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สวัสดีทานสมาชิกสมาคมทุกทาน

ในระยะสองถึงสามปหลังน้ี มีการพูดกันอยางกวางขวางในประเด็น ความสามารถใน
การแขงขันของไทย โดยเฉพาะในประเด็นท่ีวา ไทยมีอันดับของความสามารถนี้คอนขางตํ ่า
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน ตัวอยางไดแก ไทยอยูอันดับท่ี ๓๓ ในขณะท่ีสิงคโปรและมา
เลเซีย อยูอันดับท่ี ๒ และ ๒๕ ตามลํ าดับ หากความเปนจริงเปนเหมือนเชนอันดับความ
สามารถ ประเทศไทยคงตองปรับตัวอยางเรงดวน  อยางไรก็ตาม  กอนอ่ืนเรามาทํ าความเขาใจ
กอนในปรัชญาความคิดพื้นฐานของความสามารถทางการแขงขัน

เหตุใดประเทศจึงตองแขงขันกัน เหตุผลพื้นฐานก็คือ เพ่ือปรับมาตรฐานการดํ ารงชีวิต
ของประชากรใหสูงขึ้น โดยปกติก็วัดกันจากผลผลิตมวลรวมประชาชาติ และอาจจะนํ าเอา
เร่ือง การเปรียบเทียบกํ าลังการซ้ือ !"#$%&'()*+, "-./$, "'$)012 มาเก่ียวของบาง อยางไรก็
ตามการวัดตามแนวนี ้ ยังไมอาจจะครอบคลุมถึงปจจัยทางดานสังคมได จึงเร่ิมมีการกลาวถึง
การเติบโตท่ีย่ังยืน !3#(0')*'45/,6$-.0&2 อันครอบคลุมถึงการเติบโตในปจจุบัน จะตองมีผล
ดีถึงประชากรรุนถัด ๆ ไปดวย

อาจจะมีความสงสัยเชนกันวา ระหวางรัฐบาลกับภาคเอกชน สวนใดมีผลตอความ
สามารถทางการแขงขันมากกวากัน ในความเปนจริงแลวผูที่แขงขันคือภาคเอกชน ท้ังน้ีเปน



ตามแนวคิดพื้นฐาน ของนักเศรษฐศาสตรคลาสสิค ท่ีพิจารณาในเร่ืองผลผลิตอันไดแก ท่ีดิน
ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงาน แตเม่ือสังเกตจากความเก่ียวของของภาครัฐ ไมวา
ประเทศใดก็ตามจะพบวา ภาครัฐมีบทบาทมากทีเดียว ในเร่ืองความสามารถทางการแขงขันน้ี
ท้ังน้ีรัฐบาลของประเทศตาง ๆ สามารถกํ าหนดกฎเกณฑใหเพ่ือประโยชนตอการลงทุนจาก
ตางประเทศ หรือ 7-$/)+*,8)$/%0,9*:/(0;/*0,,อันจะมีผลตอการเลือกทํ าเลท่ีต้ังของการผลิต
และตอเน่ืองถึงการสงเสริมการสงออก ท้ังน้ีจะมีผลโดยตรงตอความม่ังค่ังของชาติสืบไป

