลังอยู่ในขั้นเปลี่ยนผ่านการ
พัฒนาจากระดับที่	1	ไปสู่ระดับที่	2	และจากระดับที่	2	สู่ระดับที่	
3	อีกด้วย	ดังแสดงในภาพที่	1
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ภาพที่ 1	แสดงรายชื่อประเทศ/เขตเศรษฐกิจในแต่ละระดับขั้นของการพัฒนาของ	WEF
ที่มา:	The	Global	Competitiveness	Index	2010-2011

	 ในการค�านวณความสามารถในการแข่งขันนั้น	จะก�าหนดน�้าหนักคะแนนของกลุ่มดัชนีไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มประเทศ	กล่าวคือ	
กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนโดยปัจจัยการผลิต	 ตัวอย่างเช่น	 ประเทศเวียดนาม	 จะมีคะแนนในกลุ่มดัชนีพื้นฐานมากและ
คะแนนในกลุ่มดัชนีอื่นๆ	น้อย	ในทางกลับกัน	กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนโดยนวัตกรรม	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	จะมีคะแนน
ในกลุ่มดัชนีนวัตกรรมมากและคะแนนในกลุ่มดัชนีอื่นๆ	 น้อย	 ส�าหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	จึงก�าหนดน�้าหนักดัชนีของ	กลุ่ม	1	:	กลุ่ม	2	:	กลุ่ม	3	เท่ากับ	4	:	5:	1	เป็นต้น	โดยคะแนนความสามารถในการ
แข่งขันจะมีค่าสูงสุด	7	คะแนน	ดังตัวอย่างการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันเมื่อปี	พ.ศ.	2554	(2553-2554)	3	อันดับแรกและ
อันดับสุดท้ายได้ผลดังนี้
	 อันดับที่	1	 สวิตเซอร์แลนด์	 ได้	 5.63	 คะแนน
	 อันดับที่	2	 สวีเดน	 ได้	 5.56	 คะแนน
	 อันดับที่	3	 สิงคโปร์	 ได้	 5.48	 คะแนน
	 อันดับที่	139	 ชาด	 ได้	 2.73	 คะแนน
	 ส่วนประเทศไทยได้	4.5	คะแนน	อยู่อันดับที่	38	ตกมาจากอันดับที่	36	ในปี	พ.ศ.	2553	(2552-2553)	ซึ่งเคยได้	4.6	คะแนน	โดย
มีคะแนนในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มดัชนีพื้นฐานได้	4.8	คะแนนอยู่อันดับที่	48	กลุ่มดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพได้	4.4	คะแนนอยู่อันดับที่	39	
และกลุ่มดัชนีนวัตกรรมและปัจจัยที่มีความซับซ้อนได้	3.8	คะแนนอยู่อันดับที่	49	ดังแสดงในภาพที่	2
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ภาพที่ 2	แสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของโลก	และ	
ระดับขั้นของการพัฒนาของประเทศไทย	ปีพ.ศ.	2553-2554
ที่มา:	The	Global	Competitiveness	Index	2010-2011

	 นอกจากการให้คะแนนและการจัดอันดับแล้ว	WEF	ยังได้
สรุปปัจจัยที่ก ่อปัญหาส�าคัญที่สุดส�าหรับการด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย	โดยเรียงล�าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด	รวมทั้งสิ้น	
15	ปัจจัย	ดังนี้	ปัญหาส�าคัญอันดับที่	1	ความไม่มั่นคงของรัฐบาล	
(24.8	%)	อันดับที่	2	นโยบายไม่มีเสถียรภาพ	(16.48	%)	อันดับที่	
3	 ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ	(13.40	%)	 อันดับที่	4	 การ
คอรัปชั่น	(11.40	%)	อันดับที่	5	แรงงานที่ได้รับการศึกษามีไม่เพียง
พอ	(7.10	%)	ส่วนอันดับสุดท้ายที่	15	สาธารณสุขต�่า		(0.50	%)	
ดังแสดงในภาพที่	3

ภาพที ่3	แสดงปัจจยัทีก่่อปัญหาส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ
ของประเทศไทย
ที่มา: The	Global	Competitiveness	Index	2010-2011

วิธีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD

	 IMD		ได้จดัท�าดชันชีีว้ดัความสามารถในการแข่งขนัจ�านวน	
323	ตวั	เพือ่จดัอนัดบัให้กบัประเทศต่างๆ	58	ประเทศ	โดยมุง่เน้น	
การวัดความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมต่อการแข่งขันใน	
4	กลุ่มหลัก	ได้แก่

