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บทความที่ 1  
การเติบโตอย่างมีพลวัต : การยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขัน    

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรกัษ์ 
ดร.สเุมธ องกติติกุล 

ฉัตร ค าแสง 
ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ 

1. บทน ำ 

รายงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” หรือ 
Middle – income trap แล้วเนื่องจากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทย 11 ปีย้อนหลัง 
(moving average) ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 9 ในปี 1990 เหลือเพียงร้อยละ 3 ในปี 2002 
หลังจากนั้น แม้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยจะเพ่ิมขึ้นบ้างจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤต “ต้มย า
กุ้ง” ในปี 1997 แต่ก็อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 4 เท่านั้น1 ล่าสุดในปี 2013 อัตราการขยายตัวของ
ประเทศไทยเหลือเพียงร้อยละ 2.9 และปีนี้มีการประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียง 
ร้อยละ 1.5 เท่านั้น2 

แม้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรป รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะเป็นตัวแปรส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างภายในประเทศก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ไม่น้อยกว่ากัน  อนึ่ง 
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและอินเดียขององค์กรเพ่ือการ
พัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจล่าสุด3 ได้ประมาณการณ์ไว้ว่า ในช่วงปี 2014 – 2018 อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ต่อปี ต่ ากว่าร้อยละ 5.1 ของมาเลเซียซึ่งเป็น
ประเทศที่มีรายได้ต่อประชากรที่สูงกว่าไทย และต่ ากว่าร้อยละ 5.8 และ 6.0 ของประเทศฟิลิปปินส์

                                           
1 สมชัย จิตสุชน 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
3 OECD (2014) 
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และอินโดนีเซียซึ่งมีรายได้ต่อประชากรต่ ากว่าไทย ซึ่งแปลว่ามาเลเซียจะมีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ท้ิงห่างประเทศไทยมากขึ้น ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะเร่งข้ึนมาใกล้ไทยมากข้ึน  

ที่ผ่านมา มีการศึกษาจ านวนมากที่ระบุว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องก้าวข้ามให้พ้นกับดักรายได้
ปานกลางดังเช่น ประเทศเกาหลีใต้ หรือ ไต้หวันโดยการยกระดับอุตสาหกรรมภายในประเทศจากเดิม
ที่ผลิตสินค้ามูลค่าเพ่ิมต่ าที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้น ไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูงซึ่งใช้ความรู้และเทคโนโลยีเข้มข้น ประเทศไทยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงดังเช่นเกาหลีใต้หรือไต้หวัน ? 

การประเมินความพร้อมดังกล่าวอาจศึกษาจากการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ โดยเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum (WEF) ซึ่งล่าสุด ประเทศ
ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอันดับที่ 31 จากทั้งหมด 144 
ประเทศ ลดลงจากที่ 37 ในปีก่อนหน้าตามที่ปรากฏในรูปที่ 1 ด้านล่าง แม้ขีดความสามารถของ
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญแต่ก็ยังคงเป็นรองมาเลเซียแม้ในปีล่าสุด 
ในขณะที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียได้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา นอกจากนี้แล้ว  หากวิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่า ตัวแปรหลักที่ท าให้ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยเพ่ิมข้ึนคือการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่ดีส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ
ต่ า อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ ฯลฯ มิใช่ประสิทธิภาพของภาคการผลิตแต่อย่างใด 

รูปที่ 1 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

 
หมายเหตุ: 2014 จัดอันดับทั้งหมด 144 ประเทศ, 2013 จัดอันดับทั้งหมด 148 ประเทศ, 2012 จัดอันดับทั้งหมด 144 ประเทศ, 2011 จัดอันดับทั้งหมด 

142 ประเทศ, 2010 จัดอันดับทั้งหมด 139 ประเทศ และ 2009 จัดอันดับทั้งหมด 133 ประเทศ  

ที่มา: The Global Competitiveness Report, 2009 – 2014 World Economic Forum 
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การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ WEF จะต่างจากการจัดอันดับขีด
ความสามารถขององค์กรอื่นๆ เช่นของสถาบันการพัฒนาการบริหารจัดการนานาชาติ (International 
Institution for Management Development: IMD) ตรงที่การให้คะแนนพิจารณาจากดัชนีต่างๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น จะค านึงถึง
ล าดับขั้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Stage of Development) ของแต่ละประเทศด้วย ทั้งนี้ WEF 
ได้จัดกลุ่มประเทศตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มท่ีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ าซึ่งต้องการปัจจัยระดับพ้ืนฐาน (Basic 
requirements) ได้แก่ ปัจจัยเชิงสถาบัน (institutions) โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ความ
มั่นคงของเศรษฐกิจในระดับมหภาค (macroeconomic environment) และ การศึกษาและการ
สาธารณสุขในระดับพ้ืนฐาน  

(2) กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาปานกลางซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในภาคการผลิต (efficiency-driven countries) ส าหรับกลุ่มประเทศนี้ปัจจัยที่ส าคัญที่
จะช่วยผลักดันให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาระดับสูง ได้แก่ การศึกษา
ระดับสูงและการฝึกทักษะ ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าและตลาดแรงงาน ระดับการพัฒนาของ
ตลาดการเงิน ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และ ขนาดของตลาด  

(3) กลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงได้แก่กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย
นวัตกรรม (Innovation-driven countries) 

การให้น้ าหนักดัชนีชี้วัดตัวแปรที่มีผลต่อระดับของการพัฒนาในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป 
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 1 ด้านล่าง 

ตำรำงที่ 1 กำรจัดกลุ่มตำมล ำดับขั้นของกำรพัฒนำ (Stage of Development) 
 ล ำดับขั้นที่ 1  

กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดยใช้
ปัจจัยกำรผลิต 
(Factor-driven) 

กลุ่มประเทศ 
เปลี่ยนผ่ำน
จำกล ำดบัขั้น
ที่ 1 สู่ 
ล ำดับขั้นที่ 2 

ล ำดับขั้นที่ 2  
กลุ่มประเทศที่
ขบัเคลื่อนโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพ 
(Efficiency-driven) 

กลุ่มประเทศ 
เปลี่ยนผ่ำน
จำกล ำดบัขั้น
ที่ 2 สู่ล ำดบั
ขั้นที่ 3 

ล ำดับขั้นที่ 3  
กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 
(Innovation-driven) 

รายได้ประชาชาติต่อ
จ านวนประชากร 
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

< 2,000 2,000 –2,999 3,000 – 8,999 9,000 –
17,000 

> 17,000 

น้ าหนักคะแนนส าหรับ
กลุ่มดัชนีพื้นฐาน 
(Weight for basic 
requirements) 

60% 40 - 60% 40% 20 - 40% 20% 
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 ล ำดับขั้นที่ 1  
กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดยใช้
ปัจจัยกำรผลิต 
(Factor-driven) 

กลุ่มประเทศ 
เปลี่ยนผ่ำน
จำกล ำดบัขั้น
ที่ 1 สู่ 
ล ำดับขั้นที่ 2 

ล ำดับขั้นที่ 2  
กลุ่มประเทศที่
ขบัเคลื่อนโดยกำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพ 
(Efficiency-driven) 

กลุ่มประเทศ 
เปลี่ยนผ่ำน
จำกล ำดบัขั้น
ที่ 2 สู่ล ำดบั
ขั้นที่ 3 

ล ำดับขั้นที่ 3  
กลุ่มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 
(Innovation-driven) 

น้ าหนักคะแนนส าหรับ
กลุ่มดัชนีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Weight 
for efficiency 
enhancers) 

35% 35 - 50% 50% 50% 50% 

น้ าหนักคะแนนส าหรับ
กลุ่มดัชนีนวัตกรรม 
(Weight for 
innovation and 
sophistication 
factors) 

5% 5 - 10% 10% 10 - 30% 30% 

ที่มา : The Global Competitiveness, World Economic Forum 

 
ประเทศไทยจัดอยู่ ในกลุ่มที่  2 หรือ “กลุ่มประเทศที่ต้องให้ความส าคัญแก่การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในภาคการผลิต” (efficiency-driven countries) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เข้าสู่กลุ่มล าดับขั้นที่  3 หรือ “กลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม” 
(Innovation-driven countries) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มาเลเซียได้รับการจัดอันดับให้อยู่
ระหว่างกลุ่ม 2 และ 3 และฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างกลุ่มที่ 1 และ 2 

การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีพลวัต
ได้นั้น ต้องมีทั้งปัจจัยพ้ืนฐาน 4 เสาหลัก คือ 1)  โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (physical 
infrastructure) เช่น ระบบการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางสถาบัน (Institutional infrastructure) ต่างๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการของรัฐ ที่เอ้ือ
ต่อการการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมของภาคเอกชน 3) ระดับ
การศึกษาและสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน และ 4) เศรษฐกิจมหภาคที่มีความมั่นคง ในรูปที่ 2 ด้านล่าง 
นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังต้องมีอีก 6 เสาหลักที่รองรับภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ขนาดของตลาด ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าและบริการ ตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน รวมทั้ง
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และคุณภาพของการศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรมซึ่งสะท้อนคุณภาพ
ของทุนและทักษะของแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญสองประการ 
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รูปที่ 2 ดัชนีชี้วัด 3 กลุ่ม และจ ำแนกเป็นทั้งหมด 12 เสำหลัก (Pillar) 

 
ที่มา : The Global Competitiveness 2013 – 2014, World Economic Forum  
 

บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ือปรับพ้ืนฐานของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมในสามทศวรรษ
ข้างหน้ามากน้อยเพียงใด โดยหัวข้อที่ 2 จะประเมินความพร้อม ณ ปัจจุบันจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินดัชนีที่เป็นเสาหลักของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้ง 12 เสาหลัก ซึ่งจะให้เห็นภาพกว้างว่า
ประเทศไทยมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอย่างไรเพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในเชิงลึกในหัวข้อที่ 3 
ซึ่งจะวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนนั้นเกิดจากอะไร และหัวข้อที่ 4 จะน าเสนอแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อน
ต่างๆ เพ่ือที่จะให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในสามทศวรรษข้างหน้า   