ท่ีกลาวมาจากเบ้ืองตนท้ังหมด คือ ภาพรวมอยางกวางของเร่ือง ความสามารถทางการ
แขงขัน ซ่ึงทานสมาชิกฯ จะเห็นไดวามีความสลับซับซอนอยูในตัวเองอยูมาก ดังน้ันเม่ือ
สถาบันเพ่ือการพัฒนาการจัดการนานาชาติหรือท่ีเรียกวา! , 9*0/$*'0)-*'5, 9*(0)0#0/, 7-$
<'*'+/;/*0,8/:/5-=;/*0,!9<82,จัดทํ าการสํ ารวจเพื่อวัดผลความสามารถทางการแขงขัน
จึงเปนส่ิงท่ีนาจะทํ าไดยาก ถึงแมวาจะมีการวัดเปน ๘ ปจจัยหลัก อันไดแก รัฐบาล โครงสราง
พื้นฐาน ภาวะการเงิน เศรษฐกิจทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากร การจัดการ และ
ความเปนนานาชาต ิ ส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ การวัดจากปจจัยดังกลาวน้ี อยูบนพื้นฐานของแนวคิด
ท่ีมคีวามแตกตางกัน ซ่ึงไมวาจะเปนทางใดก็ตาม ก็จะสงเสริมความสามารถทางการแขงขันได
โดยในเร่ืองแรกคือ >00$'%0):/*/(( และ >++$/(():/*/(( ในท่ีน้ีหมายถึงการท่ีประเทศจัด
ความสัมพันธตอชุมชนนานาชาต ิหากประเทศใดอยูในกลุม >++$/(():/*/((  ก็จะมุงม่ันใน
การสงออก หรือไปลงทุนในตางประเทศ เชน เยอรมัน ญ่ีปุน เกาหลี ในทางตรงกันขาม ไอร
แลนด และสิงคโปร ไดประสบความส ําเร็จ ในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ

อีกประเด็นไดแก  "$-?);)01,  แนวคิดมาจากพ้ืนฐานของการปกปองเศรษฐกิจทองถ่ิน
ในขณะท่ี แนวคิดเรื่อง  65-4'5)01  มีความแตกตาง ในการสงเสริมการแขงขันโดยเฉพาะเร่ือง
ราคา

ประเด็นที่นาสนใจคือ เร่ืองของ  >((/0,'*@,"$-%/(( ในความหมายก็คือ บางชาติท่ีมี
ทรัพยากรมากมาย  อาทิ อินเดีย  บราซลิ  รัสเซีย  ก็มิไดหมายความวา จะแขงขันไดอยางด ีเม่ือ



เทียบกับประเทศท่ีมีกระบวนการในการเปล่ียนรูปแบบทรัพยากรน้ัน อาทิ  สิงคโปร  ญ่ีปุน
และ สวิตเซอรแลนด

อีกประเด็นที่มีผลโดยตรงตอการแขงขันคือ การยอมรับความเส่ียง และความผูก
พันทางสังคม  !9*@):)@#'5,A)(B,'*@,3-%)'5,C-&/():/*/((2  ประเทศท่ีมีประชากรยอมรับ
ความเสืย่ง จะสงเสริมการเปดการคาเสรี การปรับบทบาทของรัฐบาล ตัวอยางไดแก อังกฤษ
อเมริกา ในขณะนี ้หลายประเทศในยุโรป ยังคงยืนอยูบนความผูกพันในสังคมเปนหลัก

ท้ังหมดน้ีเปนภาพรวม ๆ ของประเด็นความสามารถทางการแขงขัน ในอดีตเขาอาจจะ
พิจารณาเพียงไมกี่ประเด็น เม่ือพูดถึงเร่ืองความม่ังค่ัง และสมบูรณพูนสุขของประชากรภายใน
ประเทศ แตปจจุบันในโลกของความซับซอนของธุรกิจ การเงินและเทคโนโลยี ทํ าใหแนว
ความคิดของเศรษฐกิจไรพรมแดน  !D-$@/$5/((, E%-*-;12  เปนประเด็นหน่ึงท่ีเราจะตอง
พิจารณาอยางละเอียด เพ่ือสงเสริมความสามารถของไทยใหแขงขันกับประเทศอ่ืนได ผมจึง
ขอเสนอใหทานสมาชิกฯ พิจารณาประเด็นตอไปน้ี เพื่อสงเสริมความสามารถทางการแขงขัน
ของไทยในระยะยาว

ประเด็นแรก  คือ เร่ืองการปรับตัวใหสอดคลองกับการแขงขันในกรอบของ, F/.
E%-*-;1 ซ่ึงเปนการนํ าเทคโนโลยีมาเสริมความสามารถของบุคลากร ดังนั้นในภาพกวาง
ไทยจะตองเรงเร่ืองการเปดเสรีโทรคมนาคม เพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางสมบูรณแบบ และทํ า
ใหโครงสรางพื้นฐานของไทยมีความแข็งแกรง สามารถแขงขันไดกับประเทศอ่ืน ๆ เราควรจะ
พิจารณาการรวมหนวยงานของรัฐ ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมไวดวย
กันเพราะสองเทคโนโลยีน้ีกํ าลังรวมเปนหน่ึงเดียว ดังท่ีทานสมาชิกทราบดีทางดานผลกระทบ
ทางดานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน

