
 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

โครงการนโยบายสาธารณะ 

เพ่ือยกระดบัไทย 

ให้พ้นกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

(สญัญาเลขที ่2-001/2554 รหสัโครงการ นสธ.2554-2-001ข) 
 

โดย 

มลูนิธสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

ไดร้บัทุนสนบัสนุนโดย 

แผนงานสรา้งเสรมินโยบายสาธารณะทีด่ ี(นสธ.) 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

สงิหาคม 2556 
 



รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหากับดักรายได้ปานกลางในเชิงลึก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเศรษฐกิจไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยสองชิ้นเป็นหลัก ในชุด
โครงการวิจัย ‘นโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ ซึ่งประกอบด้วย    
1) การวิเคราะห์การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศต่าง ๆ ในโลก เพื่อก าหนดทราบปัจจัยอันมีผล
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว และ 2) การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา ‘ระบบนวัตกรรมของ
ประเทศ’ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยโครงสร้างที่ส าคัญต่อการผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(Breakthrough growth) 

นิยามที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดของกับดักรายได้ปานกลางก็คือ ปรากฏการณ์ที่ประเทศหนึ่งประสบ
ความส าเร็จในการยกระดับจากประเทศที่ยากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง แต่หลังจากนั้นกลับไม่
สามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศที่ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง คือ
ประเทศท่ีสามารถผลักดันเศรษฐกิจให้ก้าวจากประเทศที่ด้อยพัฒนามาสู่ประเทศที่ก าลังพัฒนา แต่ไม่สามารถ
ที่จะยกระดับเศรษฐกิจให้ก้าวพ้นจากข้ันประเทศที่ก าลังพัฒนามาสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ 

ในทางวิชาการ ได้มีการตีความหมายของกับดักรายได้ปานกลางออกเป็น 3 ลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้ง
การตีความตามตัวอักษร (Literal interpretation) การตีความแบบอุปมาอุปไมย (Figurative 
interpretation) และ การตีความแบบเน้นประยุกต์ (Pragmatic interpretation) ซึ่งจะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการตีความทั้งสองแบบข้างต้น โดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นส าคัญ  ซึ่งข้อสรุปจากการตีความทั้ง 3 แบบ 
พบว่า การตีความแบบที่สอง (ตีความแบบอุปมาอุปไมย) และแบบที่สาม (ตีความแบบเน้นประยุกต์) ให้ข้อสรุป
ว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ในขณะที่ การตีความแบบแรก (ตีความตามตัวอักษร) บ่งชี้ว่า
ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่ แต่การตีความแบบแรก
ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากในอีก 7 ปีข้างหน้าประเทศไทยไม่สามารถที่จะยกระดับไปสู่ประเทศรายได้
ระดับสูงได้ จะถือว่าประเทศไทยได้ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยติดอยู่ในกับดัก
รายได้ปานกลางในทุกนิยามของกับดัก  

ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี โดยประเทศไทยได้พัฒนามาถึง
ระดับของประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจัยทางด้านการออมการลงทุน และ ปัจจัยด้านอัตราเจริญเติบโตของ
ประชากร ในขณะที่ปัจจัยทางด้านการศึกษาและปัจจัยที่ผลักดันประสิทธิภาพทางการผลิตพ้ืนฐานของไทย ยัง
มีช่องว่างในการพัฒนาได้อีก เมื่อเจาะลึกลงไปในเรื่องประสิทธิภาพทางการผลิตจะพบว่าประเทศไทยมีช่องว่าง
ในการพัฒนาทั้งในปัจจัยทางด้านการวิจัยและพัฒนาและปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน นอกจากนี้ หาก
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ในมิติเชิงคุณภาพจะพบว่ามีเพียงปัจจัยทางด้านการออมและการลงทุนเท่านั้น ที่ประเทศ
ไทยมีความสามารถเทียบเท่ากับระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการพัฒนาใน
มิติทางด้านคุณภาพที่ไม่ดีพอ หนึ่งในนั้นก็คือความสามารถในการหาประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศและการเปิดประเทศ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะน ามาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการผลิตได้อย่างเต็มที่  



ในการมองไปข้างหน้า ปัจจัยต่างๆที่ประเทศไทยน่าจะพัฒนาเพ่ือให้ประเทศมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวที่สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาทางด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการพัฒนาทางด้านการหาผลประโยชน์จากการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางด้านการหาผลประโยชน์จากการเปิดประเทศ และการพัฒนาปัจจัยเชิง
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในปัจจัยต่างๆข้างต้น รวมทั้งยังควรที่จะพิจารณาถึงการใช้กลยุทธ์เชิง
ภูมิศาสตร์เชิงการค้าการลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะยาว เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเด่นในเชิง
ภูมิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Breakthrough growth) กล่าว
โดยสรุปคือ การพัฒนาที่เน้นเรื่องคุณภาพ และมีลักษณะเชิงรุกในทิศทางใหม่มากขึ้น  โดยมีสามปัจจัย
โครงสร้างที่ส าคัญ อันได้แก่ การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให้การผลิตมีประสิทธิภาพทางการ
ผลิตที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนให้กลจักร
ทั้งสองตัวข้างต้นสามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

โดยเฉพาะการผลักดันให้นวัตกรรมของไทยมีระดับที่สูงขึ้นเข้าใกล้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คือใน
กรอบใหญ่ของการพัฒนานวัตกรรม ควรที่จะมีการวางรากฐานให้เกิดการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองในภาคธุรกิจ 
เพ่ือที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองดังกล่าว ภาครัฐควรผสมผสานกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ
อย่างเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ขึ้น โดยกลยุทธ์เชิงรับจะหมายถึง นโยบายของ
ภาครัฐที่ใช้แก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาด (Externalities) ในขณะที่กลยุทธ์เชิงรุกจะหมายถึงการ
แทรกแซงตลาดที่มากเกินกว่าที่ใช้แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาด ทั้งนี้ภาครัฐควรที่จะมีการก าหนด
แนวทางปรับลดบทบาทของภาครัฐลงให้เป็นนโยบายเชิงรับในระยะยาว เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ภาคเอกชน การขาดเงื่อนไขดังกล่าวมักจะท าให้เอกชนกลายเป็นธุรกิจที่ไม่พัฒนา เนื่องจากได้รับการปกป้อง
จากภาครัฐมากจนเกินไป และเพ่ือให้นโยบายภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงที่สุด นโยบายของภาครัฐในแต่ละ
หน่วยงานควรที่จะต้องมีการสอดประสานกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม (นโยบายสนับสนุนการลงทุน นโยบาย Upgrading และ นโยบายนวัตกรรม) 
โดยควรที่จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเข้ากับสถานการณ์ที่ภาคธุรกิจแต่ละราย หรือแต่ละอุตสาหกรรมประสบ 
มากกว่าที่จะใช้นโยบายแบบ one-size-fit-all และควรที่จะพิจารณาให้การช่วยเหลือในมิติอ่ืนๆ ที่เกินกว่ามิติ
ทางด้านการเงิน เช่น การแก้ไขกฎระเบียบ การพัฒนาบุคลากรในการท าวิจัยและพัฒนา การสร้างฐานข้อมูล
วิจัยร่วม เป็นต้น 

 



1 

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(The Future of Thai Economy under the Middle-Income Trap) 

1. บทนํา 

ในปี 2554 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จาก
ระดับประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางข้ันต่ํา (Lower middle-income country) ข้ึนมาเป็นประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางข้ันสูง (Upper middle-income country) การยกระดับฐานะดังกล่าวในแง่หนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จใน
การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา ตัวอย่างเช่น อัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมในระยะเวลากว่า 50 ปีท่ีผ่านมา
เฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 6.2 เปอรเ์ซ็นต์ต่อปี (2504-2552) หรือการท่ีคนไทยได้หลุดพ้นจากความยากจนไม่ต่ํากว่า 70-80 
เปอร์เซ็นต์ของคนท้ังประเทศ เป็นต้น  

ในขณะเดียวกันการยกระดับฐานะข้างต้นได้สะท้อนถึงขีดจํากัดของการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งอาศัย
ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนแรงงานท่ีตํ่ากว่า (Cheap labor cost) เป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาในกิจกรรมท่ี
ใช้แรงงานเข้มข้นเป็นหลัก (Labor-intensive activities) ท้ังนี้ ในขณะท่ีประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนแรงงานซึ่งประเทศเคยมีความได้เปรียบจะเริ่มลดลงเนื่องจากต้นทุน
แรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ (ตารางท่ี 1.1) จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องหารูปแบบการพัฒนาประเทศแบบใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของประเทศ ณ ปัจจุบัน  

ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนแรงงานของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นภาพของความได้เปรียบท่ีกําลังจะหมดไปดังกล่าว โดยหากพิจารณาในกลุ่ม
ประเทศ 5 อันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และประเทศไทย จะพบว่าประเทศไทย
มีต้นทุนแรงงานท่ีตํ่ากว่าประเทศอ่ืนๆในกลุ่ม ซึ่งแม้ว่าต้นทุนแรงงานจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาแต่ความแตกต่างของ
ต้นทุนแรงงานก็ยังคงมีอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ 5 อันดับท้าย ซึ่งประกอบไปด้วย 
ไทย จีน อินเดีย อินโดนิเชีย และเวียดนาม จะพบว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญมากข้ึนในฐานะ
คู่แข่งในช่วงหลัง และประเทศเหล่านี้ต่างก็มีต้นทุนแรงงานท่ีต่ํากว่าของไทย จึงเป็นหลักฐานท่ีชี้ว่าการพัฒนาโดย
อาศัยเพียงความได้เปรียบทางด้านต้นทุนแรงงานท่ีตํ่ากว่าอาจจะไม่เหมาะกับประเทศไทยอีกต่อไป 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนแรงงานของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐต่อคน) 