อนึ่ง เนื่องจากการศึกษานี้เป็นการมองภาพกว้างเพ่ือที่จะให้เข้าใจถึงปัจจัยหลักที่เป็น
อุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์จึง
จะไม่ลงลึกในรายประเด็นปัญหาซึ่งมีจ านวนมากและมีความหลากหลาย หากแต่จะเป็นการเป็น
วิเคราะห์ถึงปัญหาในเชิง “ระบบ” ซึ่งจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงระบบที่ส าคัญที่จะสามารถน าพา
ประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ 
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2. จุดอ่อน จุดแข็งของเศรษฐกิจไทย 

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 1 ว่าประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้
ปานกลาง ซึ่งต้องให้ความส าคัญแก่การเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตเป็นส าคัญ หากพิจารณาจาก
การจัดอันดับเสาหลักของความสามารถในการแข่งขันของ WEF ทั้ง 12 เสาตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 
ด้านล่างนั้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องของความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับมหภาค 
และขนาดของตลาด ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 19 และ 22 จากจ านวนทั้งหมด 144 ประเทศ 
ประสิทธิภาพของตลาดสินค้าและบริการและระดับการพัฒนาของตลาดการเงินไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนข้างดีเช่นกัน นั่นหมายความว่า ระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคและระบบตลาดสินค้า
และตลาดการเงินของไทยโดยรวมเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

ตำรำงที่ 2 จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 

กลุ่มดัชน ี จุดแข็ง ระดับปำนกลำง จุดอ่อน 

ดัชนีพื้นฐำน  
Basic Requirements  
(40%) 

 ความมั่นคงของ
เศรษฐกิจในระดับมห
ภาค ( 19) 

 โครงสร้างพื้นฐาน  
(48) 
 

 ระบบสุขภาพและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(66) 

 สถาบัน (84) 

ดัชนีกำรเพ่ิมระสิทธิภำพ 
Efficiency Enhancers 
(50%) 

 ขนาดของตลาด (22) 
 ประสิทธิภาพของ

ตลาดสินค้า (30) 
 ระดับการพัฒนาของ

ตลาดการเงิน (34) 

 การศึกษาและการ
อบรมขั้นสูง (59) 

 

 ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี (65) 

 ประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน (66) 

ดัชนีด้ำนนวัตกรรม 
Innovation & 
Sophistication 
(10%) 

  ศักยภาพของภาค
ธุรกิจ (41) 

 นวัตกรรม (67) 

หมายเหตุ : จุดแข็ง จุดอ่อน ที่แสดง อิงจาก The Global Competitiveness, World Economic Forum 2008 – 2014 “The country’s 
greatest weakness is related to its macroeconomic stability, where it ranks a low 67th overall (134 countries). 

ที่มา : The Global Competitiveness, World Economic Forum 2014 (Overall 144 countries) 
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ในทางตรงกันข้าม ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
การท านวัตกรรม ระบบสุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนประสิทธิภาพของตลาดแรงงานยัง
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยได้รับการจัดอันดับ 60 ปลายๆ จากจ านวนทั้งหมด 144 ประเทศ  

ดัชนีที่ได้รับการจัดอันดับต่ าสุด คือ ดัชนีปัจจัยด้านสถาบันซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 84 จาก
จ านวนทั้งหมด 144 ประเทศ การที่ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีนี้ต่ าเป็นพิเศษเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะ 
“เสาหลักด้านสถาบัน”เป็นเสาแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของ WEF การให้คะแนนเสาหลักด้าน
สถาบันนี้จะพิจารณาจากดัชนีที่หลากลาย เช่น ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของภาครัฐ การทุจริตคอร์
รัปชัน ความโปร่งใสในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อ
นักการเมือง ฯลฯ การที่ประเทศไทยได้คะแนนต่ าสะท้อนว่า การท างานของภาครัฐต่างๆ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีปัญหาในด้านผลิตภาพ
ของทั้งทุน แรงงาน และสถาบัน อันเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งต่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงดังท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

โดยทั่วแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การเติบโตในเชิงปริมาณ กล่าวคือ 
การเพ่ิมจ านวนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างสินค้าและบริการจ านวนมาก อาทิ การเพ่ิมจ านวนแรงงานเข้า
สู่ภาคการผลิตและการลงทุนขนาดใหญ่ เป็นต้น การเติบโตอีกประเภทหนึ่ง คือ การเติบโตเชิง
คุณภาพซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการระบบเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ท าให้การลงทุนปริมาณเท่าเดิมสามารถสร้างรายได้
แก่ประเทศมากข้ึน และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน  

ตารางที่ 3 ด้านล่างชี้ให้เห็นว่า การเติบโตของประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 
1990 ถึง 2012 มีผลิตภาพในด้านแรงงาน ทุน และระบบ4 เพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.37, -1.06 และ 
1.19 ต่อปี ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในเชิงคุณภาพที่ผ่านมา
นั้นอาศัยการเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานเป็นหลักซ่ึงเกิดจากการโยกย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตรที่มี
ผลิตภาพแรงงานต่ าไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่ามากเนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีที่เข้มข้นกว่า แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการเพ่ิมของผลิตภาพของทุนในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมากลับติดลบ ซึ่งแสดงว่าปัจจัยทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ลดลง  

สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อัตราการเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สะท้อนว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไม่สามารถดูดซับแรงงานจากภาคการเกษตรได้เช่นเดิม 
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทยลดลงอันเกิดจากทั้งปัจจัยภายในที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากค่าแรงที่เพ่ิมสูงขึ้นและจากปัจจัยภายนอก คือ สถานภาพทาง

                                           
4 ผลิตภาพระบบ หมายถึง Total Factor Productivity หรือผลิตภาพการผลิตรวม ที่ไม่ได้เกิดจากการเพิ่มปัจจัยการผลิต คือ ทุนหรือ
แรงงาน โดยทั่วไปแล้ว ตัวเลขผลิตภาพการผลิตสะท้อนการเพิ่มผลผลิตที่เกิดจากตัวแปรเชิง “คุณภาพ” เช่น การท านวัตกรรม การเพิ่ม
ทักษะของแรงงาน หรือ คุณภาพของนโยบายหรือการบริหารจัดการของภาครัฐ  
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เศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น 
รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ท าให้การส่งออกซบเซา 

ตำรำงที่ 3 อัตรำกำรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภำพของแรงงำน ทุน ระบบ และ GDP ไทย 

 1990 - 2012 1990 - 1999 2000 - 2005 2006 - 2012 

ผลิตภาพแรงงาน (%) 3.37 4.60 2.98 2.01 
ผลิตภาพทุน (%) -1.06 -5.40 3.63 0.69 

ผลิตภาพระบบ (%) 1.19 -0.36 3.24 1.35 
GDP (%) 4.47 0.01 5.44 3.50 

หมายเหตุ: ข้อมูลผลิตภาพแรงงาน ทุน และระบบน ามาจาก Asian Productivity Organization 

              ข้อมูล GDP น ามาจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย 

 
เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาผลิตภาพทั้ง 3 ด้าน คือ ทุน แรงงานและระบบของประเทศไทย

กับประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกพบว่าเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากคู่แข่ง เช่น จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีอัตราการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานมากกว่าไทยเพราะยังมีแรงงานส่วนเกินใน
ภาคการเกษตรที่สามารถโยกย้ายเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้
แล้ว ประเทศเหล่านี้ยังมีอัตราการเพ่ิมผลิตภาพในเชิงระบบที่สูงกว่าด้วย ซึ่งหมายความว่าการ
ขยายตัวของประเทศเหล่านี้เกิดจากปัจจัยในเชิง “คุณภาพ” มิใช่เฉพาะปัจจัยในเชิงปริมาณ ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศไทยยังมีอัตราการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและผลิตภาพระบบที่สูงกว่าไทยหากแต่อัตราการเพ่ิมของผลิตภาพของทุนติดลบ กล่าวโดย
สรุป  ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลในการพัฒนาที่ต่างไปจากเดิม โดยเน้นการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญแก่การเพ่ิมคุณภาพของแรงงานและทุน มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งอ่ืนๆ ที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าได้ 
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รูปที่ 3 : กำรเปรียบเทียบกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำน ทุน และระบบของไทยกับต่ำงประเทศ 

 
หมายเหต:ุ การเติบโตของผลิตภาพค านวณด้วยวิธีอัตราเฉลีย่สะสมต่อปจีากข้อมูลปี 2006 ถึง 2012 
ที่มา : APO Productivity Database โดย Asian Productivity Organization, ค านวณโดยคณะผู้วจิัย 

 
การศึกษาประสบการณ์ของประเทศเอเซียที่ได้รับความส าเร็จในการก้าวข้ามกับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน พบว่า การยกระดับรายได้ประชากรของประเทศ
ต้องอาศัยการสะสมทุน (Capital accumulation) เพ่ือยกระดับผลิตภาพของแรงงานในประเทศให้
สูงขึ้น แต่การสะสมทุนในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตใน
ระดับสูงพอที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง หากแต่การลงทุนนั้นจะต้องเป็นการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพสูงควบคู่กันไปด้วย ในการศึกษานี้ การประเมินประสิทธิภาพของการใช้ทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งใช้การพิจารณาจากอัตราส่วนของการลงทุนต่อรายได้ของประเทศ หรือที่เรียกกันว่า 
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ซึ่งค านวณจากการหารมูลค่าการลงทุนด้วยมูลค่าของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่เพ่ิมขึ้น  (                 
    -     - 