	 1)	 กลุ ่มดัชนีวัดศักยภาพทางเศรษฐกิจ	 (Economic	
Performance)		มีดัชนีชี้วัด	76	ตัวประกอบด้วย	(1)	เศรษฐกิจใน
ประเทศมีดัชนีชี้วัด	25	ตัว		(2)	การค้าระหว่างประเทศมีดัชนีชี้วัด	
22	ตัว		(3)	การลงทุนจากต่างประเทศมีดัชนีชี้วัด	17	ตัว		(4)	การ
จ้างงานมีดัชนีชี้วัด	8	ตัว	และ	(5)	ระดับราคามีดัชนีชี้วัด	4	ตัว
	 2)	 กลุ่มดัชนีวัดประสิทธิภาพของภาครัฐ		(Government	
Efficiency)	มีดัชนีชี้วัด	70	ตัวประกอบด้วย	(1)	ฐานะการคลังมี
ดัชนีชี้วัด	12	ตัว	(2)	นโยบายการคลังมีดัชนีชี้วัด	14	ตัว		(3)	กรอบ
การบริหารด้านสถาบันมีดัชนีชี้วัด	12	ตัว	(4)	กฎหมายด้านธุรกิจ
มีดัชนีชี้วัด	21	ตัว	และ	(5)	กรอบการบริหารด้านสังคมมีดัชนีชี้วัด	
11	ตัว
	 3)	 กลุม่ดชันวีดัประสทิธภิาพธรุกจิ		(Business	Efficiency)		
มีดัชนีชี้วัด	67	ตัวประกอบด้วย	(1)	ผลิตภาพการผลิตมีดัชนีชี้วัด	
11	ตัว	(2)	ตลาดแรงงานมีดัชนีชี้วัด	22	ตัว		(3)	การเงินมีดัชนีชี้
วดั	19	ตวั		(4)	การบรหิารจดัการมดีชันชีีว้ดั	8	ตวั	และ	(5)	ทศันคติ
และค่านิยมมีดัชนีชี้วัด	7	ตัว
	 4)	 กลุม่ดชันวีดัโครงสร้างพืน้ฐาน	(Infrastructure)	มดีชันี
ชี้วัด	110	ตัว	ประกอบด้วย	(1)	สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีดัชนีชี้
วัด	26	ตัว		(2)	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมีดัชนีชี้วัด	21	ตัว		
(3)โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์มีดัชนีชี้วัด	 21	 ตัว												
(4)	สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีดัชนีชี้วัด	25	ตัว	และ	(5)	การศึกษา
มีดัชนีชี้วัด	17	ตัว		
	 การค�านวณความสามารถในการแข่งขันนั้นจะก�าหนดให้
น�า้หนกัและสดัส่วนคะแนนในการค�านวณอนัดบัเท่ากนัทัง้หมดทกุ
ประเทศทั้ง	58	ประเทศ	โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มประเทศและถ่วงน�้า
หนกัคะแนนแตกต่างกนัเหมอืนวธิคี�านวณของ	WEF		ในการค�านวณ
คะแนนเพื่อจัดอันดับนั้น	 IMD	 จะก�าหนดให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ	
100	คะแนน		ดงัตวัอย่างการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
เมื่อปี	พ.ศ.	2553	มี	3	อันดับแรกและอันดับสุดท้าย	ดังนี้
	 อันดับที่	1	 สิงคโปร์	 ได้	 100.00	 คะแนน		
	 อันดับที่	2	 ฮ่องกง	 ได้	 99.36	 คะแนน
	 อันดับที่	3	 สหรัฐอเมริกา	 ได้	 99.09	 คะแนน
	 อันดับที่	58	 เวเนซูเอลา	 ได้	 27.97	 คะแนน
	 ส่วนของประเทศไทยนัน้ได้อนัดบัที	่26	เท่ากบัปี	พ.ศ.	2552	
ที่ผ่านมา	ดังแสดงในภาพที่	4
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ภาพที่ 4	แสดงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ	IMD	ปีพ.ศ.	2553	
ที่มา:	IMD	World	Competitiveness	Yearbook		2010