 2523 2533 2537 2544 2550 
ญี่ปุ่น 4.35 13.96 25.60  22.69 
ไต้หวัน 1.26 4.56  7.15 7.64 
ฮ่องกง 1.91 3.05 4.40 6.15 6.21 
เกาหลีใต้ 0.78 3.22 4.00 5.73 7.77 
ไทย 0.33 0.92 1.40 1.18 1.75 
จีน  0.37 0.50 0.41  
- พ้ืนท่ีชายฝั่ง     0.85 
-พ้ืนท่ีปกติ      0.55 
อินเดีย   0.60 0.57 0.69 
อินโดนิเชีย  0.25 0.50 0.50 0.65 
เวียดนาม   0.40 0.39 0.46 
ท่ีมา: Intarakumnerd and Lecler (2010) 

 
การเข้าร่วมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของไทยท่ีจะมาถึงในปี 

2558 เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งท่ีกําลังจะมาถึง โดยหากพิจารณาถึงกลุ่ม ASEAN+3 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศจีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น จะสามารถแบ่งประเทศตามระดับการพัฒนา
ออกได้เป็นสามกลุ่ม (รูปท่ี 1.1) อันได้แก่ กลุ่มประเทศท่ีเน้นกิจกรรมทางด้านทรัพยากรและกิจกรรมท่ีใช้แรงงาน
เข้มข้นเป็นหลัก อันได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนิเชียและบรูไน กลุ่มประเทศท่ีเน้นกิจกรรมท่ีใช้ทุน
เข้มข้นเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาระดับกลาง อัน
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ จีน ไทยและมาเลเซีย  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประเทศในกลุ่มท่ีสามเป็นประเทศท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย คือมีท้ังกิจกรรมท่ีเน้น
ทรัพยากรและแรงงานเข้มข้นเป็นหลักและมีกิจกรรมท่ีเน้นปัจจัยทุนเข้มข้นเป็นหลักเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี หาก
จะเปรียบเทียบประเทศในกลุ่มนี้กับประเทศในสองกลุ่มแรกจะพบว่า ประเทศในกลุ่มแรกมีความได้เปรียบทางด้าน
กิจกรรมท่ีเน้นทรัพยากรและกิจกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นเป็นหลักเนื่องมาจากต้นทุนแรงงานท่ีตํ่ากว่าโดย
เปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันประเทศในกลุ่มท่ีสองก็มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในกิจกรรมท่ีเน้นปัจจัยทุน
เป็นหลกัท้ังนี้เนื่องจากประเทศในกลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับท่ีสูงเป็น
เวลายาวนาน ด้วยเหตุนี้เองประเทศท่ีมีการพัฒนาอยู่ในระดับกลางจึงติดอยู่ในกับดักท่ีเรียกว่ากับดักรายได้ปาน
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กลาง (Middle-income trap) และมีความจําเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่เพ่ือผลักดันให้
ประเทศพ้นจากสภาพความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบข้างต้น 
 
รูปท่ี 1.1 จําแนกระดับการพัฒนาของกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรและ

รูปแบบการพัฒนา 

 
 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 

 
บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับปัญหากับดักรายได้ปานกลางในเชิงลึก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในบริบทท่ีเก่ียวข้องกับอนาคตของเศรษฐกิจไทย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยสองชิ้นเป็นหลัก อันได้แก่ 
โครงการวิเคราะห์ปัจจัยกําหนดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และโครงการการจัดทํานโยบาย
สาธารณะทางด้านนวตักรรมภาคเอกชนเพ่ือยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะท่ีดี (นสธ.) 

บทความประกอบด้วย 5 ส่วน ในส่วนแรกจะอธิบายถึงกับดักรายได้ปานกลางในนิยามท่ีแตกต่างกันเพ่ือ
วิเคราะห์ว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักปานกลางแล้วหรือไม่? ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ไทยท่ีผ่านมาโดยอาศัยดัชนีผลิตภาพแรงงานเป็นหลัก การวิเคราะห์มุ่งเน้นท่ีจะแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่าง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รวมท้ังประมาณการ
ระยะเวลาท่ีประเทศไทยคาดว่าจะใชเ้พ่ือก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ส่วนท่ี 3 และ 4 จะพิจารณาเศรษฐกิจไทย
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ในมิติเชิงโครงสร้าง เพ่ือวิเคราะห์ว่าปัจจัยตัวใดบ้างท่ีมีผลต่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของไทย รวมท้ังประเมิน
ศักยภาพของปัจจัยดังกล่าวในการผลักดันเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต ในส่วนท้ายจะเสนอแนวทางการพัฒนา
ปัจจัยท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 

2. อะไรคือกับดักรายได้ปานกลาง และไทยติดอยู่ในกบัดักนีห้รือไม?่ 

นิยามท่ีเข้าใจได้ง่ายท่ีสุดของกับดักรายได้ปานกลางก็คือ ปรากฏการณ์ท่ีประเทศหนึ่งประสบความสําเร็จ
ในการยกระดับจากประเทศท่ียากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง แต่หลังจากนั้นกลับไม่สามารถก้าวข้ึนมาเป็น
ประเทศรายได้สูงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศท่ีติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง คือประเทศท่ีสามารถผลักดัน
เศรษฐกิจให้ก้าวจากประเทศท่ีด้อยพัฒนามาสู่ประเทศท่ีกําลังพัฒนา แต่ไม่สามารถท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจให้ก้าว
พ้นจากข้ันประเทศท่ีกําลังพัฒนามาสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได ้

ในทางวิชาการ ได้มีการตีความหมายของกับดักรายได้ปานกลางออกเป็น 3 ลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังนี ้

1. การตีความตามตัวอักษร (Literal interpretation) ซึ่งเป็นการแปลความหมายตามตัวอักษรเป็นหลัก 
2. การตีความแบบอุปมาอุปไมย (Figurative interpretation) ซึ่งเป็นการแปลความแบบเปรียบเปรยโดย

เน้นท่ีวัตถุประสงค์ของการนิยามคําศัพท์เป็นสําคัญ 
3. การตีความแบบเน้นประยุกต์ (Pragmatic interpretation) ซึ่งจะเป็นการผสมผสานระหว่างการ

ตีความท้ังสองแบบข้างต้น โดยเน้นภาคปฏิบัติเป็นสําคัญ 

ความแตกต่างข้างต้นทําให้การพิจารณาว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่ จะต้องมี
การพิจารณาท้ัง 3 ความหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 การตีความตามตัวอักษร 

ในงานวิจัยของ Felipe (2012) มองว่ากับดักรายได้ปานกลาง หมายถึง มีระดับรายได้บางระดับท่ีเป็น
เสมือน ‘กําแพง’ ท่ีประเทศท่ีติดกับดักไม่สามารถท่ีจะก้าวข้ามได้ ท้ังนี้ การท่ีจะพิจารณาว่าประเทศใดประเทศ
หนึ่งติดอยู่ในกับดักหรือไม่นั้น ข้อมูลท่ีสําคัญจะประกอบไปด้วย ข้อมูลระดับรายได้ท่ีเป็นกําแพงท่ีประเทศท่ีติดกับ
ดักไม่สามารถท่ีจะก้าวข้ามได้ กับข้อมูลช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะอ้างอิงว่าประเทศดังกล่าวติดอยู่ในกับดัก 

อาศัยข้อมูลระดับประเทศ ในงานวิจัยของ Felipe พบว่ามีกําแพงอยู่ 2 ข้ันในระดับรายได้ปานกลางท่ีถือ
ได้ว่าเป็นกับดัก (ตารางท่ี 2.1) ได้แก่ กําแพงท่ีระดับรายได้ต่อหัวประชากร เท่ากับ 7,250 ดอลลาร์สหรัฐ และ
กําแพงท่ีระดับรายได้ต่อหัวประชากรเท่ากับ 11,750 ดอลลาร์สหรัฐ1 โดยกําแพงข้ันแรกจะเป็นกับดักสําหรับ
ประเทศท่ีมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางกลุ่มล่าง (Lower-middle income) ในขณะท่ีกําแพงข้ันท่ีสองจะเป็นกับ

                                           
1 ระดับรายได้ดังกล่าวถูกวัด ณ ราคาคงที่ปี 1990 เพื่อขจัดผลทางด้านราคา (Price effect) 
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ดักสําหรับประเทศท่ีมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางกลุ่มบน (Upper-middle income) นอกจากนี้ จากการ
ประมวลผลข้อมูลระยะเวลาท่ีประเทศท่ีก้าวพ้นกับดักแต่ละข้ันใช้ในการก้าวข้ามกับดัก (ตารางท่ี 2.2) พบว่า ค่า
กลางท่ีควรใช้ในการชี้วัดว่าประเทศติดอยู่ในกับดักหรือไม่ ควรจะมีค่าเท่ากับ 28 ปีสําหรับกับดักข้ันแรก และ14 ปี
สําหรับกับดักข้ันท่ีสอง2 ซึ่งหมายความว่า หากประเทศหนึ่งมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางกลุ่มล่างและไม่สามารถท่ี
จะยกระดับรายได้ของประเทศให้ก้าวพ้น 7,250 ดอลลารส์หรัฐต่อหัวประชากรได้ภายในระยะเวลา 28 ปี ให้ถือว่า
ประเทศดังกล่าวติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มล่าง ในขณะท่ีถ้าประเทศหนึ่งประเทศใดมีรายได้อยู่ในระดับ
ปานกลางกลุ่มบนแต่ไม่สามารถท่ีจะยกระดับรายได้ให้มากกว่า 11,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากรภายใน
ระยะเวลา 14 ปี ก็ให้ถือว่าประเทศดังกล่าวติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มบน 