) ค่าที่ค านวณออกมาได้

คือปริมาณการลงทุนที่ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือ GDP ให้สูงขึ้น 1 หน่วย หากตัวเลขดังกล่าวอยู่ใน
ระดับต่ าหมายความว่าประเทศมีการใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และในทางตรงกันข้าม การใช้ทุนที่
ขาดประสิทธิภาพจะสะท้อนด้วยตัวเลข ICOR ที่สูง 

ตารางที่ 4 ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
ประเทศเหล่านี้มีสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ที่อาจไม่สูงนัก คือประมาณร้อยละ 20 - 30 ของ GDP 
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หากแต่มีประสิทธิภาพของการลงทุนสูง โดยมีค่า ICOR ระหว่าง 2.7 – 3.9 เท่านั้น นอกจากนี้ยัง
สามารถยืนระยะของปริมาณและประสิทธิภาพของการลงทุนได้ในระยะยาว   

ตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรลงทุนของไทยกับประเทศในเอเชียช่วงที่มีกำรเติบโตสูง 

ประเทศ ช่วงเวลำ อัตรำกำรเติบโต 
GDP (%) [1] 

อัตรำส่วนกำรลงทุน 
(%/GDP) [2] 

ICOR 
[2]/[1] 

ญี่ปุ่น 1961 – 1970 10.4 32.6 3.9 
เกาหลีใต้ 1981 – 1990 9.2 29.6 3.2 

ไต้หวัน 1981 – 1990 8.0 21.9 2.7 

จีน 1991 – 2011 10.4 40.4 3.9 
 2009 - 2011 9.6 48.2 5.0 

ไทย* 1985 – 1995 9.5 36.23 3.8 
  2000 – 2012 4.4 25.48 5.7 
ที่มา: FT Alphaville (2013), China’s Challenge, explained in three easy charts. สามารถดาวน์โหลดได้จาก ftalphaville.ft.com 

ส าหรับตัวเลขของประเทศไทยค านวณมาจากข้อมูลบัญชีรายได้ประชาชาติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 
ประเทศจีนซึ่งมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงมากในช่วงปี 1991 - 2011 มีการลงทุน

สูงถึงร้อยละ 40 ของรายได้ของประเทศ และในช่วงสามปี 2009-2011 ICOR เพ่ิมขึ้นไปเป็น 5.0 
ล่าสุดตัวเลขของ CEIC และ Bank of America Merrill Lynch แสดงว่า ICOR ของจีนได้เพ่ิมสูงขึ้น
เป็น 6.0 จากการที่รัฐบาลยังคงทุ่มเงินในการลงทุนในขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
ลดลง5 ซึ่งสะท้อนว่าจีนไม่สามารถพ่ึงพาการสะสมทุนให้เป็นหัวจักรในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดังเช่นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว หากแต่ต้องพ่ึงพาการเติบโตที่มาจากการพัฒนา
ทักษะของแรงงานหรือนวัตกรรม 

ในช่วงที่ประเทศไทยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี 1985 – 1995 ประเทศไทยมีอัตรา
การลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 36 ของ GDP ซึ่งสูงกว่าประเทศที่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
อย่าง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันค่อนข้างมาก มีประสิทธิภาพของการลงทุนในระดับที่ดีโดยมีค่า 
ICOR 3.81 ซึ่งทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท าให้ในขณะนั้นประเทศไทยมีศักยภาพ
เพียงพอในการเป็น “เสือตัวที่ห้าของเอเชีย” อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่ร้อนแรงจน
เกิดฟองสบู่ในภาคการเงินและเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ในปี 1997 จากการลงทุนที่ไร้
ประสิทธิภาพนั่นเอง จึงท าให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ 

                                           
5 Morgan Stanley (2014) 
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ในช่วงปี 2000 ถึง 2012 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ ค่า ICOR โดย
เฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวสูงขึ้นเป็น 5.72 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ตัวเลขของ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวันในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น 
โจทย์ส าคัญของประเทศไทย คือ ท าอย่างไรที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการลงทุนเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้ของประเทศ แต่ก่อนที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ 
จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยปัญหาที่ส่งผลให้การลงทุนในประเทศมีประสิทธิภาพต่ าโดย
ตลอดมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันซึ่งจะน าเสนอในหัวข้อที่ 3 ต่อไปนี้ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลงทุนที่ไมม่ีประสิทธภิำพ 

ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีบทความที่วิเคราะห์และวิจารณ์เศรษฐกิจของประเทศจีนว่ามีความเสี่ยง
ที่จะชะลอตัวค่อนข้างแรงเนื่องมาจากการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุนเป็นหัว
จักรนั้นเริ่มประสบปัญหาซึ่งสะท้อนมาจากประสิทธิภาพการลงทุนที่ต่ า โดยมีเหตุผลหลักได้แก่ การ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจและของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่ า การแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐ การ
คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยเห็นว่า กรณีของประเทศไทยที่มี
ค่า ICOR ที่สูงเช่นเดียวกับจีนมีเหตุปัจจัยที่คล้ายคลึงกัน โดยปัญหาดังกล่าวเกิดจาก “แนวคิด” หรือ 
“ทัศนคติ” ของผู้ก าหนดนโยบายและข้าราชการ เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการบริหารจัดการ
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพใน 3 ระดับ คือ  

(1) การให้บริการสาธารณะ (operation) ที่พ่ึงพาการลงทุนของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพต่ า 
(2) การก ากับดูแล (regulation) ที่เน้นความมั่นคงมากกว่าประสิทธิภาพ 
(3) การด าเนินนโยบายอุตสาหกรรม (policy) ที่ไร้ทิศทาง  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 การให้บริการสาธารณะพึ่งพาการลงทุนของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพต่ า 

ตามหลักเศรษฐศาสตร์ รัฐควรเข้ามาท าหน้าที่ในการจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
แทนเอกชนเฉพาะในกรณีที่การให้บริการดังกล่าวต้องการเงินลงทุนสูงท าให้บริษัทเอกชนไม่ต้องการ
รับภาระความเสี่ยงในกรณีที่การลงทุนผิดพลาดท าให้เกิดความเสียหายในวงเงินสูง หรือในกรณีที่
บริการดังกล่าวมีลักษณะที่หนุนเสริมการพัฒนาของภาคส่วนอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ (positive 
externalities) เช่น การก่อสร้างถนน ท่าเรือ หรือรางรถไฟ ท าให้รัฐต้องเข้ามาลงทุนแทนเอกชน
เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ 

โดยหลักการแล้ว รัฐไม่ควรลงทุนในธุรกิจที่เอกชนพร้อมที่จะด าเนินการ เพราะการลงทุนโดย
ภาครัฐมักไม่มีประสิทธิภาพเท่าการลงทุนของเอกชน เนื่องจากการลงทุนของรัฐใช้เงินประชาชนซึ่ง
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ต่างจากการลงทุนของเอกชนที่ใช้เงินของผู้ประกอบการ ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดความหละหลวมในการ
ใช้จ่ายได้สูงจากขาดแรงจูงใจที่จะต้องประหยัดต้นทุนหรือสร้างรายได้เพ่ือท าก าไร 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงขึ้น บทบาทของรัฐในการเป็นผู้
จัดหาบริการสาธารณะจะลดน้อยลงเนื่องจากภาคเอกชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการการลงทุน
ขนาดใหญ่มากข้ึนจากการพัฒนาของตลาดการเงินที่เอ้ืออ านวยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
สะดวกขึ้น มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ าลง มีเครื่องมือในการจ ากัดความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายขึ้น  

ในกรณีของประเทศไทยนั้น การลงทุนของภาครัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของการ
ลงทุนโดยรวมของประเทศในช่วงปี 2004 - 2008 และคงอยู่ในระดับร้อยละ 22.15 ในช่วงปี 2009 – 
2013 ดังตารางที่ 5 โดยภาครัฐเน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ตลาดการก่อสร้างเป็นของ
ภาครัฐและเอกชนอย่างละครึ่ง ในขณะที่การลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับการผลิตนั้น เอกชน
เป็นผู้มีบทบาทมากกว่า  

ตำรำงที่ 5 สัดส่วนกำรลงทุนจ ำแนกตำมประเภทและผู้ลงทุน 
  2004 - 2008 2009 – 2013 

การลงทุนโดยเอกชน ก่อสร้าง 337,622 436,085 

เครื่องจักร/อุปกรณ์ 1,266,211 1,724,314 

รวม 1,603,832 2,160,400 

การลงทุนโดยภาครัฐ 
 
 

ก่อสร้าง 354,591 414,675 

เครื่องจักร/อุปกรณ์ 177,096 200,314 

รวม 531,687 614,989 

การลงทุนรวม 2,135,519 2,775,389 

สัดส่วนการลงทุนของรัฐ/การลงทุนรวม(ร้อยละ) 24.89 22.15 

หมายเหตุ: มูลค่าการลงทุนเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี มีหน่วยล้านบาท 
ที่มา: บัญชีประชาชาติโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
การลงทุนของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด? การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ

ลงทุนของภาครัฐนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการลงทุนโดย
หน่วยงานของ รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การท่าเรือ ฯลฯ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการลงทุนของหน่วยงานรัฐ เช่น 
กรมการบินพลเรือน กรมทางหลวง ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์จากงบการเงินได้ จึงต้องวิเคราะห์จากมิติ
อ่ืนๆ เช่น อัตราการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน เป็นต้น   

 ประสิทธิภาพของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

รัฐวิสาหกิจ มีมูลค่าการลงทุนโดยรวมปีละกว่า 200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 7  ของการลงทุนรวมของประเทศตามที่ปรากฏในรูปที่ 4 ด้านล่าง ในจ านวนนี้เป็น
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การลงทุนโดยรัฐวิสาหกิจที่แข่งขันโดยตรงกับภาคเอกชน จึงสามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้กับผลตอบแทนของภาคเอกชนจากงบการเงินประจ าปี 