ตารางที่ 1	แสดงอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอื่นในเอเซียปี	พ.ศ.	2553	
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	 จากตารางที่	1	จะพบว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและประเทศฮ่องกง	ยังคงอยู่เหมือนเดิมที่อันดับ	26	
(26)	และ	2	(2)	ตามล�าดับ	ในขณะที่	5	ประเทศมีอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	คือ	ประเทศสิงคโปร์จากอันดับ	3	เป็นอันดับ	1	ประเทศจีน
จากอันดับ	20	เป็นอันดับ	18		ประเทศมาเลเซียจากอันดับ	18	เป็นอันดับ	10	ประเทศอินโดนีเซียจากอันดับ	42	เป็นอันดับ	35	และประเทศ
ฟิลิปปินส์	จากอันดับ	43	 เป็นอันดับ	39	และยังมีลดอันดับลงอีก	2	ประเทศ	คือ	ประเทศญี่ปุ่นลดจากอันดับ	17	 เป็นอันดับ	27	และ
ประเทศอินเดียลดจากอันดับ	30	เป็นอันดับ	31		และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเพื่อหาอันดับ	1	ในแต่ละปัจจัยย่อยพบข้อมูลดังนี้
	 1)	 ด้านเศรษฐกิจ	ฮ่องกงอยู่อันดับ	1	ในเรื่อง	การค้าระหว่างประเทศกับการลงทุนระหว่างประเทศ	ในขณะที่ประเทศจีนได้การ
จ้างงาน	เป็นอันดับ	1
	 2)	 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ	ฮ่องกงได้อันดับ	1	ในเรื่อง	ฐานะการคลังและนโยบายการคลัง		ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ได้
อันดับ	1	ในเรื่อง	การบริหารด้านสถาบันและกฎหมายด้านธุรกิจ
	 3)	 ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน	ประเทศสิงคโปร์ได้ที่	1	ในเรื่อง	ตลาดแรงงาน	ฮ่องกงได้ที่	1	ในเรื่อง	การเงิน	ในขณะที่
ประเทศมาเลเซียได้ที่	1	ในเรื่อง	การบริหารจัดการ	ทัศนคติและค่านิยม
	 4)	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ไม่มีประเทศใดใครได้อันดับ	1	ที่ได้อันดับสูงสุด	คือ	อันดับ	2	มีอยู่	2	ประเทศ	คือ	ประเทศสิงคโปร์
ได้อันดับ	2	ในเรื่อง	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี		ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้อันดับ	2	ในเรื่อง	โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

ตารางที่ 2	แสดงอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วง	2548-2553					
             
 

 

	 จากตารางที่	2	จะพบว่า	อันดับของประเทศไทยอยู่ระหว่าง	25	ถึง	33	โดยอันดับที่	25	เกิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2548	และอันดับ	33	
เกิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2550	เมื่อพิจารณารายด้านจะพบ	ดังนี้
	 1)	 ด้านเศรษฐกิจ	ประเทศไทยมีอันดับดีที่สุด	คืออันดับที่	6	ในปี	พ.ศ.	2553	และอันดับต�่าที่สุด	คือ	อันดับ	19	ในปี	พ.ศ.	2549
	 2)	 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ	ประเทศไทยมีอันดับดีที่สุด	คืออันดับ	14	ในปี	พ.ศ.	2548	และอันดับต�่าที่สุดคือ	อันดับ	27	ใน
ปี	พ.ศ.	2550
	 3)	 ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน	ประเทศไทยมีอันดับดีที่สุด	คืออันดับ	20	ในปี	พ.ศ.	2553	และอันดับต�่าที่สุดคืออันดับ	34	
ในปี	พ.ศ.	2550
	 4)	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ประเทศไทยมีอันดับดีที่สุด	คืออันดับ	39	ในปี	พ.ศ.	2551	และอันดับต�่าที่สุด	คืออันดับ	48	ในปี	พ.ศ.	
2550
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	 จากข้อมูลในตารางที่	2	สามารถน�ามาแสดงการเปลี่ยนแปลง
อันดับของประเทศไทยในด้านต่างๆ	ได้ดังแสดงในภาพที่	5
 

ภาพที่ 5	 แสดงอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
จ�าแนกตามปัจจัยย่อย
ที่มา:	จากข้อมูลในตารางที่	2		

	 จากภาพที	่5	 พบว่า	 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท้ายสดุมาโดยตลอดทกุๆ		
ปี	และมีแนวโน้มที่ตัวเลขอันดับจะเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงถึงความสามารถใน
การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ	อีก	57	ประเทศ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	กล่าวคือ	อันดับ
ที่	39	(2551)	อันดับที่	42	(2552)	และอันดับที่	46	(2553)	ในขณะที่
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอยู่ในอันดับดีที่สุดมา
โดยตลอดทกุๆ	ปี	และมแีนวโน้มทีต่วัเลขอนัดบัจะลดลงแสดงถงึความ
สามารถในการแข่งขนัด้านเศรษฐกจิของประเทศไทยเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	เมือ่
เทียบกับประเทศอื่นๆ	อีก	57	ประเทศ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	กล่าว
คือ	อันดับที่	19	(2549)	อันดับที่	15	(2550)	อันดับที่	12	(2551)	อันดับ
ที่	14	(2552)	และอันดับที่	6	(2553)

แนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 จากผลการจดัอนัดบัของ	IMD	ตามปัจจยัต่างๆ	ดงัทีก่ล่าวแล้ว
ข้างต้นนัน้	สะท้อนให้เหน็จดุอ่อนทีส่�าคญัในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทย	 คือ	 จุดอ่อนเรื่องความสามารถในการ
แข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทย	ดงันัน้รฐับาลและหน่วย
งานที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ	
สาธารณูปโภคพื้นฐาน	โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	โครงสร้างพื้น
ฐานด้านวิทยาศาสตร์	 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนการศึกษา		
จ�าเป็นจะต้องก�าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเวลาที่เร็วที่สุด		
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะยืนอยู่บนเวทีแข่งขันโลกได้
อย่างมั่นคงและสามารถน�าพาประเทศไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนได้
ต่อไป
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