ในกรณีของประเทศไทย รายได้ต่อหัวประชากรของไทย ณ ปี 2010 อยู่ท่ีระดับ 9,143 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
บ่งชีว้่าประเทศไทยได้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มล่างเรียบร้อยแล้ว สําหรับกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มบน
นั้น เม่ือพิจารณาข้อมูลในอดีต พบว่าประเทศไทยได้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มล่างมาได้ 7 ปี แต่ยังมีค่า
น้อยกว่า 14 ปี ซึ่งเป็นค่าท่ีใช้ชี้วัด จึงสรุปไดว้่า ยงัไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสรุปว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักหรือไม่ 
เนื่องจากประเทศไทยพ่ึงจะเข้ามาอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูงได้ไม่นาน งานวิจัยดังกล่าวยังได้ให้
ข้อสรุปท่ีน่าสนใจอีกสองประการ ประการแรกประเทศไทยจะถือว่าติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง หากประเทศ
ไทยไม่สามารถท่ีจะยกระดับรายได้ต่อหัวประชากรไปสู่ระดับรายได้ข้ันสูงได้ภายใน 7 ปี และประการท่ีสอง การท่ี
ประเทศไทยจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางนั้น รายได้ต่อหัวประชากรจะต้องมีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อย
ละ 3.6 ต่อปี3 

ตาราง 2.1 แสดงระดับรายได้ท่ีเป็นกําแพงท่ีประเทศท่ีติดกับดักไม่สามารถท่ีจะก้าวข้ามได ้
รายได้ต่อหัวประชากร ระดับรายได ้  

<$2,000 รายได้ระดับต่ํา  
$2,000 – $7,250 รายได้ระดับปานกลาง กลุ่มล่าง  
$7,250 - $11,750 รายได้ระดับปานกลาง กลุ่มบน กําแพงท่ี 1 

>$11,750 รายได้ระดับสูง กําแพงท่ี 2 
ท่ีมา: Felipe (2012) 
  

                                           
2 ค่ากลางที่ใช้ในงานวิจยัของ Felipe กคื็อ ค่ามัธยฐาน (Median) เนื่องจากขอ้มูลที่ใช้มีค่าสุดโต่ง (Extreme value) ปรากฏอยู่จึงทําใหก้ารใช้ค่าเฉลี่ย
จะให้ผลที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นและไม่เหมาะสมที่จะนาํมาใช้เป็นค่ากลางในการชี้วัด  
3 มีข้อสังเกตที่สําคัญก็คือ งานวิจยัดังกล่าวมีการตั้งเป้าหมายของกับดักที่ตํ่าจนเกินไป โดยกําหนดให้รายได้เฉลี่ยต่อหวัประชากรเท่ากบั 11,750 
ดอลลาร์สหรัฐเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ประเทศที่ยังไม่ได้รับการยกสถานะให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อาร์เจนติน่า 
ชิลี ถูกกาํหนดให้เป็นประเทศที่รายได้สูง หรือก็คือ พ้นกับดักรายได้ปานกลางแล้ว 
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ตาราง 2.2 แสดงค่ากลางท่ี 
กําแพง ค่ากลางช้ีวัด (ปี) 

กับดักรายได้ปานกลางกลุ่มล่าง 28 
กับดักรายได้ปานกลางกลุ่มบน 14 

ท่ีมา: Felipe (2012) 
 

2.2 การตีความแบบอุปมาอุปไมย 

 การตีความแบบอุปมาอุปไมยจะไม่เน้นท่ีคําว่ารายได้เป็นสําคัญ แต่จะพิจารณาภาพรวมของกับดักรายได้
ปานกลาง ซึ่งสื่อถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการผลักดันเศรษฐกิจจากประเทศกําลังพัฒนามาสู่การเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้วเป็นหลัก  
 ในกรณีของประเทศไทย มีหลักฐานอย่างน้อย 2 ชิ้นท่ีบ่งชี้ชัดว่าประเทศไทยมีปญัหาเชิงโครงสร้าง ซึ่ง
สนับสนุนว่าประเทศไทยกําลังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง 

หลักฐานชิ้นแรกมาจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอดีตท่ีผ่านมา โดยสถาบันวิจัย Friedrich 
Ebert Stiftung (FES) ระบุว่าประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีอาศัยการส่งออกเป็นกลจักร และใช้
แรงงานราคาถูกเป็นสิ่งจูงใจหลักในการพัฒนาประเทศ (labor-intensive export-led growth) ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวอาจจะไม่สามารถท่ีจะนํามาใช้เพ่ือผลักดันประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต (ดอูธิบายเหตุผลเพ่ิมเติม
ในบทนํา) 
 หลักฐานชิ้นท่ีสองมาจากรูปแบบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคบริการท่ีค่อนข้างช้าของไทย 
โดยธนาคารโลกได้จําแนกโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศออกตามระดับรายได้ของประเทศ ซึ่งพบว่า
ประเทศท่ีมีรายได้ท่ีสูงมักจะต้องมีภาคบริการท่ีมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย ในขณะท่ีบทบาทของภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมจะมีน้อยลงเรือ่ยๆ ตามระดับการพัฒนาของประเทศ (รูปท่ี 2.1) 
 เม่ือพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย (รูปท่ี 2.2) พบว่า ตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจเป็นต้นมา การปรับโครงสร้างของไทยประสบกับสภาวะชะงักงัน โดยภาคบริการของไทยมีบทบาทคงท่ี
อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 50 ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีบทบาทคงท่ีอยู่ท่ีระดับร้อยละ 41 และ ร้อย
ละ 9 ตามลําดับ  
 ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างภาคบริการ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยท่ีสําคัญประการหนึ่ง 
เนื่องจากภาคบริการเป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยหากพิจารณาถึงกระบวนการผลิต
สินค้าในสมัยใหม่ ซึ่งแยกออกได้เป็น 9 ข้ันตอน ประกอบไปด้วย การทําวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) การทํา
วิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) การทดสอบผลวิจัย (Testing) การพัฒนาสินค้าทางการตลาด 
(Commercializing) การจัดการทางด้านการเงิน (Financing) การผลิต (Manufacturing) การขนส่งและ
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การตลาด (Transport and Marketing) การบริการหลังการขาย (After sale services) และการทําวิจัยเพ่ือต่อ
ยอดสินค้า (Research and Development) จะพบว่าส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม มีเพียงข้ันตอนการ
ผลิตเพียงข้ันตอนเดียว ในขณะท่ีข้ันตอนอ่ืนๆ จะเก่ียวข้องกับภาคบริการท้ังสิ้น ด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาภาค
บริการจึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
 
รูปท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศจําแนกตามกลุ่มรายได้ 

 
ท่ีมา: World Bank (2000) (beyond economic growth) 
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รูปท่ี 2.2 แสดงสถานการณก์ารปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

 
ท่ีมา: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (2556) 

 

2.3 การตีความแบบประยุกต์ 

กลุม่งานวิจัยท่ีตีความแบบประยุกต์มองว่า ข้อมูลรายได้ยังคงมีความสําคัญในการกําหนดว่าประเทศใด
ประเทศหนึ่งติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางหรือไม่? เนื่องจากข้อมูลรายได้ยังคงเป็นดัชนีท่ีใช้ชี้วัดพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าแต่ละประเทศมีรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง
กัน4 จึงมีความเป็นไปได้ว่าในแต่ละประเทศจะมีกําแพงของระดับรายได้ท่ีประเทศไม่สามารถก้าวข้ามได้แตกต่าง
กัน  

จากเหตุผลข้างต้น Eichengreen, Chin and Park (2011) ได้ระบเุกณฑ์การเลือกประเทศท่ีติดกับดัก 
โดยระบุให้เป็นประเทศท่ีมีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงกว่าร้อยละ 3.5 โดยเฉลี่ยในอดีต และมีการขยายตัว
เฉลี่ยลดลงจากในอดีตอย่างน้อยร้อยละ 2 หลังจากรายได้ข้ึนมาแตะท่ีระดับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว
ประชากร (ณ ราคาคงท่ีปี 2005)  

                                           
4 ความแตกต่างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีพื้นที่ทําเกษตรที่ไม่เท่ากัน สภาวะภูมอิากาศที่แตกต่างกัน ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุในผืนดิน
ที่แตกต่างกัน ฯลฯ 
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 หากใชก้ฎเกณฑ์ดังกล่าวกับประเทศไทย (รูปท่ี 2.3) จะพบว่า ประเทศไทยเคยมีอัตราเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยในระดับท่ีค่อนข้างสูง และอัตราเจริญเติบโตดังกล่าวได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 2 ในภายหลัง จึงบ่งชี้
ว่าประเทศไทยได้ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางตามนิยามแบบท่ีสาม 

รูปท่ี 2.3 แสดงอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 11 ปีของไทย 

 
ท่ีมา: สมชัย จิตสุชน (2554) 
 
 ข้อสรุปจากการตีความท้ัง 3 แบบ พบว่า การตีความแบบท่ีสอง (ตีความแบบอุปมาอุปไมย) และแบบท่ี
สาม (ตีความแบบเน้นประยุกต)์ ให้ข้อสรุปท่ีว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง ในขณะท่ี การตีความ
แบบแรก (ตีความตามตัวอักษร) บ่งชี้ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปาน
กลางหรือไม่ ข้อสังเกตประการหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ การตีความแบบแรกได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากในอีก 7 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยไม่สามารถท่ีจะยกระดับไปสู่ประเทศรายได้ระดับสูงได้ จะถือว่าประเทศไทยได้ติดอยู่ในกับ
ดักรายได้ปานกลาง5 ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางในทุกนิยามของกับดัก 
 

3. ทําไมไทยถงึติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

วิธีหนึ่งในการหาสาเหตุท่ีประเทศไทยน่าจะติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง คือทําการเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศอ่ืน โดยหากใช้แนวนิยามกับดักประเทศรายได้ปานกลางว่าเกิดจาก

                                           
5 นั่นก็คือ ประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่ประเทศรายได้ระดับสูงภายในปี 2019 – คณะผู้วิจัย 
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ปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสะท้อนได้จากผลิตภาพแรงงาน6 (labor 
productivity) เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนระดับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด7 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503-2531 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานท่ีค่อนข้างจะ
คงท่ี8 ประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปีโดยเฉลี่ยจากนั้นผลิตภาพของแรงงานมีอัตราเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึน อยู่ท่ีระดับร้อย
ละ 7.7 ต่อปีโดยเฉลี่ย ก่อนท่ีจะปรับตัวลดลงจนมีค่าติดลบในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540-2541 อย่างไรก็ดี
นับจากนั้นเป็นต้นมา ผลิตภาพของแรงงานมีอัตราเจริญเติบโตท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ท่ีระดับร้อยละ 3.7 ต่อปี
โดยเฉลี่ย แต่ยังคงน้อยกว่าในช่วงก่อนวิกฤติการณ์ 

รูปท่ี 3.1 แสดงผลิตภาพทางการผลิตท่ีแท้จริงของไทย ณ ราคาคงท่ี ระหว่างปีพ.ศ. 2503-2550  
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ ณ ปี 2548)  

 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 

                                           
6 คําว่าผลิตภาพ (Productivity) ตามพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง จํานวนของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยการ
ผลิตที่ใช้ในการผลิตของหน่วยผลิต อุตสาหกรรม หรือ ประเทศ โดยผลิตภาพแรงงาน (labor productivity)แสดงถึงผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน หรือ 1 
ชั่วโมงการทํางาน ในบทความชิ้นนีจ้ะใชน้ิยามของผลิตภาพแรงงาน ให้แสดงถึงมูลค่าของผลผลิตทั้งประเทศที่ผลิตได้ต่อแรงงาน 1 คน 
7 เนื่องจากตัวชีว้ัดดังกล่าวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวชีว้ัดอื่นๆ กล่าวคือ กลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มรายได้ระดับสูง มักจะถูกจัด
อันดับให้อยู่ในระดับสูงโดยตวัชี้วัดอื่นๆด้วย ตวัอยา่งเช่น อายุขัยเฉล่ีย ระดับการศึกษา หรือเสรีภาพทางความคิดเห็น เป็นต้น ในขณะที่ประเทศที่มี
รายได้ในระดับปานกลางและต่ํา ก็มักจะได้รับการจัดอันดับในตัวชีว้ัดอื่นๆในระดับกลางและตํ่า ลดหล่ันลงมา 
8  ใชข้้อมูลจาก Penn World Table (PWT) หรือที่ถูกเรียกอกีชื่อหนึ่งวา่ Summers-Heston data set จุดเด่นประการหนึ่งของข้อมูลชุดนี้คือได้
ปรับตัวแปรทางด้านราคาให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด (ตามปกตแิล้ว การเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งประเทศมักจะใช้ อัตราแลกเปล่ียน ณ ขณะนั้น
เพื่อสะท้อนถึงผลทางด้านราคา อยา่งไรก็ตาม การใช้อัตราแลกเปล่ียนเป็นตัวปรับค่าดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนถึงผลทางด้านราคาของสินค้าที่ไม่ได้มีการ
ค้าขายระหว่างประเทศ (non-traded goods) ฐานข้อมูลนี้ถูกใช้ในงานวิจัยเชงิวิชาการอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่
เกี่ยวขอ้งกับอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดูตัวอย่างของงานวจิัยใน Durlauf et.al (2004) 
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หากเปรียบเทียบผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจสูงและผลิตภาพแรงงานสูงท่ีสุดในโลก9 (รูปท่ี 3.2) พบว่า ประเทศไทยยังล้าหลังอยู่มาก ในปีพ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีผลิตภาพทางการผลิตอยู่ท่ีระดับ 13,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในขณะค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม 
G7 อยู่ท่ีระดับ70,000 เหรยีญดอลลาร์สหรัฐ โดยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีผลิตภาพของแรงงานท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่ม 
โดยอยู่ท่ีประมาณ 86,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ช่องว่างระหว่างผลิตภาพของแรงงานของไทยกับประเทศในกลุ่ม 
G7 อยู่ท่ีระดับ 5-6 เท่า นั่นหมายถึง ไทยจะต้องมีการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมข้ึน 5-6 เท่าถึงจะสามารถ
ตามทันผลิตภาพของแรงงานท่ีเส้นขอบเขตการผลิตโลก (World’s frontier)10 

รูปท่ี 3.2 แสดงผลิตภาพของแรงงานท่ีแท้จริงของไทย เทียบกับกลุ่มประเทศ G7  (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ 
ณ ปี 2548)  

 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 

 

และหากเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาใหม่11 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีไม่เคยติดหรือหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางเรียบร้อยแล้ว (รูปท่ี 3.3) พบว่ากลุ่มประเทศพัฒนาใหม่ มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของ
แรงงานสูง โดยมีค่าแนวโน้มระยะยาวของอัตราเจริญเติบโตสูงกว่าประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งแสดงถึงความสามารถใน

                                           
9 กลุ่ม G7 ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี ฝร่ังเศส และญี่ปุ่น 
10นิยามของเส้นขอบเขตการผลิตโลก (World’s frontier) คือเส้นที่แสดงถึงผลิตภาพทางการผลิตเฉล่ียของกลุ่มประเทศ G7 
11 กลุ่มประเทศพัฒนาแลว้ใหม่ประกอบไปด้วย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย จีนเฉพาะเขตฮ่องกง อิสราเอล เกาหลีใต้ มอลตา สิงค์โปร์ สโลเวเนีย 
สโลวาเกยี และไต้หวัน  
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การไล่ตามผลิตภาพของแรงงานของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ทุกประเทศในกลุ่มยังมีอัตราเจริญเติบโตท่ีสูง
มากกว่าปกติอย่างน้อยใดช่วงหนึ่งในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างปีพ.ศ. 2503-2550 ตัวอย่างเช่น อิสราเอล
ในช่วงปีพ.ศ. 2510-2516 มีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 8.6 ต่อปี เอสโตเนียในช่วงปีพ.ศ. 
2542-2549 มีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 9.3 ต่อปี เป็นต้น สําหรับประเทศไทยเอง กลับไม่พบว่ามีอัตรา
เจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานท่ีสูงกว่าปกติเช่นเดียวกันกับประเทศในกลุ่มพัฒนาใหม่แต่อย่างใด12 โดยในป ี
2550 ผลิตภาพแรงงานของไทยต่ํากว่าค่าต่ําสุดของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่ (ประเทศเอสโตเนีย, 37,000 
เหรียญดอลลารส์หรัฐ) ประมาณ 2.75 เท่า ความห่างดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการจัดอันดับโดยใช้ดัชนีชี้วัดทาง
รายได้ของ World Bank (2011)13  

รูปท่ี 3.3 แสดงผลิตภาพทางการผลิตท่ีแท้จริงของประเทศไทย เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่ 
(หน่วย: ดอลลารส์หรัฐ ณ ปี 2548) 

 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 

หากเรานิยามระดับผลิตภาพแรงงานท่ีตํ่าท่ีสุดของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่ให้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง

ประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพ่ือใช้ประมาณการระยะเวลาท่ีใช้ในการผลักดันผลิตภาพแรงงาน

ไทยเข้าสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วใหม่ หรือก็คือ ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง จะพบว่า (ตารางท่ี 3.1) หากสมมติ

                                           
12 ความแตกต่างดังกล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ ประเทศที่ก้าวพ้นกบัดักจะต้องมีช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งที่อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูงมาก เพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจเข้าหาระดับสูงสุดของโลก (Economic convergence)  
13World Bank ได้ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านรายได ้ โดยใช้รายได้ต่อหวัประชากรเปน็หลัก พบว่าในปีพ.ศ. 2554 ช่องว่างของรายได้ต่อหัวประชากรของ
ประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้วอยูท่ี่ประมาณ 3 เท่า 
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ให้ไทยมีอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานแบบทบต้นอยู่ท่ีร้อยละ 7 ต่อปี นับจากปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 

ไทยจะก้าวข้ามเส้นท่ีแสดงสถานะประเทศท่ีพัฒนาแล้วในปีพ.ศ. 2565 หรือใช้ระยะเวลารวม 15 ปีในการข้ามเส้น

ดังกล่าว หากอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานมีอัตราท่ีลดลง ประเทศไทยต้องใช้ระยะเวลามากข้ึน เช่น

ในกรณีท่ีประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 4-5 ต่อปี จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 21-26 ปี เพ่ือไล่ทัน

เส้นสถานะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และหากไทยมีอัตราเจริญเติบโตท่ีต่ํามาก ระยะเวลาท่ีใช้อาจจะนานถึง 50-100ป ี

ก็เป็นได้  

ตารางท่ี 3.1 แสดงประมาณการระยะเวลาท่ีใช้ในการก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 

อัตราเจริญเติบโตแบบทบต้น 

(Compound rate growth) 

ระยะเวลาท่ีใช้ 

(ป)ี 

ปีท่ีข้ามเส้นสถานะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

(พ.ศ.) 