รูปที ่4 ขนำดของกำรลงทุนผ่ำนรัฐวิสำหกิจ 

 
หมายเหตุ: ปริมาณการลงทนุของรฐัวิสาหกจิน ามาจาก ข้อมูลส าคัญของรัฐวสิาหกิจไทย โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 
 การลงทุนรวมของประเทศน ามาจาก บัญชปีระชาชาติ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่มา : ค านวณโดยคณะผู้วจิัย 

 
ตารางที่ 6 ด้านล่างแสดงผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเอกชน

ภายในประเทศและรัฐวิสาหกิจด้วยกันในต่างประเทศ ในธุรกิจโทรคมนาคม การบิน พลังงาน และ 
ธุรกิจแพร่ภาพกระจายเสียง จะเห็นได้ว่า วิสาหกิจที่เป็นของรัฐบาลไทยมีผลการด าเนินงานที่ด้อยกว่า
ทั้งคู่แข่งที่เป็นธุรกิจเอกชนในประเทศและรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ 
เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนก าไรสุทธิ การที่รัฐวิสาหกิจไทยมี
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ต่ ากว่าเอกชนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้เนื่องจากวิสาหกิจของรัฐไม่มีเจ้าของ 
รวมทั้งมีกฎ กติกาของราชการที่รัดตัวท าให้แข่งกับเอกชนได้ยาก แต่การที่รัฐวิสาหกิจไทยยังมี
ประสิทธิภาพต่ ากว่ารัฐวิสาหกิจของประเทศอ่ืน เช่น SingTel (สิงคโปร์) Singapore Airlines 
(สิงคโปร์) หรือ Petronas (มาเลเซีย) สะท้อนให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจไทยอาจต้องเผชิญปัญหามากกว่า
รัฐวิสาหกิจประเทศอ่ืน เช่น การแทรกแซงทางการเมืองที่ท าให้เกิดความเสียหาย  
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การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ร้อยละต่อการลงทุนรวมทั้งประเทศ (แกนขวา) 
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ตำรำงที่ 6 กำรเปรียบเทียบรัฐวิสำหกิจไทยกับบริษัทต่ำงๆ ในช่วง 2009 ถึง 2013 
อุตสำหกรรม บริษัท อัตรำผลตอบแทนจำก

สินทรัพย์(%) 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ(%) อัตรำกำรหมุนเวยีนของ

สินทรัพย์ (เท่ำ) 

โทรคมนาคม CAT* -19.54 -122.32 0.16 

TOT* -17.50 -128.08 0.14 

AIS 25.51 20.58 1.22 

DTAC 10.03 12.76 0.79 

TRUE -1.64 -3.51 0.50 

SingTel 9.81 21.56 0.46 

การบิน Thai Airways* 0.49 0.99 0.67 

Bangkok Airways 2.21 3.67 0.57 

Singapore Airlines 3.06 4.56 0.65 

ปิโตรเลียม PTT* 6.26 3.90 1.60 

Petronas 11.25 19.18 0.59 

โทรทัศน ์ MCOT* 5.77 13.12 0.43 

BEC (Channel 3) 38.10 29.83 1.27 

BBTV (Channel 7) 13.38 44.49 0.30 

หมายเหตุ : * หมายถึงบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกจิของไทย 

             : รายได้ที่น ามาใช้ค านวณได้ถูกหักรายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลและรายได้ที่มาจากสัมปทาน 

ที่มา: รายงานประจ าปีของบริษัท, ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 
นอกจากรัฐวิสาหกิจข้างต้นแล้วยังพบว่าในกรณีของรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสถาบันการเงินมีผล

การด าเนินงานที่ต่ ากว่าภาคเอกชนเช่นกัน ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีภารกิจในการอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดย่อมที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน แต่การศึกษาของ เดือนเด่น และคณะ (2013) ชี้ให้เห็นว่าเกิดปัญหาในหลายมิติ ตั้งแต่
ประเด็นด้านการปิดช่องว่างทางการเงิน (Financing gap) ซึ่งมีผู้ประกอบการรายเล็กจ านวน 1.67 
ล้านรายยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาการให้สินเชื่อที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 
และผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังมีหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายแบบ
กึ่งการคลัง (Quasi fiscal policy) ที่ส าคัญอีกทางหนึ่ง อนึ่ง การด าเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจกลับมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพสินเชื่ อจนท าให้มีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
performing loans : NPL) หรือหนี้เสียจ านวนมาก เช่น ธนาคารเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME Bank) มีอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมที่ร้อยละ 32 ธนาคารอิสลามมี
อัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมร้อยละ 29 เป็นต้น นอกจากนี้อัตราส่วน NPL ต่อ สินเชื่อรวมของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยก็มีค่าสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ หนี้เสียเหล่านี้บ่งชี้ถึงปัญหาใน
การคัดครองและติดตาม (Screening and monitoring) ในกระบวนการปล่อยสินเชื่อจนเป็นภาระ
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ทางการคลังเพราะรัฐบาลจ าเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเข้าไปเพ่ิมทุนเพ่ือป้องกันการล้มละลาย
ของสถาบันการเงินเหล่านี้ ดังนั้นปัญหาในการใช้ทรัพยากรจ านวนมากไปอย่างผิดที่ผิดทางนี้จึงเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้การใช้จ่ายภาครัฐเกิดความสูญเสียซึ่งน ามาสู่การขาดประสิทธิภาพในที่สุด 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ธนาคารของรัฐซึ่งมีภารกิจหรือกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น ธนาคาร
เพ่ือการน าเข้าและส่งออก (EXIM Bank) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) มีอัตราหนี้เสียต่ ากว่าธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว้าง เช่น 
SME Bank หรือ Isalamic Bank เนื่องจากการเมืองแทรกแซงในการปล่อยสินเชื่อได้ยากกว่า 
นอกจากนี้แล้ว บรรษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (Credit Guarantee) ซึ่งท าหน้าที่ค้ าประกันสินเชื่อ
โดยมีธนาคารพาณิชย์เอกชนเป็นผู้ตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อมีอัตราหนี้เสียต่ าเช่นกัน ซึ่งตอกย้ า
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจในการปล่อยกู้ของภาคเอกชนที่ดีกว่า 

รูปที่ 5 อัตรำส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของสถำบันกำรเงินไทยในปี 2013 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ข้อมูลของบริษัท  
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ไทย 
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 ประสิทธิภาพของการลงทุนของหน่วยงานราชการ 

นอกจากการลงทุนผ่านรัฐวิสาหกิจแล้วภาครัฐยังมีการลงทุนผ่านงบประมาณแผ่นดินที่มี
มูลค่าเฉลี่ย 3 แสนล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2004 ถึง 2008 และ 4 แสนล้านบาทต่อปีโดย
เฉลี่ยในช่วงปี 2009 ถึง 2013 

การลงทุนผ่านงบประมาณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ซึ่งช่วยลดต้นทุนในด้านธุรกิจและเอ้ืออ านวยให้เกิดการเคลื่อนย้ายของปัจจัย
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของไทยกลับมี
ปริมาณไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้งานจนท าให้การลงทุนบางอย่างกลายเป็นภาระทางการคลัง 
ในขณะที่การลงทุนบางประเภทมีปริมาณไม่มากเพียงพอจนท าให้เอกชนไม่ได้รับประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มท่ี 

สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การลงทุนสร้างผลตอบแทนได้น้อย คือ การขาดการ
วางแผนหรือไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) อย่างรอบคอบและเป็นระบบจนท าให้
ปริมาณการลงทุนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดส าหรับปัญหาดังกล่าวคือ การลงทุนสร้าง
สนามบินภูมิภาค เนื่องจากโครงการสร้างสนามบินประจ าจังหวัดต่างๆนั้นเป็นการลงทุนเพ่ือสร้าง
สนามบินขนาดเล็กจ านวนมาก ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้สนามบินและไม่ได้
ค านึงถึงต้นทุนในการด าเนินการซึ่งมีต้นทุนคงที่สูง ส่งผลให้สนามบินจ านวนมากมีอัตราการใช้งานที่
ต่ าเกินไปและสร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับการคลัง 

จากงาน สุเมธ และคณะ (2013) ข้อมูลของกรมการบินพลเรือนและการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยในปี 2013 สนามบินซึ่งมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารต่ ากว่า 100,000 คนต่อปีมี
อัตราการใช้งานเพียงร้อยละ 10 ในขณะที่สนามบินที่มีก าลังรองรับผู้ โดยสาร 100,001 ถึง 
1,000,000 คนต่อปีจ านวน 15 แห่งมีอัตราการใช้งานเฉลี่ยร้อยละ 19 สนามบินที่มีก าลังรองรับ
ผู้โดยสาร 1,000,001 คน ถึง 10,000,000 คน จ านวน 15 แห่ง มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยร้อยละ 36 ดัง
แสดงในรูปที่ 6 หมายความว่าสนามบินจ านวน 31 แห่งนี้มีการลงทุนที่มากเกินความจ าเป็น6  

หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสนามบินนานาชาติและสนามบินภูมิภาคจะพบว่าอัตรา
การใช้งานของสนามบินนานาชาติจะสูงกว่าสนามบินภูมิภาคอย่างมาก ที่ ร้อยละ 85 ต่อร้อยละ 20 
ตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการจัดสรรงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่ไม่ถูกที่ถูกทาง 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการต่อการใช้งาน โดยงบประมาณที่ถูกจัดสรรเพ่ือสร้างสนามบินนานาชาติ
นั้นน้อยเกินไปในขณะที่สนามบินภูมิภาคมีปริมาณมากเกินไป นอกจากนี้สนามบินภายในประเทศซึ่ง
ด าเนินการโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด ยังมีอัตราการใช้งานของสนามบินร้อยละ 40 สูงกว่า