ประเด็นที่สอง  การสงเสริมการศึกษา ภายใตแนวความคิดของการจัดการ ความรูคือ
G*-.5/@+/,<'*'+/;/*0 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดมีการเตรียมไวแลว ไดแกในเรื่อง



การเปดเผยขอมูลขาวสาร การจัดการดานความรูน้ี จะมีผลกระทบในแนวกวางในเร่ืองของ
โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษา การศึกษาอยางตอเน่ืองของพนักงานในองคกรตาง ๆ ส่ิงน้ีจะ
มีผลใหไทยมีความสามารถทางการแขงขันไดในระยะยาว

ประเด็นที่สาม คือ ปจจัยทางการเมือง ซึ่งนาจะมีความแนนอนมากขึ้น เน่ืองจากกฎ
เกณฑของรัฐธรรมนูญไดกํ าหนดไวในหลายประเด็น  ท่ีทํ าใหผูปกครองประเทศไมอาจดํ าเนิน
การเพื่อประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษได เม่ือปจจัยทางการเมืองม่ันคง ภาครัฐควร
ท่ีจะใหความส ําคัญ เร่ืองความสามารถทางการแขงขันโดยระบุชัดและวัดผลไดวา หนวยงาน
ใด กระทรวงใด จะตองดูแลเร่ืองอะไร โดยอาจจะยึดถือ ๘ ประเด็น ท่ีทางสถาบันพัฒนาการ
จัดการนานาชาติใชเปนหลักก็ได

ประเด็นท่ีสี่ คือ ดานการปรับโครงสรางทางการเงิน ใหสอดคลองตอตลาดการเงินโลก
เพื่อจะสามารถรักษาความสามารถทางการแขงขันไวได

ประเด็นตอมา  คือ การแกไขปญหาคอรัปช่ัน หรือการฉอราษฎรบังหลวง ซ่ึงดูเหมือน
จะมีความรุนแรง ซับซอนมากข้ึน สาเหตุดานหนึ่งจะมาจาก การท่ีสังคมไทยเปนสังคม
อุปถัมภ ในหลายโอกาส คนไทยเราจึงมักจะตีขลุมวา เร่ืองท่ีอาจจะเปนการฉอราษฎรบังหลวง
นั้น อันท่ีจริงเปนเพียงการชวยเหลือพวกพองตามปกติ  แนวความคิด 6--@,6-:/$*'*%/ ซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางในขณะนี ้ก็คือเร่ืองจริยธรรมท่ีสังคมไทยไดอบรมบมนิสัย
ตลอดมา การท่ีเราสามารถแกไข หรือลดความรุนแรงของการฉอราษฎรบังหลวง จะลดตนทุน
ธุรกิจ ทํ าใหพันธมิตรทางธุรกิจและเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ มีความมั่นใจใน
ประเทศไทย อันจะน ําไปสูความสามารถทางการแขงขันที่ดีขึ้น

ประเด็นสุดทาย คือ การปรับตัวของภาครัฐ โดยรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ใหมีการทํ างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีการปรับกระบวรการทํ างาน และน ําเทคโนโลยีมาใชดวย



ความสามารถทางการแขงขันนี ้ เปนเร่ืองสํ าคัญเร่ืองหน่ึง ท่ีเราจะพิจารณาอยางโดด
เดี่ยวจากปจจัยอ่ืน ๆ ไมได แตเมื่อเรามีความเขาใจและพรอมที่จะแกไข เราก็ควรจะเร่ิมตนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ในการเสริมสรางความสามารถทางการแขงขันใหดีขึ้น ๆ ไป
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