1% 102 2652 

2% 52 2602 

4% 26 2576 

5% 21 2571 

7% 15 2565 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะนักวิจัย  

 

คําถามท่ีสําคัญคือ แนวโน้มของผลิตภาพของแรงงานของไทยจะเป็นอย่างไร? ซึ่งอาจจะตอบได้จากการ
พยากรณ์โดยอาศัยอัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงานของไทยในอดีต ตารางท่ี 3.2 แสดงถึงอัตรา
เจริญเติบโตแบบทบต้น (Compound annual growth rate) ของผลิตภาพของแรงงานของประเทศไทยและ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly industrialized countries) ในช่วงปี 2503-255014  ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
หลายประเด็น ดังนี้ หนึ่ง ไทยมีอัตราเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างจะคงท่ี โดยมีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 4.16 
ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2550 หากดูเฉพาะประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศเม็กซิโก ตุรกี 
มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และประเทศบราซิล จะพบว่าอัตราเจริญเติบโตของประเทศเหล่านี้ในช่วงปีพ.ศ. 2503-2513 
เคยสูงในระดับใกล้เคียงกับระดับร้อยละ 4.16 ต่อปีของไทย ในกรณีของมาเลเซียและบราซิลอัตราเจริญเติบโตท่ีสูง

                                           
14 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ประกอบไปด้วย ไทย บราซิล จีน อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ตุรกี มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ รายชือ่นีถู้กเลือกโดย
ผู้เชี่ยวชาญหลายคน เช่น Bozyk (2006), Guillen (2003), Waugh (2000) และ Mankiw (2000) ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ข้างต้น บทความนี้
เลือกศึกษาเฉพาะประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าหรือใกล้เคียงกับของไทย 



14 

ได้มีความต่อเนื่องจนถึงช่วงปีพ.ศ. 2513-2523 ด้วย แต่หลังจากนั้น อัตราเจริญเติบโตของผลิตภาพของแรงงาน
ของประเทศเหล่านี้มีได้หดตัวลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง15 

ตารางท่ี 3.2 แสดงอัตราเจริญเติบโตแบบทบต้นในอดีต ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

ช่วงเวลา ไทย เม็กซิโก ตุรกี มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บราซิล 

2503-2513 5.36 3.46 5.05 3.66 3.51 4.14 

2513-2523 3.82 1.66 2.31 6.08 1.38 5.02 

2523-2533 4.63 0.33 3.25 2.97 -1.56 -1.95 

2533-2543 2.94 -1.28 2.51 4.02 0.18 -0.94 

2543-2550 4.05 1.77 3.71 2.04 3.47 0.85 

2503-2550 4.16 1.14 3.34 3.85 1.25 1.42 

ท่ีมา: คํานวณโดยคณะนักวิจัย 

เม่ือนําข้อมูลจากท้ังสองตารางมาประกอบกัน จะสรุปได้ว่า หากประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง 

เช่นเดียวกันกับประเทศเม็กซิโก ตุรกี มาเลเซีย แอฟริกาใต้ และประเทศบราซิล ผลกระทบของการติดอยู่ในกับดัก

รายได้ปานกลาง จะทําใหเ้วลาท่ีประเทศไทยจะใช้ในการก้าวข้ามสถานะไปสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีระยะเวลาท่ี

ยาวนานมากข้ึน โดยหากในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ในระดับเดียวกันกับท่ี

ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่กําลังประสบอยู่ (ตารางท่ี 3.2) การก้าวข้ามสถานะไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้อง

ใช้ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 26 ปี และอาจจะสูงถึง 52-102 ปี หากสภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเกิดข้ึนในระดับท่ีรุนแรง16  

 

4. ย้อนอดีต: บทเรียนระหว่างประเทศว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 จากการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงท่ีผ่านมา พบว่าการติดกับดักรายได้ปานกลาง

ในกรณีของประเทศไทย น่าจะทําให้การก้าวข้ามสถานะไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วของไทยต้องใช้ระยะเวลาท่ี

                                           
15 ตามนิยามของ Eichengreen, Chin and Park (2011). 
16 การเปรียบเทยีบตั้งอยู่บนขอ้สมมติที่ว่า อัตราเจริญเติบโตในอนาคตของไทยจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 
กรณี ในกรณีแรกอัตราเจริญเติบโตจะลดลงไม่มาก ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราเจริญเติบโตของประเทศตุรกีและมาเลเซีย โดยอตัราเจริญเติบโตจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3-4 โดยเฉลี่ย ในกรณีที่สองอัตราเจริญเติบโตจะลดลงมากแบบเดียวกับประเทศเม็กซิโก แอฟริกาใต้และบราซิล ซ่ึงมีอัตราเจริญเติบโต
เพียงร้อยละ 1-2 โดยประมาณเท่านั้น  
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ค่อนข้างยาวนาน ด้วยเหตุนี้เอง การศึกษาถึงปัจจัยกําหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว และการ

วิเคราะห์ถึงศักยภาพของปัจจัยดังกล่าว จะช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของไทยในเชิงลึก 

รวมท้ังสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง/จุดอ่อนของพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทย เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการวาง

มาตรการการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป ในบทนี้จะมุ่งเน้นท่ีจะทดสอบและจัดกลุ่มปัจจัยท่ีมีผลในการ

กําหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การประเมินศักยภาพของปจัจัยดังกล่าวจะกล่าวถึงในบทถัดไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ พบว่ามีข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลในการกําหนดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจํานวนมาก ซึ่งสามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้แก่ กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐาน

ดั้งเดิม, กลุ่มปัจจัยเชิงภูมิศาสตร,์ กลุ่มปัจจยัเชิงวัฒนธรรม, กลุ่มปัจจัยเชิงสถาบัน และ กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐานท่ีถูกเพ่ิม

เข้ามาในแบบจําลองสมัยใหม่ และปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานต่างๆ (ตารางท่ี 4.1) 

 เครื่องมือทางสถิติ 5 เครื่องมือจะถูกใช้เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสําคัญของปัจจัยแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ17 ซึ่งประกอบไปด้วย สมการถดถอยท่ีใช้ข้อมูลแบบผสม (Panel regression),  

สมการถดถอยท่ีใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional regression), การตรวจสอบราคาของตลาดเพ่ือวิเคราะห์

การเจริญเติบโต (Growth diagnostic), การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของเกรนเจอร์ Granger causality และ 

กรณีศึกษา (Case studies)18 

  การวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีใช้ข้อมูลแบบผสม มีจุดเด่นอยู่ท่ีการวิเคราะห์ท่ีพิจารณาถึงพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ จึงทําให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด

เม่ือเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ แต่กระนั้น การวิเคราะห์ต้องอาศัยข้อมูลจํานวนมากท้ังข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูล

อนุกรมเวลา จึงทําให้การวิเคราะห์วิธีนี้ ไม่สามารถท่ีจะใช้ทดสอบกับตัวแปรกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มท่ีไม่มีข้อมูล

เพียงพอได ้

 การวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง มีจุดเด่นอยู่ท่ีการเลือกช่วงเวลาท่ีศึกษาท่ีจํากัด จึงทํา

ให้สามารถเจาะลึกเพ่ือศึกษาตัวแปรกลุ่มย่อยๆได้มากกว่า แต่การจํากัดช่วงเวลาศึกษามีข้อเสียคือการวิเคราะห์มี

                                           
17 เหตุผลหลักที่ต้องใช้เคร่ืองมือทางสถิติจํานวนมากมาจากข้อจาํกัดทางด้านขอ้มูลเป็นสําคัญ โดยข้อมูลตัวแปรพื้นฐานสมัยใหม่ เป็นข้อมูลที่พึ่งมีการเก็บ
ได้ไม่นาน ข้อมูลจึงมีขนาดที่ส้ันทําให้ไมส่ามารถที่จะวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลแบบผสมได้ นอกจากนี ้ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีเ่ก็บรวบรวม
มายังมีฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอในการทดสอบสมการถดถอย จึงต้องการศึกษารูปแบบอื่นๆเพื่อทดสอบ 
18 ดูรายละเอยีดได้ในภาคผนวก 
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โอกาสเกิดความผิดพลาดในการสรุปผลแบบท่ีสอง(Type II error)ได้19 ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบบทบาทของ

ปัจจัยเชิงสถาบันต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หากบทบาทของสถาบันมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะเวลาท่ี

ยาวนานมากๆ การกําหนดช่วงเวลาท่ีจํากัดอาจจะทําให้การทดสอบไม่สามารถท่ีจะพบความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ัง

สองได้ เป็นต้น 

  การตรวจสอบราคาของตลาดเพ่ือวิเคราะห์การเจริญเติบโต เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพ

ของตลาดผ่านทางการเปรียบเทียบราคาดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินศักยภาพในกรณีท่ีปัจจัยท่ี

ต้องการจะประเมินมีข้อมูลท่ีไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย ท้ังนี้เนื่องจากการตรวจสอบจะต้อง

การข้อมูลเฉพาะประเทศทีต้องการตรวจสอบกับประเทศเป้าหมาย จึงทําให้การวิเคราะห์มีความสะดวกและใช้

ข้อมูลท่ีไม่มาก และเหมาะแก่การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงคุณภาพซึ่งข้อมูลมีความจํากัดค่อนข้างมากได้ดี 

  การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของเกรนเจอร์ เป็นการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของกลุ่ม

ตัวแปรท่ีนํามาทดสอบ โดยในหลักการแล้ว ตัวแปรท่ีเป็นเหตุสมควรท่ีจะมีความสามารถในการพยากรณ์อนาคต

ของตัวแปรท่ีเป็นผลได้ อย่างไรก็ดี การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลมีจุดด้อยอยู่ท่ีรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเป็นไปได้