                                           
6 อย่างไรก็ตาม สนามบินภูมิภาคก็มิได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวและมีความจ าเป็นบางอย่างในการก่อสร้างขึ้น อาทิ 
สนามบินภูมิภาคจ านวนมากมีการใช้งานโดยกองทัพและ/หรือมักแปรรูปมาจากสนามบินของกองทัพ 
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อัตราการใช้งานของสนามบินภายใต้กรมการบินพลเรือน สะท้อนถึงการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสนามบินภายในประเทศด้วยกัน 

รปูที่ 6 อัตรำกำรใช้งำนสนำมบินของประเทศไทยในปี 2013 

หมายเหต:ุ อัตราการใช้งานเฉลี่ยของสนามบินภาครัฐแสดงด้วยสีฟา้ และอัตราการใช้งานเฉลี่ยของสนามบินเอกชนแสดงด้วยสีแดง 
ที่มา: สุเมธ (2013), ข้อมูลการบินของกรมการบินพลเรือน และ สถิติขนส่งทางอากาศของ บริษัท ทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

 
ความไร้ประสิทธิภาพของการด าเนินกิจการโดยภาครัฐยังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดในการ

ประกอบกิจการรถไฟโดยเฉพาะในมิติของการขาดการวางแผน ข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมแสดงให้เห็นว่าหัวรถจักรที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศ
ไทยในปี 2013 จ านวน 258 หัวนั้น มีเพียง 149 หัว หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ที่สามารถน าไปใช้งานได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าจ านวนหัวรถจักรที่สามารถใช้งานได้นั้นอยู่ในอัตราต่ ามาโดยตลอด 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ในช่วง 12 ปีจาก 2002 ถึง 2013 และจ านวนหัวรถจักรที่จดทะเบียนมีจ านวน
น้อยลงเรื่อยๆ จาก 279 หัวเหลือเพียง 258 หัวในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าการลงทุน
เพ่ือการพัฒนารถไฟไม่เพียงพอแม้แต่ส าหรับการทดแทนของที่ช ารุดและเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา 
สิ่งเหล่านี้กลายเป็นข้อจ ากัดทางด้านการขนส่งด้วยระบบรางทั้งที่การขนส่งด้วยวิธีนี้มีต้นทุนต่ าที่สุด 

จ านวนหัวรถจักรที่มีจ ากัดของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคุ้มค่า
ของการลงทุนในรางรถไฟ รูปที่ 7 แสดงให้เห็นว่ารางรถไฟของประเทศทั้ง 4 สาย คือ สายเหนือ 
สายอิสาน สายตะวันออกและสายใต้ มีอัตราการใช้งานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 50 48 20 และ 41 
ตามล าดับ การมีจ านวนหัวรถจักรที่ช ารุดและไม่เพียงพอนี้ท าให้โครงข่ายรางของประเทศไทยไม่ถูกใช้
งานอย่างเต็มที่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนอย่างไม่เป็นระบบและการขาดแผนงานใน



 

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 18 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะยาวจึงท าให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนในระบบรางที่ผ่านมามีค่า
น้อยและดูเหมือนไม่มีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพ่ิม 

รูปที่ 7 อัตรำกำรใช้งำนรำงรถไฟ 

 
ที่มา: พัตรานุช ศรประสิทธิ์ และคณะ (2011) 

3.2 การก ากับดูแลของภาครัฐท่ีเน้นความม่ันคงมากกว่าประสิทธิภาพ 

ในประเทศที่มีระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง ภาครัฐจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้
ให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ขนส่ง สื่อสาร การเงิน ฯลฯ มาเป็นผู้ก ากับดูแล
ธุรกิจปล่อยให้เอกชนเข้ามาท าหน้าที่ในการจัดหาบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนแทน 
โดยเป้าหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเอกชนนั้นอาจมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ทั่วถึง เช่น บริการไฟฟ้า การสื่อสาร เป็นต้น การก าหนดอัตราค่าบริการที่
เหมาะสมในกรณีที่บริการมีลักษณะผูกขาด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ ฯลฯ ความมั่นคงของบริการ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างธุรกิจพลังงาน หรือ เสถียรภาพของระบบบริการ เช่น ธุรกิจการเงิน 
ตลอดจนการก ากับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาด 

หน่วยงานก ากับดูแลรายสาขาในประเทศไทย มักให้ความส าคัญแก่เป้าหมายในการสร้าง
ความมั่นคงหรือเสถียรภาพให้แก่บริการที่ก ากับดูแลมากกว่าเป้าหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่ ง
สามารถสะท้อนได้จาก (1) การก ากับดูแลอัตราค่าบริการที่ใช้หลักของการก าหนดราคาตามต้นทุนจริง 
(cost plus) มากกว่าการก าหนดราคาที่อิงกับต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดราคาแบบ 
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price cap7 และ (2) การก ากับดูแลการแข่งขันในตลาดซึ่งมักจ ากัดการแข่งขันในตลาดโดยการจ ากัด
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือ การละเลยที่จะก าหนดกฎ กติกาที่จ าเป็นในการส่งเสริมให้มี
การแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมในอุตสาหกรรม 
อนึ่ง แม้เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงหรือเสถียรภาพของธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลจะมี
ความส าคัญ แต่ก็มีต้นทุนเช่นกัน เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน หากต้องการสร้างบ้านที่มีโครงสร้างที่แข็ง
เกร่งเพียงพอที่จะรับกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่มีต้นทุนสูง ยิ่งมั่นคงยิ่ง
แพง ค าถามคือจุดคุ้มทุนอยู่ที่ไหน  การก ากับดูแลที่ดีจึงต้องมีการถ่วงดุลระหว่างระดับของความ
มั่นคงกับระดับของประสิทธิภาพของธุรกิจที่ก ากับดูแลให้เหมาะสม 

ตัวอย่างของการก ากับดูแลที่ให้ความส าคัญแก่เป้าหมายด้านความมั่นคงหรือเสถียรภาพ
มากกว่าประสิทธิภาพ คือ การก ากับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สืบเนื่อง
จากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการเงินที่รุนแรงมากในปี 1997 จนกระทั่งท าให้ต้องมีการ
ลอยตัวค่าเงินบาทส่งผลให้สถาบันการเงินที่มีหนี้เป็นเงินสกุลต่างชาติจ านวนมากต้องปิดตัวลงไป และ
เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงให้ความส าคัญแก่การสร้างเสถียรภาพของ
ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งแปลงมาเป็นความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์  

มาตรการหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์ไทย คือการจ ากัดการ
แข่งขันจากธนาคารต่างประเทศ ดังจะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ที่จัดท า
ขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นยังคงจ ากัดจ านวนบริษัทลูก (subsidiary) ของธนาคารต่างชาติที่
สามารถขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ใหม่ ได้เพียง 5 รายและจ ากัดจ านวน
สาขาไม่เกิน 20 แห่ง และ ATM นอกสถานที่ท าการไม่เกิน 20 แห่งซึ่งท าให้ไม่สามารถแข่งขันใน
ตลาดค้าปลีกบริการการเงินกับธนาคารท้องถิ่นท่ีมีสาขาท่ัวประเทศไทยได้ 

นอกจากนี้แล้ว แนวทางในการก ากับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินในอดีตที่มี
การก าหนด “ราคาเพดาน” ของค่าธรรมเนียมธนาคารส าหรับบริการเกือบทุกประเภท ซึ่งมีผลท าให้
ธนาคารพาณิชย์พร้อมใจกันก าหนดราคาตามราคาเพดานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ท าให้
ธนาคารพาณิชย์มักไม่เลือกที่จะตัดราคาอัตราค่าบริการของกันและกันในลักษณะที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแม้ในบางกรณีจะมีการเจรจาต่อรองราคาในลักษณะตัวต่อตัวกับลูกค้าบางรายโดยเฉพาะ
ลูกค้าขนาดใหญ่ แม้ในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปฏิเสธการก าหนดอัตราค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมสูงสุด หากแต่การพูดคุยเพ่ือการก าหนดราคาค่าธรรมเนียมบริการร่วมกันกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ไทยแม้พฤติกรรมดังกล่าวจะผิดกฎหมายมาตรา 27 ว่าด้วยการ
กระท าการร่วมกันของ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 อนึ่ง ในต่างประเทศ การที่

                                           
7 การก าหนดราคาตามต้นทุนจริง (cost plus) เป็นการก าหนดราคาสินค้าโดยให้บริษัทมีอัตราก าไรที่คงที่ซ่ึงท าให้ธุรกิจมีความมั่นคงสูง แต่
ผู้ประกอบการจะขาดแรงจูงใจในการลดต้นทุนและพัฒนาประสิทธิภาพ แตกต่างจากการก าหนดราคาขั้นสูง (price cap) ซ่ึงไม่สามารถเพิ่ม
ราคาสินค้าเพื่อรักษาก าไร การลดต้นทุนจึงเป็นวิธีการเดียวในการเพิ่มอัตราก าไรของธุรกิจ 
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ผู้ประกอบการพูดคุยกันเรื่องราคาเป็นมูลความผิดทางอาญาว่าด้วยการฮ้ัวกันในการก าหนดราคาโดย
ไม่ต้องพิสูจน์เจตนาหรือความจ าเป็น (illegal per se) แต่ในประเทศไทย หน่วยงานก ากับดูแลราย
สาขาและหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายแข่งขันทางการค้ากลับปล่อยให้ผู้ประกอบการสามารถกระท า
พฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างเสรี 

การก ากับดูแลที่ให้ความส าคัญแก่เสถียรภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินส่งผลให้
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีความม่ันคงสูงโดยพิจารณาจากอัตราการด ารงทุนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (Capital 
/ Asset) หากแต่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศโดยพิจารณาจากส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ตามท่ีปรากฏในรูปที่ 8 ด้านล่าง 

รูปที่ 8 เสถียรภำพและประสิทธิภำพของภำคกำรเงิน  

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลล่าสุดปี 2012 
ที่มา: ข้อมูลภาคการเงิน โดยธนาคารโลก  

 
ในลักษณะเดียวกัน เป้าหมายในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศท าให้รัฐบาลมี

นโยบายที่ก าหนดให้บริษัทพลังงานและบริษัทผลิตไฟฟ้าของประเทศ คือ บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
เป็นผู้ซื้อขายก๊าซ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นผู้ซื้อขายไฟฟ้ารายเดียว แม้
การมีผู้ประกอบการรายเดียวที่บริหารจัดการแหล่งพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าของประเทศจะท าให้รัฐ
สามารถก ากับควบคุมอุปสงค์และอุปทานในประเทศไทยได้ง่าย แต่การผูกขาดย่อมบั่นทอน
ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ 

ถึงแม้ ปตท. จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ต่อจ านวนพนักงานบริษัทสูง
ที่สุดในโลก8 แต่กลับมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานเฉลี่ยเพียงร้อยละ 6.21 ในช่วงปี 2009 – 2013 

                                           
8 Hartley and Medlock III (2013) 

Capital/Asset 
(%) 

Stable 
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ต่ ากว่าบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติในประเทศอ่ืนซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 19.42 และต่ ากว่าอัตราก าไรของ
บริษัทพลังงานเอกชนที่เฉลี่ยร้อยละ 12.28 ตามท่ีปรากฎในรูปที่ 9 ซึ่งสะท้อนว่า ปตท.เป็นกิจการที่มี
ต้นทุนสูงมาก  

รูปที่ 9 อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทปิโตรเลียมเฉลี่ย ปี 2009 ถึง 2013 

 
หมายเหต:ุ บริษัทปิโตรเลียมแห่งชาตแิสดงด้วยสีฟ้า และบริษัทปโิตรเลียมข้ามชาติแสดงด้วยสีแดง 
ที่มา: รายงานประจ าปขีองบริษัท 

 
อนึ่ง การผูกขาดไม่จ าเป็นต้องหมายถึงการมีต้นทุนสูงหรือประสิทธิภาพต่ าหากการก ากับดูแล

ของภาครัฐสามารถสร้างแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้ผู้ประกอบการที่ผูกขาดต้องขวนขวายในการ
ประหยัดต้นทุน ในต่างประเทศ เช่น การใช้การก าหนดเพดานราคา (price cap) ที่สามารถปรับขึ้นได้
ตามอัตราเงินเฟ้อและดัชนีการเพ่ิมประสิทธิภาพ (CPI-X) โดยตัวแปรประสิทธิภาพหมายถึงอัตราร้อย
ละของต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องปรับลดในแต่ละปีเพ่ือที่จะให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการเท่า
เทียมกับต้นทุนของผู้ประกอบการรายอื่นทีป่ระกอบธุรกิจที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน (Benchmarking) 
การก าหนดราคาดังกล่าวเป็นการ “บีบ” ให้ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนสูงต้องลดต้นทุนลงตามเป้าที่
ก าหนดไว้ เพราะหากผู้ประกอบการไม่สามารถท าได้ก็จะมีก าไรน้อยลงเนื่องจากราคามิได้ปรับไปตาม
ต้นทุนจริง หากแต่ปรับตามต้นทุนเป้าหมาย 

การก ากับดูแลอัตราค่าบริการในประเทศไทยในทุกสาขาบริการยังใช้ระบบการก าหนดราคาที่
อิงกับต้นทุนที่แท้จริง (cost plus) ซึ่งมีการก าหนดราคาโดยค านวณจากค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือเงิน
ที่ลงทุนไปจริง ท าให้ผู้ประกอบการไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องประหยัดต้นทุนเพราะสามารถส่งผ่านต้นทุน
ของความไร้ประสิทธิภาพทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีต้นทุนสูงเกินควร 
การบริหารเงินกู้ที่ผิดพลาดท าให้มีภาระหนี้ที่สูงเกินควร การซื้อกิจการในต่างประเทศที่มีผลท าให้
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ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง หรือ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการในอัตราที่สูงเกินควร นอกจากนี้แล้ว 
ระบบการก ากับดูแลที่ให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ตายตัว (Internal rate of return) เช่นใน
กรณีของการก าหนดค่าตอบแทนของการลงทุนในระบบท่อก๊าซของ ปตท. นั้น ท าให้บริษัทไม่มีความ
เสี่ยงใดๆ ในการลงทุนรวมทั้งหากอัตราดังกล่าวสูงเกินควร ยิ่งสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือนให้มีการขยาย
โครงข่ายให้มากที่สุดเพราะยิ่งลงทุนมาก ยิ่งได้ค่าตอบแทนที่เป็นเงินมาก ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ประชาชนเป็นผู้แบกรับ 

กล่าวโดยสรุป แม้ความมั่นคงหรือเสถียรภาพของบริการเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องไม่ละเลยประสิทธิภาพของระบบ เพราะการที่ภาคการเงินหรือพลังงานมีต้นทุนสูงย่อมบั่นทอนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่ต้องใช้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะที่ต้องแข่งขัน
กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ การให้ความส าคัญแก่ความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบโดยการ
จ ากัดการแข่งขันในตลาดเป็นการท าลายธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจที่ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงในการตัดสินใจในการลงทุน ย่อมไม่มีขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ตลอดจนการคิดค้นสินค้าหรือบริการที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ธุรกิจที่ขาดพลวัตดังกล่าวจะท าให้
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ 

3.3 การขาดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศแบ่งเป็นสองค่าย ค่ายแรกเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) ซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) หรือที่เรียกกันว่า ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) แนวคิด
ดังกล่าวเชื่อว่า รัฐไม่ควรมีบทบาทในการ “ชี้น า” ตลาดหรือภาคธุรกิจว่าอุตสาหกรรมที่ควรจะพัฒนา
คืออุตสาหกรรมใด เนื่องจากรัฐขาดทั้งข้อมูลและศักยภาพในการเป็นผู้ก าหนดทิศทางดังกล่าว สิ่งที่รัฐ
ควรท าเป็นเพียงการ “สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม” เป็นการทั่วไป เช่น การ
มีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทั่วถึงและเพียงพอ กฎ ระเบียบของภาครัฐที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมให้กลไกทางตลาดท างานได้อย่าง
สมบูรณ์โดยการมีนโยบายที่เปิดเสรีให้มีการแข่งขันในตลาดอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แนวคิดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เชิงประจักษ์ในประเทศเอเชียตะวันออก เช่น 
เกาหลีใต้ และ ไต้หวันซึ่งเป็นสองประเทศที่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางมาสู่การ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงได้โดยรัฐมีบทบาทอย่างส าคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นในกรณีของเกาหลีใต้ที่รัฐบาลมุ่งมั่นในการสร้างอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรเมื่อ 40 ปีก่อนโดย
การจัดตั้ง POSCO ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กตั้งแต่ต้นน้ าจากการถลุง
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เหล็กจนปลายน้ าเพ่ือป้อนวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมส่งออก ในปัจจุบัน POSCO กลายเป็นบริษัทที่
ผลิตเหล็กที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์หรือการต่อเรือ 

ในกรณีของไต้หวันนั้น แม้รัฐบาลมิได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักประเภทใดเป็นพิเศษ แต่การ
จัดตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ ITRI เป็นจุดเปลี่ยนที่สามารถผลักดันให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศสามารถก้าวข้ามไปสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงได้ 

งานชิ้นส าคัญที่อธิบายเหตุผลและความจ าเป็นในการมีนโยบายอุตสาหกรรม คือ งานของ 
Ricardo Hausmann และ Dani Rodrik ที่ชื่อว่า “Doomed to Choose: Industrial Policy as a 
Predicament” ในปี 2006 บทความดังกล่าวระบุว่า การมีระบบตลาดที่เสรี กฎ ระเบียบของภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของภาคการผลิตหากแต่ไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ประเทศก าลังพัฒนาสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วได้เนื่องจากการก้าวข้ามไปสู่เศรษฐกิจที่อิงกับสินค้าที่มีมูลค่าสูงต้องการการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเศรษฐกิจไปสู่โครงสร้างใหม่แบบ “ก้าวกระโดด” เช่น ต้องมีการลงทุน
จ านวนมากในการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการ 
ทักษะแรงงาน ตลอดจนกฎ ระเบียบในการก ากับดูแลมาตรฐาน หากไม่มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว การลงทุนโดยเอกชนจะมีความเสี่ยงทางธุรกิจสูง
และมีผลตอบแทนจากการลงทุนต่ า ตัวอย่างเช่น หากเอกชนต้องการพัฒนารีสอร์ทแห่งหนึ่งในพ้ืนที่
ห่างไกลจากตัวเมือง แต่รัฐไม่ตัดถนนที่มุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทดังกล่าว การลงทุนของเอกชนก็จะล้มเหลว 
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การลงทุนของรัฐและเอกชนจะต้อง “ไปด้วยกัน” 

จากตรรกะดังกล่าว รัฐจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม
พร้อมกับเอกชนไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน การที่รัฐมีทรัพยากรจ ากัดท าให้ไม่
สามารถลงทุนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเนื่องจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
ต้องการกฎ ระเบียบ โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างสถาบัน ระบบโลจิสติกส์ การฝึกอบรมแรงงานที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ที่ส าคัญคือ องค์ประกอบที่ส าคัญเหล่านี้บางกรณีไม่สามารถ “ซื้อ” 
ได้ เช่น การสร้างกฎ ระเบียบ และสถาบัน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านขนส่ง สื่อสาร ฯลฯ ท า
ให้หลักแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่คาดหวังว่าการเปิดเสรีจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจึงมีข้อจ ากัด 