หลากหลาย ทําให้หลักฐานท่ีพบ (หรือท่ีไม่พบ) อาจจะผิดพลาดได้หากมีการระบุรูปแบบการพยากรณ์ท่ีผิดพลาด 

เครี่องมือการทดสอบนี้ถูกใช้กับปัจจัยบางตัวท่ีไม่สามารถวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือในสามเครื่องมือข้างต้นได ้

 การศึกษากรณีศึกษา ถูกใช้เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ ทําให้ไม่สามารถใช้

เครื่องมือใดๆข้างต้นในการวิเคราะห์ ภายใต้ข้อจํากัดดังกล่าว การใช้กรณีศึกษาเป็นการแสดงตัวอย่างเพ่ือเน้นถึง

ความเป็นไปได้ของปัจจัยบางชนิดท่ีน่าจะมีบทบาทต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถทดสอบได้โดยอาศัย

เครื่องมือพ้ืนฐานทางสถิติ  

 ตารางท่ี 4.1 (คอลัมน์สุดท้าย) แสดงสรุปวิธีการทดสอบและประเมินศักยภาพของปัจจัยท่ีถูกใช้ในการ

ทดสอบและประเมินตัวแปรกลุ่มต่างๆ โดยการวิเคราะห์ถดถอยท่ีใช้ข้อมูลแบบผสม ถูกใช้เพ่ือศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน

ดั้งเดิม ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ และปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ในขณะท่ีการวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง 

ถูกใช้เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐานท่ีถูกเพ่ิมเข้ามาตามแบบจําลองสมัยใหม่และปัจจัยเชิงสถาบัน ในขณะท่ีปัจจัย

เชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานต่างๆ จะถูกประเมินโดยอาศัยการตรวจสอบราคาของตลาดเพ่ือวิเคราะห์การ

                                           
19 ในทางสถิติ ความผิดพลาดในการสรุปผลแบบที่สอง จะเกีย่วข้องกับความผิดพลาดในการปฏิเสธสมมติฐานอันเนื่องมาจากหลกัฐานไม่เพียงพอ แม้วา่
สมมติฐานดังกล่าวจะไม่เป็นความจริง 
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เจริญเติบโต และการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของเกรนเจอร์ นอกจากนี้ การศึกษากรณีศึกษา ยังถูกใช้เพ่ือ

ศึกษาตัวแปรท่ีไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ อันได้แก่ ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าการลงทุน 

รวมท้ังปัจจัยเชิงสถาบันท่ีอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทําให้ไม่สามารถวัดผลกระทบโดยใช้การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยโดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางได ้

 ฐานข้อมูลท่ีใช้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูล Penn World Table (7.0), ฐานข้อมูลการศึกษา Barro and 
Lee (2010), ฐานข้อมูล CEIC (2011), Religion Freedom Report (2004), the CIA factbook,  ข้อมูล 
latitude จากอินเตอร์เน็ต20 และข้อมูลคุณภาพการศึกษา PISA (OECD) 

 ผลการทดสอบแยกตามปัจจัยกลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปดังนี้ (ตารางท่ี 4.2) 

 

 

                                           
20 http://www.newstrackindia.com/information/worldinfo/Latitude-and-Longitude-of-Countries.html 
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ตารางที่ 4.1 แสดงถึงปัจจัยกําหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถูกเสนอในงานวิจัยต่างๆ 

กลุ่มปัจจัยย่อย ตัวแปรสมัยใหม่ วิธีการทดสอบและประเมิน 

1. ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม การออมและการลงทุน, อัตราเจริญเติบโตของประชากร

, ปัจจัยทุนมนุษย ์

สมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลแบบผสม  (Panel 

regression) 

2. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร ์ ค่าแล็ตติจูด, ความยาวของชายฝั่งทะเล, ปริมาณน้ําฝน, 

ประเทศที่ไม่มีพรมแดนทางทะเล 

สมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลแบบผสม  (Panel 

regression) และ กรณีศึกษา (Case studies) 

3. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายของภาษา, ศาสนา สมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลแบบผสม  (Panel 

regression) 

4. ปัจจัยเชิงสถาบัน 

- ปัจจัยทางด้านกฏหมาย 

 

 

- ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, กฏระเบียบของ

สังคม, ระเบียบควบคุมผู้บริหาร  

 

ระดับความเป็นทุนนิยม, ระดับการโกงกิน, ความเป็น

ประชาธิปไตย, การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐ , การ

ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐ, ค่าใช้จ่ายทางการทหาร, 

อายุขัยเฉลี่ย, ระดับความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้, 

เสรีภาพของประชาชน , สิทธิของประชาชนทาง

การเมือง 

 

 

 

 

 

 

สมการถดถอยที่ใชข้้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-

sectional regression) และ กรณีศึกษา (Case 

studies) 
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- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของ

ตลาด 

ระดับการเปิดเสรีทางการเงิน, มิติต่างๆของตลาดเงิน, 

ความยากง่ายในการเข้าออกตลาด, ระดับการบิดเบือน

ทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และอัตรา

แลกเปลี่ยน, ระดับการเปิดประเทศ, ความผันผวนของ

อัตราเจริญเติบโตของประเทศ และ เงินเฟ้อ, ระดับ

การค้าระหว่างประเทศ 

5.ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพิ่มเข้ามาตาม

แบบจําลองสมัยใหม่ 

ลักษณะโครงสร้างของประชากร, อัตราการเจริญพันธุ,์ 

ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ, ระดับการ

ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา, ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน, 

ความหนาแน่นของประชากร, โครงสร้างของ

อุตสาหกรรมตามขนาดของหน่วยธุรกิจ 

สมการถดถอยที่ใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-

sectional regression) 

6.ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐาน

ต่างๆ 

คุณภาพของแรงงาน, ประเภทของการลงทุนในปัจจัย

ทุน, ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตร 

การตรวจสอบราคาของตลาดเพื่อวิเคราะห์การ

เจริญเติบโต (Growth diagnostic) และการทดสอบ

ความเป็นเหตุเป็นผลของเกรนเจอร์ Granger 

causality 

ที่มา: เรียบเรียงโดยคณะนักวิจัยจาก Durlauf, Johnson and Temple (2004)  
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ตารางที่ 4.2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กลุ่มปัจจัยย่อย ตัวแปรที่ทดสอบ ผลการทดสอบ 

1. ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม 1.1 การออมการลงทุน 

1.2 การเจริญเติบโตของประชากร 

1.3 ทุนมนุษย์ (เชิงปริมาณ) 

+ 

- 

0 

2. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร ์ 2.1 ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยต่อการค้าระหว่าง

ประเทศ 

2.2 ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยต่อการผลิต 

กรณีศึกษาสนับสนุนถึงความสําคัญของปัจจัย 

(ไซปรัส) 

0 

3. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม 3.1 การนับถือศาสนา 0 

4. ปัจจัยเชิงสถาบัน 4.1 ผลกระทบในระยะสั้น 

4.2 ผลกระทบในระยะยาว 

 

0 

กรณีศึกษาสนับสนุนถึงความสําคัญของปัจจัย 

(แอลจีเรีย, อาร์เจนติน่า-บราซิล และตุรกี) 

5.ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพิ่มเข้ามาตาม

แบบจําลองสมัยใหม่ 

5.1 ระดับวิจัยและพัฒนา 

5.2 ระดับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

5.3 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

5.4 ระดับการเปิดประเทศ 

+ 

+ 

0 

0 

6.ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐาน 6.1 คุณภาพของการออมการลงทุน ไม่ได้ทําการทดสอบโดยตรง21  

                                           
21 ดู footnote 14 ประกอบ 
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ต่างๆ 6.2 คุณภาพการเจริญเติบโตของประชากร 

6.3 คุณภาพทุนมนุษย์  

6.4 การวิจัยและพัฒนา 

6.5 ระดับโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

6.6 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

6.7 ระดับการเปิดประเทศ 

หมายเหตุ:  + หมายถึง กรณีที่การทดสอบพบว่าปจัจัยดังกล่าวส่งผลกระทบที่เป็นดตี่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต,ิ - หมายถึง กรณีที่
การทดสอบพบว่าปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต,ิ 0 หมายถึง กรณีที่การทดสอบไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
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4.1 ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม  

 ปัจจัยพ้ืนฐานดั้งเดิม มีรากฐานมาจากแบบจําลองทางทฤษฏขีองโซโล (Solow’s growth model) ซึ่งถูก
สร้างข้ึนเพ่ือใช้อธิบายความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยในตัวแบบจําลองไดร้ะบุถึงตัวแปร
ท่ีสําคัญ ในการอธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย การออมการลงทุน, การเจริญเติบโต
ของประชากร และปริมาณทุนมนุษย์22 ผลการทดสอบพบว่าการเพ่ิมข้ึนของการออมและการลงทุนจะให้ผลท่ีดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเจริญเติบโตของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะให้ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีผลการ
ทดสอบพบว่าปริมาณทุนมนุษย์ไม่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญ 

4.2 ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์  

ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ สะท้อนถึงความแตกต่างกันทางด้านสถานท่ีต้ังของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลให้

ประเทศหนึ่งได้เปรียบประเทศอ่ืนๆในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์สามารถแบ่งออกได้เป็นสอง

กลุ่มปัจจัย อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ  และปัจจัย

ทางด้านภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํานวยต่อการผลิต 

ปัจจัยภูมิศาสตร์ในกลุ่มแรกจะมุ่งเน้นท่ีสถานท่ีตั้งของประเทศกับประเทศอ่ืนๆตามระยะทางและความ

ยากลําบากในการเชื่อมโยงทางการค้า ตัวอย่างเช่น ประเทศในยุโรปแต่ละประเทศสามารถท่ีจะติดต่อเชื่อมโยง