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ บริการ
ประกันอัคคีภัย กฎหมายและบริการว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow account) 
ระบบการรับรองนักกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (real estate lawyer) ฯลฯ ซึ่งจะต่างไปจากในกรณี
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กครบวงจร หรือ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างมาก  

นอกจากประเด็นของความจ าเป็นที่รัฐจะต้องก าหนดทิศทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบาง
ประเภทให้มีการประสานงานกับภาคเอกชนเพ่ือให้การลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในกรณีที่ต่างคนต่างท าแล้ว (investment coordination) รัฐยังมีบทบาทที่
ส าคัญในการลงทุนในปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น การผลิตบุคลากรที่
มีทักษะเฉพาะ ทั้งนี้แม้ธุรกิจจะสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษได้ แต่มีความเสี่ยงว่า บุคคลที่
มีความเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะย้ายไปอยู่กับผู้ประกอบการรายอ่ืน ถึงแม้การย้ายที่ท างานของ
บุคคลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจโดยรวมเพราะเป็นการกระจายทักษะเฉพาะที่พัฒนาขึ้นมา
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ในวงกว้างมากขึ้น (spillovers) แต่ท าให้เอกชนที่ลงทุนในบุคคล
ดังกล่าวเสียประโยชน์ จึงขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาทักษะของพนักงานเอง ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว 
รัฐจึงต้องเข้ามาลงทุนแทนเอกชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะส าหรับ
อุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างเพียงพอเพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เติบโตได้   

กล่าวโดยสรุปแล้ว รัฐจ าเป็นต้องพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมเพ่ือให้เอกชนสามารถวางแผน
และบริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายอุตสาหกรรมของภาครัฐ และ เพ่ือที่จะ
สามารถจัดล าดับความส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในการสร้ างปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เอกชนไม่ต้องการลงทุนเพราะมีความเสี่ยงสูง 

รายงานเรื่องรัฐบาลไทยกับการพัฒนาที่ไม่สมดุล (The Thai Government and 
Thailand’s Uneven Economic Development) ของ Rick Doner ในปี 2008 ได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่เคยมีนโยบายอุตสาหกรรม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมานั้น
เกิดจากการที่ผู้ประกอบการขวนขวายในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมาแทนสินค้าที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ ากว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทย
จึงเป็นประเทศที่มีสินค้าการส่งออกที่หลากหลายมาก (diversified) ตั้งแต่สินค้าเกษตร เช่น ข้าว มัน
ส าปะหลัง กุ้ง สัปปะรดกระป๋อง ปลากระป๋อง ไปจนกระทั่งคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนตร์  

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้คือ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่หวังพ่ึ งพาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ สามารถท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อประเทศมีรายได้ มีค่าจ้างที่สูงใน
ระดับหนึ่งแล้ว การส่งออกจะต้องเน้นการพัฒนาในแนวดิ่งหรือแนวลึกมากกว่าแนวราบหรือแนวกว้าง 
ซึ่งรายงานชิ้นนี้ได้สรุปว่าประเทศไทยมาถึงทางตันแล้ว เพราะขาดปัจจัยเชิงสถาบันซึ่งหมายถึง
นโยบายอุตสาหกรรมของภาครัฐที่จะสามารถพาภาคเอกชนก้าวข้ามไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่ง
ต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพและกฎ กติกาของภาครัฐที่เสริมหนุนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
การขยายตัวที่ผ่านมานั้นพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติเป็นหลัก ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ส่งออกสินค้าที่
มีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น รถยนต์ และ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ล้วนเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้น ท าให้เศรษฐกิจ
ไทยที่ผ่านมาเติบโตได้โดยไม่มีการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงเทคโนโลยีของตนเอง เป็นเพียงแหล่ง
ในการ “ประกอบ” สินค้าดังกล่าวเท่านั้น ดังที่ Wade (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยให้
ความส าคัญแก่การ “ก าหนดราคา” ที่เหมาะสม และ “ซื้อเทคโนโลยี” (getting the price right, 
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buying skills) แทนการ “พัฒนาสถาบัน” ที่เหมาะสมและ “พัฒนาเทคโนโลยี” (getting the 
institution right, building skills) 

Doner เห็นว่าการที่นโยบายอุตสาหกรรมไร้ทิศทางนั้นส่วนหนึ่งมาจากการเมืองที่มักมี
รัฐบาลผสมท าให้แต่ละกระทรวงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคการเมืองที่ต่างกันไม่สามารถ
ประสานงานกันได้ และความไม่มั่นคงทางการเมืองยังท าให้มีการปฏิวัติและเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง 
นโยบายอุตสาหกรรมจึงขาดความต่อเนื่องเพราะรัฐบาลมีอายุสั้นมาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี
ฐานด้านวิศวกรรมที่อ่อนแอ ต่างจากเกาหลีใต้และไต้หวันในช่วงก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศ
อุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถดูดซับเทคโนโลยีและทักษะในการผลิตจากบริษัทข้ามชาติได้ 

4. ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยใน
อีก 30 ปีข้ำงหน้ำ 

การที่ประเทศไทยจะสามารถเติบโตอย่างมีพลวัตในช่วง 30 ปีข้างหน้านั้นจ าเป็นต้องพ่ึงพา
ภาครัฐที่ “รู้บทบาท” ที่ควรจะเป็นของตนและ “เล่นบทบาท“ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การรู้บทบาท หมายถึง การที่ภาครัฐตระหนักว่า ตนควรเป็นผู้ที่  “คัดหางเสือเรือ 
(steering)” ไม่ใช่ผู้พายเรือเอง (rowing) ซึ่งหมายความว่า รัฐจะต้องไม่เข้าไปแข่งขันกับเอกชนใน
การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ และหากมีความจ าที่จะต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ดังใน
กรณีของการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ก็ควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาบริการ
ดังกล่าว เช่น การให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ตัดสินใจปล่อยสินเชื่อโดยรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ค้ าประกันแทนที่
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเอง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงว่าธนาคารของรัฐที่ปล่อยสินเชื่อ
เองไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ 
ธนาคารอิสลามล้วนมีปัญหาหนี้เสียสูงมาก เป็นภาระทางการคลังของประเทศในขณะที่ผลประโยชน์ที่
เกิดแก่สาธารณะไม่ชัดเจน ยกเว้นธนาคารของภาครัฐที่มีภารกิจเฉพาะเจาะจง มิได้ปล่อยกู้ให้แก่
ประชาชนหรือธุรกิจทั่วไป เช่น ธนาคารเพ่ือการน าเข้าและส่งออก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

ในอนาคต รัฐบาลไทยควรจ ากัดบทบาทในการลงทุนของภาครัฐเฉพาะในส่วนของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการลงทุนของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย 
คณะผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของการลงทุนของภาครัฐในอนาคตให้สูงกว่าที่ผ่านมามี
หลักการที่ส าคัญสองประเด็น คือ การกระจายอ านาจในการลงทุนสู่ท้องถิ่น และการร่วมทุนกับ
เอกชนมากข้ึน 

การกระจายอ านาจในการลงทุนสู่ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากการรวมศูนย์การตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
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เศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในเชิงพ้ืนที่ ท าให้การตัดสินใจจากส่วนกลางไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนที่ได้   

อนึ่ง ความหมายของการกระจายอ านาจในการตัดสินใจลงทุนสู่ท้องถิ่นหมายถึง  (1) การให้
ท้องถิ่นสามารถก าหนดการใช้จ่ายทั้งขนาดและประเภทเองได้ (2) การที่ท้องถิ่นสามารถจัดท า
งบประมาณได้เอง (3) การที่ท้องถิ่นสามารถหารายได้เอง และ (4) การที่ท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อ
การใช้จ่ายหรือการลงทุนของตน หากการลงทุนสร้างสนามบินในแต่ละจังหวัดเป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว คงไม่เกิดการก่อสร้างสนามบินแทบทุกจังหวัดดังที่น าเสนอมาแล้ว เพราะหากคนในพ้ืนที่
สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้เงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองหรือ
ส่วนกลางโอนมาให้กับสิ่งปลูกสร้างใด คงไม่เลือกลงทุนในสนามบินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

แม้ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2009 แต่ยังไม่เคยมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท าให้ไม่มีความเป็น อิสระ การกู้เงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย การใช้จ่าย
งบประมาณเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าผลงาน เป็นต้น 

แม้ที่ผ่านมาจะมีการน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสื่อบ่อยครั้ง แต่ประสบการณ์ในต่างประเทศแสดงว่า การกระจาย
อ านาจทางการคลังนั้นแม้ในระยะแรกเริ่มจะมีปัญหาการใช้เงินอย่างไม่คุ้มค่าหรือแม้กระทั่งมีการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างแพร่หลาย9 แต่ปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายลงไปเมื่อประชาชนในท้องถิ่นเริ่ม
เรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงบประมาณของตนเอง ดังนั้น การกระจายอ านาจ
การคลังสู่ท้องถิ่นเป็นเสาหลักของการพัฒนาประสิทธิภาพของการลงทุนของภาครัฐในอนาคตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในขณะที่การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจะช่วยให้มีการตรวจสอบและมีกลไกที่ให้มีการ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของโครงการลงทุนของภาครัฐที่ดีขึ้น (monitor & accountability) อันจะ
ส่งผลให้การลงทุนที่ใช้เงินสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเอกชนใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนจึงมีแรงจูงใจที่ต้อง
ประหยัดต้นทุนและสร้างผลประโยชน์จากการลงทุนให้มากที่สุด ต่างจากหน่วยงานของรัฐที่ขาด
แรงจูงใจในเชิงพาณิชย์ 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นแนวทางในการลงทุน ก่อสร้าง และด าเนินกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวิธีที่
ประหยัดงบประมาณภาครัฐและท าให้ทรัพยากรถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงทุน
ภาครัฐแบบทั่วไป โดยภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลโครงการเพ่ือให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับ

                                           
9 Oates, Wallace (1999) 
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บริการสาธารณะที่จ าเป็น อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต้องอาศั ย
องค์ประกอบหลายประการเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของความร่วมมือซึ่งจะต้องได้รับการจัดการให้ดี
ควบคู่ไปด้วยการประเมินความพร้อมของประเทศไทยส าหรับ PPP ซึ่งจัดท าโดย Economist 
Intelligence Unit ในปี 2011 พบว่าประเทศไทยยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ในล าดับที่ 10 จาก 
16 ประเทศที่ท าการศึกษา แต่ปัญหาด้านความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และที่ส าคัญคือ
โครงสร้างที่ขาดความเป็นระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PPP นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขั้นตอนกระบวนการในปัจจุบันมีความล่าช้าและขาดความแน่นอน 
รวมถึงปัญหาด้านการตัดสินอย่างเป็นธรรมในกรณีการเกิดข้อพิพาท  

รูปที่ 10 กำรเปรียบเทียบคะแนนควำมพร้อมส ำหรับ PPP ในแต่ละมิติ 

 
 
ที่มา: Evaluating the environment for public-private partnerships in Asia-Pacific โดย Economist Intelligent Unit (2011) 

 
ปัญหาที่ส าคัญคือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายในการก ากับดูแลโครงการ PPP ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการก ากับดูแล 
กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมด้านการกระจายความเสี่ยง ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างเอาไว้ และไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ในการเลือกโครงการส าหรับการท า PPP 

อนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวก็ก าลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งร่วม
พัฒนาขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มีผลบังคับใช้ในปีดังกล่าว 
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มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐท าให้ภาครัฐมีความชัดเจนในการ
เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในสาขาต่างๆอย่างเป็นระบบ และมีการก าหนดขั้นตอนส าหรับการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ลงทุน ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการ นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่ง
เป็นขั้นตอนก่อนการเสนอโครงการ และการแก้ไขสัญญาและการท าสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนหลัง
การก ากับดูแลและติดตามผล  ที่มีการก าหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจน และให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานโครงการ PPP ที่หน่วยงาน
ต่างๆ น าเสนอ และเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ 

กรอบกฎหมายใหม่และแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวช่วยแก้จุดอ่อนส าคัญในการท า PPP ของ
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาได้ แต่ในปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในการน ารูปแบบ PPP มาใช้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้จากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมที่ทั้งรัฐบาลที่ผ่าน
มาและรัฐบาลปัจจุบันน าเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนของการร่วมลงทุนของภาคเอกชนอยู่น้อยมาก 
เป็นการเสียโอกาสที่จะน าความเชี่ยวชาญของเอกชน ทั้งด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้บริการของประชาชน นโยบายการลงทุนใน
อนาคตจึงจ าเป็นต้องพิจารณาช่องทาง PPP อย่างจริงจังมากหากประเทศไทยต้องการยกระดับ
ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ 

การเล่นบทบาทที่ดี หมายถึง การท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล และ ผู้ก าหนดนโยบายที่ดี การ
ก ากับดูแลที่ดีหมายถึงการก ากับดูแลธุรกิจเอกชนที่เอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้งมิใช่ผู้ประกอบการ หากเป็น
เช่นนั้นแล้ว หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลควรมีมาตรการส่งเสริมให้มีการแข่งขันในตลาดมาก
ขึ้น มีความเข้มงวดในการก าหนดอัตราค่าบริการมิให้ผู้ประกอบการสามารถส่งผ่านต้นทุนของ “ความ
ไร้ประสิทธิภาพ” ต่อไปยังผู้บริโภคอย่างไม่มีขีดจ ากัด รวมทั้งมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคจาก
คุณภาพของบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือวิธีทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมเที ยบเท่ากับ
มาตรฐานสากล แนวทางที่จะเปลี่ยน “แนวคิด” ของหน่วยงานก ากับดูแลให้มีระยะห่างจาก
ผู้ประกอบการมากขึ้น คือ การเปลี่ยนโครงสร้างของผู้ปฏิบัติหน้าที่จากเดิมที่มักประกอบด้วยอดีต
ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล เป็นนัก
เศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย และตัวแทนภาคประชาชน  

ในส่วนของการเล่นบทบาทของผู้ก าหนดนโยบายที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุด รัฐบาลไทย
จะต้องสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวพ้นไปจากทางตัน แม้การเรียกร้อง
ให้รัฐเข้ามาเล่นบทบาทดังกล่าวมีความเสี่ยงอย่างยิ่ง เพราะรัฐมีโอกาสที่ล้มเหลวโดยเฉพาะกรณีของ
ประเทศไทยที่ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันจัดอันดับคุณภาพของสถาบันไว้ต่ า
มากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ แต่ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอ่ืนหากแต่จะต้องผลักดันให้รัฐมีนโยบาย
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อุตสาหกรรมที่ชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องที่ยากในลักษณะเดียวกับการที่รัฐต้องมีนโยบายการศึกษาหรือ
นโยบายสุขภาพท่ีดี 

Doner ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การที่รัฐจะขวนขวายดิ้นรนผลักดันให้มีการยกระดับของ
อุตสาหกรรมไทยอย่างจริงจังนั้นต้องเกิดจากภาวะวิกฤต ที่ผ่านมาหลังวิกฤตทางด้านการเงินในปี 
1997 เศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างรวดเร็วจากการส่งออกที่ได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อน ท าให้แรง
กดดันของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอ่อนแรงลง นอกจากนี้แล้ว การที่ภาคบริการของประเทศ เช่น 
โทรคมนาคม พลังงาน ก่อสร้าง ท่องเที่ยว การเงิน ฯลฯ ยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายที่จ ากัดทุน
ต่างด้าว ธุรกิจเหล่านี้จึงมีก าไรส่วนเกิน ท าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกในตลาดโลก และขวนขวายที่จะย้ายธุรกิจเข้ามาอยู่ในภาค
บริการที่ได้รับการคุ้มครองแทนที่จะลงทุนในการท านวัตกรรมหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุน
หรือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าของตน 

Hausmann and Rodrik (2006) ได้เสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายอุตสาหกรรม
ที่ดีเพ่ือลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของรัฐหลายประการดังนี้ 

ประการแรก การก าหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมว่าจะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทใดนั้นมิได้มาจากการ “เลือก” ของรัฐ หากแต่จะต้องมาจากประมวลข้อมูลรายละเอียด
จ านวนมากจากภาคเอกชน ดังนั้น กระบวนการในการก าหนดนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศต้องมี
ลักษณะที่ “เปิด” เพ่ือรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ วิชาการ ประชาสังคม ฯลฯ ในวง
กว้างมิใช่เป็นการปิดประตูท างานโดยภาครัฐเท่านั้น 

ประการที่สอง ในการจัดท านโยบายอุตสาหกรรมนั้น รัฐจะต้องระมัดระวังมิให้การก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางเป็นกิจกรรมที่เอกชนเข้ามา “ล็อบบี้” เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
ดังนั้น การประสานงานระหว่างรัฐกับเอกชนในการก าหนดทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมต้องด าเนินการผ่าน “สมาคมการค้า” มิใช่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

ประการที่สาม ในการพิจารณาข้อเสนอแนะของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องยึดหลักว่าการ
ส่งเสริมจะต้องเป็นไปเพ่ือยกระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมนั้นๆเท่านั้น มิใช่เป็นการให้การอุดหนุน
ทางการเงินเพ่ือชดเชยให้กับความไร้ประสิทธิภาพในระบบ หรือ อาจมุ่งเป้าไปที่การให้การส่งเสริม
กิจกรรมใหม่ๆ เช่น สินค้าตัวใหม่ ที่ต้องการการฝึกอบรมแบบใหม่ การลงทุนใหม่ ซึ่งจะเอ้ือให้มีการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูง 

ประการที่สี่ เพ่ือให้นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างว่า
เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและประชาชนของประเทศด้วยรวม มิได้เอาประโยชน์ให้แก่
กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินข้อเสนอของภาคเอกชนที่จะยกระดับ
อุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส รัฐต้องแสดงว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งใด
นั้นจะส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในรูปแบบของภาษีรายได้นิติบุคคล การจ้างงาน หรือ ผลิต
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ภาพแรงงาน เป็นต้น โดยผู้ที่ท าหน้าที่ในการประเมินข้อเสนอของภาคเอกชนต้องมีความเป็นกลาง 
เป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน 

ประการสุดท้าย การบริหารจัดการนโยบายอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนสูงมากเพราะเกี่ยว
โยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจ านวนมาก 
รัฐควรพิจารณาวิธีการบริหารงานในลักษณะเครือข่ายแทนการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารจัดการ 
โดยมีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่หลากหลายที่ท าหน้าที่เป็น “หน่วยบัญชาการย่อย” ซึ่งท าหน้าที่ใน
การวิเคราะห์โอกาส สร้างแรงจูงใจให้เอกชนและประสานงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในรายกิจกรรม เช่น การให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทักษะแรงงาน การ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น การบัญญัติกฎ ระเบียบในการก ากับดูแลที่เหมาะสม ฯลฯ โดยมีการ
เชื่อมโยงและประสานงานกันระหว่างการบริหารจัดการจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมและการบริหาร
จัดการในรายอุตสาหกรรมเพื่อให้การด าเนินนโยบายอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างบูรณาการ 

กล่าวโดยสรุป การปฏิรูปประเทศไทยใน 30 ปีข้างหน้านั้นต้องการ “การยกเครื่อง” การ
บริหารเศรษฐกิจของภาครัฐค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก แต่ประเทศไทยไม่มีทางเลือกอีกต่อไป
เพราะเราได้มาสู่ทางตันของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางและไร้บทบาทของภาครัฐแล้ว 
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