ทางด้านการค้าการลงทุนได้อย่างสะดวก ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ประเทศสิงค์โปร์ 

และประเทศไซปรัส ซึ่งมีตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ให้เป็นประเทศท่ีเป็นตัวเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ ทําให้ท้ังสองประเทศนี้มีการพัฒนาตัวในระดับท่ีสูง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มนี้ ปัจจุบัน

ยังไม่สามารถท่ีจะวัดออกมาเป็นตัวแปรเพ่ือทําการทดสอบได้โดยตรง เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวไม่สามารถวัด

ออกมาในเชิงปริมาณได้โดยง่าย ความสําคัญของปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยข้อมูลสนับสนุนเป็น

กรณีศึกษา (Case studies) เพ่ือแสดงถึงตัวอย่างของประเทศท่ีอาศัยปัจจัยดังกล่าวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

ประสบความสําเร็จ 

สําหรับปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มท่ีสองนั้น ในงานวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่าตัวแปรท่ีสะท้อนถึงผลของ

ความแตกต่างทางภูมิอากาศท่ีสําคัญตัวหนึ่งก็คือ ตัวแปรละติจูด ซึ่งใช้วัดความห่างของศูนย์กลางของประเทศจาก

เส้นศูนย์สูตร ท้ังนี้เป็นท่ีทราบกันดีว่าระยะห่างดังกล่าวมีผลทําให้ประเทศแต่ละประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยท่ีแตกต่าง

                                           
22 ตัวแปรแทน (proxy variable) ที่ถูกใช้เพื่อแทนปริมาณทุนมนุษย ์ได้แก่ จํานวนปีทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา (Total years of schooling)  
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ออกไป ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการอธิบายถึงความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สินค้าเกษตรได้  

 เนื่องจากข้อจํากัดในเรื่องของการวัดเชิงปริมาณท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การทดสอบทางสถิติจึงทําได้เฉพาะ
ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มท่ีสองเท่านั้น ซึ่งไม่พบหลักฐานว่าปัจจัยกลุ่มดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ในส่วนของการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ในกลุ่มแรก บทความนี้ได้ยกกรณีศึกษาของประเทศ
ไซปรัสเพ่ือชี้ให้เห็นว่าปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออํานวยต่อการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมีความสําคัญ และ
น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีสามารถปรับเข้ามาใช้ในบริบทของประเทศไทยได้ เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าทางบกในกลุ่มประเทศ AEC โดยมีภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อประเทศต่างๆในกลุ่ม  

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไซปรัส จะมุ่งเน้นท่ีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไซปรัสตั้งอยู่บนเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ีสามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
สถานท่ีต้ังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสามทวีป อันได้แก่ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ประเทศไซปรัสได้มีการพัฒนาจาก
ประเทศท่ีผลิตภาคเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตัวเองในปีพ.ศ. 2503 มาเป็นประเทศท่ีเน้นการให้บริการและเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างสามทวีปในปัจจุบัน 

เหตุผลท่ีประเทศไซปรัสประสบความสําเร็จก็คือ23 การใช้ระบบท่ีเน้นตลาดในการจัดสรรทรัพยากร 

ความสามารถของภาครัฐในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง อัตราภาษีท่ีต่ํากว่าประเทศอ่ืนๆใน

สหภาพยุโรป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มประเทศยุโรป

ท่ีไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะพบว่าประเทศไซปรัสมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้าง

สูงซึ่งเป็นสิ่งท่ีจําเป็นในการสร้างประเทศให้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ประเทศไซปรัสยังได้รับการยก

ย่องในเรื่องความสามารถทางด้านกฏหมายและบัญชีจากการประเมินของ IMF24 เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ

การพัฒนาทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของไซปรัส ซึ่งถูกพัฒนาจนเทียบเท่ากับระดับของประเทศใน

กลุ่มสหภาพยุโรป25 

4.3 ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นตัวกําหนดให้พฤติกรรมของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผล

กระทบโดยตรงทําให้ค่าเฉพาะของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันได้ นอกจากนี้ ปัจจัยทางวัฒนธรรมยังสามารถ

                                           
23 Cyprus Investment Promotion Agency 
24 IMF (2001) 
25 Encyclopedia of the Nations 
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ท่ีจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยพ้ืนฐานดั้งเดิมกลุ่มแรกท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น (การออมการลงทุนของประเทศ อัตราการ

เจริญเติบโตของประชากรในประเทศ และปริมาณทุนมนุษย์) ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําให้การพัฒนา

เศรษฐกิจมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศจะมีวัฒนธรรมท่ีมีการแบ่งชั้นวรรณะ 

รวมท้ังมีความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งในแง่ของการผลิตแล้ว ทําให้การแบ่งงานกันทําไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดความแตกต่างทางด้านผลิตภาพของแรงงานก็เป็นได้ ตัวอย่างท่ี

สองก็คือ ในสังคมท่ีนับถือศาสนาคริสต์ในอดีต จะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีระดับการพัฒนาสูงกว่าสังคมแบบอ่ืน 

ท้ังนี้เนื่องจากศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่าประชาชนจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลให้เข้าใจ ด้วยเหตุนี้เองประชากร

ในประเทศเหล่านั้นจึงมีความสามารถในการอ่าน เขียน ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ วัฒนธรรมของชาวคริสต์ยังสอนให้

ทุกคนรู้จักประหยัด อดออม ซึ่งก็ช่วยให้ประเทศมีเงินออมเพ่ือใช้ในการลงทุนมากข้ึนอีกด้วย 

 ผลการทดสอบไม่พบหลักฐานว่าปัจจัยกลุ่มเชิงวัฒนธรรมมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง26 
แต่ไม่มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะทดสอบว่าปัจจัยกลุ่มวัฒนธรรมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจผ่าน
ทางปัจจัยพ้ืนฐานดั้งเดิมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าปัจจัยกลุ่มวัฒนธรรมจะส่งผลกระทบทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม การ
พิจารณาศักยภาพของปัจจัยพ้ืนฐานดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว ก็มีความครอบคลุมเพียงพอท่ีจะให้ภาพการพัฒนาใน
ส่วนนี้ได้แล้ว 

4.4 ปัจจัยเชิงสถาบัน 

ปัจจัยทางด้านสถาบัน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยปัจจัยนี้สะท้อนถึงระบบโครงสร้างทาง

สังคมของประเทศ อันประกอบไปด้วย ระบบกฎหมาย ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังระบบการจัดสรร

ตามกลไกตลาด ปัจจัยเชิงสถาบันจึงเป็นปัจจัยท่ีมีมิติท่ีค่อนข้างจะกว้างและครอบคลุมไปถึงปัจจัยย่อยๆมากมาย 

อาทิ เช่น รูปแบบของตัวบทกฎหมาย ความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมาย ความรุนแรงของโทษ คุณภาพของ

การคุ้มครองสิทธิทางความคิด ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีสะท้อนถึงระบบกฎหมายของประเทศ ระดับการคอร์รัปชั่น ระดับ

เงินเฟ้อ ความผันผวนของเงินเฟ้อและรายได้ ระดับการใช้จ่ายภาครัฐ ระดับการใช้จ่ายทางการทหาร ระดับการ

บริการทางด้านสุขภาพ ระดับโครงสร้างสาธารณะพ้ืนฐาน รวมไปถึงระดับความม่ันคงทางการเมือง ต่างก็เป็น

ปัจจัยย่อยท่ีสะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ปัจจัยเชิงสถาบันยังรวมปัจจัยย่อยท่ีสะท้อนถึง

                                           
26 ตัวแปรแทน (proxy variable) ที่ถูกใช้เพื่อแทนปัจจยัเชิงวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย สัดส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก, 
สัดส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนด์ และสัดส่วนของประชากรที่เป็นคนมุสลิม 
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ระบบการจัดสรรตามหลักกลไกตลาดอีกด้วย อาทิเช่น ระดับการบิดเบือนของราคา ระดับการบิดเบือนของอัตรา

แลกเปลี่ยน ระดับการเข้าถึงเงินทุน ระดับการเปิดเสรีทางการเงิน ระดับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ  

 ตวัแปรอัตราเงินเฟ้อถูกใชเ้ป็นปัจจัยแทนเพ่ือทดสอบปัจจัยเชิงสถาบันในระยะสั้น โดยพิจารณาว่าเป็นตัว
แปรชี้วัดท่ีสําคัญตัวหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการบริหารนโยบายการเงินและการคลังควบคู่กัน 
ผลการทดสอบไม่พบหลักฐานว่าอัตราเงินเฟ้อมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการตีความเช่นนี้มี
ข้อจํากัดว่าเป็นการดูผลของอัตราเงินเฟ้อต่อการขยายตัวเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้น ในขณะท่ีมีหลายทฤษฎีท่ีระบุ
ว่าเสถียรภาพของราคาส่งผลดีต่อการขยายตัวเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งมิได้ถูกทดสอบในท่ีนี ้ 
 ข้อจํากัดของผลการตีความผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของข้อจํากัดทางด้านการมี
อยู่ของข้อมูลซึ่งทําให้การวิเคราะห์มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการสรุปผลแบบท่ีสอง (Type II error) ได้27 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีท่ีปัจจัยท่ีทําการทดสอบส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว  
 เพ่ือเติมเต็มช่องโหว่ดังกล่าว  กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศ แอลจีเรีย, อารเ์จนติน่า, บราซิล และ
ตุรกีถูกใชเ้ป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นถึงบทบาทของปัจจัยเชิงสถาบันในระยะยาว 

ในกรณีศึกษา มิติของสถาบัน ได้ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ส่วนท่ีเป็นทางด้านเทคนิค 
(Technical knowledge) และส่วนท่ีเป็นภาคปฏิบัติ (Implementation) ส่วนทางด้านเทคนิคจะครอบคลุมถึง 
ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาท่ีกําลังจะเกิดข้ึน และความสามารถในการคิดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในขณะท่ีภาคปฏิบัติจะเก่ียวข้องกับการผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประเทศแอลจีเรีย ขาดความสามารถในการคิดค้นแนวทางแก้ปัญหา โดย
ยกตัวอย่างของการขาดความรู้ในการผลักดันจากประเทศท่ีพ่ึงพาทรัพยากรเป็นหลัก มาเป็นประเทศท่ีเน้นการ
พัฒนาภาคการผลิตท่ีเน้นแรงงานเข้มข้นเป็นหลัก สําหรับกรณีของประเทศอาร์เจนติน่าและประเทศบราซิล พบว่า
ท้ังสองประเทศต่างก็มีปัญหาทางด้านเทคนิคบางส่วน แต่จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ ทางคณะผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าปัญหาท่ีสําคัญมาจากปัญหาการผลักดันทางด้านภาคปฏิบัติเป็นส่วนหลัก โดยท้ังสองประเทศต่างก็
ประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากวิกฤติราคาน้ํามันท่ีรุนแรง แนวทางแก้ไขปัญหาของท้ังสอง
ประเทศได้มีการมุ่งเน้นท่ีการแทรกแซงกลไกตลาดมากกว่าจะพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ จึงทําให้หนี้สาธารณะของประเทศเพ่ิมสูงข้ึนจนเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในท่ีสุด ทาง
คณะผู้วิจัยเชื่อว่าหากประเทศท้ังสองเลือกท่ีจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยใช้การแทรกแซงกลไกตลาดเท่าท่ี
จําเป็น จะทําให้เศรษฐกิจของท้ังสองประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่กระนั้นแนวทาง
ดังกล่าวจะทําให้ผู้ผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้าเสียประโยชน์อย่างมหาศาล จนทําให้แนวทางการปรับโครงสร้าง

                                           
27 Type II error เกิดขึ้นจาก การปฏิเสธปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ทดสอบมจีํานวนเพียงพอ  
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ดังกล่าวไม่ถูกผลักดันมาใช้ในทางปฏิบัติ ท้ายท่ีสุดกรณีศึกษาของประเทศตุรกีเป็นตัวอย่างของประเทศท่ีมีปัจจัย
เชิงสถาบันท่ีเข้มแข็ง ท้ังทางด้านเทคนิค และภาคปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกับ
ปัญหาวิกฤติราคาน้ํามัน โดยนโยบายท่ีออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบไปด้วยนโยบายท่ีสําคัญ 3 
นโยบาย ประกอบไปด้วย นโยบาย Privatization เพ่ือลดภาระหนี้ภาครัฐลง นโยบายการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ จากประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีระดับต่ํามาเป็นเทคโนโลยีระดับกลางและสูงเพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากยิ่งข้ึน และการยอมให้ประชาชนสามารถท่ีจะถือเงินสกุลอ่ืนในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก
เงินไลร่าซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของประเทศ ซึ่งการกระทําดังกล่าวช่วยให้การค้าภายในประเทศมีเสถียรภาพใน
สภาวะท่ีเงินเฟ้อของประเทศอยู่ในระดับท่ีสูง 

4.5 ปัจจัยพื้นฐานท่ีถูกเพิ่มเติมข้ึนมาตามแบบจําลองสมัยใหม่ 

ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีถูกเข้ามาตามแบบจําลองสมัยใหม่ เป็นกลุ่มของปัจจัยท่ีถูกสร้างข้ึนมาในแบบจําลองท่ี

ขยายเพ่ิมเติมจากแบบจําลองของโซโล ตัวอย่างเช่น ระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่งตัวแสดงถึงความ

พยายามของประเทศท่ีจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระดับเทคโนโลยี อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตท่ี

สูงข้ึน28 ระดับการเปิดประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังระดับการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ ซึ่งท้ังสองปัจจัยหลังแสดงถึงภาพทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศท่ีถูกเพ่ิมเติมเข้ามาใน

การศึกษาเพ่ือให้แบบจําลองมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีนํามาทดสอบประกอบไปด้วย29 ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ระดับการลงทุนในงานวิจัยและ
พัฒนา ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และระดับการเปิดประเทศ ท้ัง 4 ปัจจัยได้รับการพิจารณาว่าเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานสมัยใหม่ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ30 

ผลการทดสอบพบว่าระดับการวิจัยและพัฒนา และปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ต่างก็เป็นปัจจัยท่ีสําคัญ และ
เป็นปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการทดสอบไม่พบหลักฐานท่ีแสดงว่าระดับการ
ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และระดับการเปิดประเทศส่งผลกระทบใดๆต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

                                           
28 ในแบบจาํลองพื้นฐานของโซโลจะสมมติให้ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีมีระดับคงที่เท่ากันทุกประเทศ  
29 โดยปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานจะเลือกใชต้ัวแปรสามตัวมาประกอบกันเพือ่ใช้เป็นตัวแปรแทน ซ่ึงประกอบดว้ย ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าต่อประชากร (วัด
หน่วยเป็นกิโลวัตต)์ ปริมาณการใช้พลังงานต่อประชากร (วัดหน่วยเทียบเท่ากบัปริมาณน้ํามัน) และจํานวนคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตต่อคนหนึ่งร้อยคน ตัวแปร
แทนสร้างขึ้นโดยนําตวัแปรทั้งสามมาคูณกันโดยตรง ซ่ึงเท่ากับเป็นการให้คะแนนถ่วงน้ําหนักที่เท่ากัน ปัจจยัที่แสดงถึงระดับการลงทุนเพือ่การวจิัยและ
พัฒนาจะเลือกใช้รายจา่ยเพื่อการลงทุนเพื่อการวจิัยและพัฒนาเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเป็นตัวแปรแทน ระดับการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศจะใช้สัดส่วนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นตัวแปรแทนซ่ึงได้มาจาก Anuchitworawong (2011) และ
ระดับการเปิดประเทศจะใช้ตัวแปรชี้วัดที่สร้างขึ้นในฐานข้อมูลของ Penn World Table  
30 ตัวอย่างเช่น Hulten (1996), Esfahani and Ramirex (2003), Gross and Helpman (1992), Grilliches (1998), Nelson and Phelps (1986), 
Benhabib and Spiegel (1994) และ Sachs and Warner (1995) เป็นต้น (ดูเอกสาร้ฟีอ้างอิงจาก Durlauf et.al (2004)) 
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ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และการเปิดประเทศต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ จะข้ึนอยู่กับมิติทางคุณภาพมากกว่ามิติทางด้านปริมาณ โดยหากการเพ่ิมข้ึนของท้ังสองปัจจัย 
นํามาซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การขยับข้ึนห่วงโซ่การผลิต และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก็จะส่งผล
กระทบท่ีเป็นบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่หากว่าการเพ่ิมข้ึนของปัจจัยดังกล่าว เป็นเพียงแต่การย้ายฐานการ
ผลิตเพ่ือใช้แรงงานไทยท่ีราคาถูก โดยไม่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่เน้นการขยับห่วงโซ่การผลิต และไม่เน้นการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเป็นสําคัญแล้ว ท้ังสองปัจจัยก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
แต่อย่างใด31  

 

4.6 ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพื้นฐานต่างๆ 

 ปัจจัยเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นปัจจัยท่ีไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเด่นชัดในงานวิจัยเชิงประจักษ์ 
ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงมิติใหม่ของการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการอธิบายการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ดียิ่งข้ึน 

ปัจจัยเชิงคุณภาพดังกล่าวไม่ได้ถูกทดสอบเพ่ือวัดผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง แต่อาศัยการ
สนับสนุนจากงานวิจัยชิ้นอ่ืนๆ ท่ีอ้างถึงความสําคัญของปัจจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ความสําคัญของคุณภาพ
การศึกษา (Hanushek and WoBmann, 2007) รวมท้ังการให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive reasoning) เพ่ือ
ขยายความความสําคัญของมิติเชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานอ่ืนๆ โดยทางคณะผู้วิจัยพบว่า หากสมมติให้ปัจจัย
เชิงคุณภาพของตัวแปรพ้ืนฐานอ่ืนๆมีความสําคัญ จะสามารถอธิบายถึงปริศนา (puzzle) ท่ีเกิดข้ึนในงานวิจัย
ทางด้านนี้ได้ ตัวอย่าง เช่น ทําไมผลการทดสอบมักจะพบว่าการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (ปริมาณทุนมนุษย,์ 
การเปิดประเทศ) ให้ผลทดสอบทางสถิติท่ีคลุมเครือต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีภาคทฤษฏีเชื่อว่าน่าจะ
ส่งผลท่ีเป็นบวก เป็นต้น32 
 

5. คําถามหลัก: ไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไดห้รือไม ่

 ในบทนี้จะเป็นการประเมินศักยภาพการพัฒนาของปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย การ
ประเมินจะเลือกเฉพาะปัจจัยท่ีทดสอบแล้วว่ามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต้องเป็นปัจจัยท่ีสามารถ
เปรียบเทียบได้ในเชิงปริมาณเป็นสําคัญ (measurable) 

                                           
31 ด้วยเหตุนี้เองการประเมินศักยภาพของปัจจัยทั้งสองจะมุง่เน้นที่มิติทางด้านคุณภาพมากกว่ามิติทางด้านปริมาณ รายละเอียดจะกล่าวถึงในบทต่อไป 
32 ดูเหตุผลอธิบายในส่วนที่ผ่านมา 
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 กลุ่มปัจจัยท่ีนํามาประเมินประกอบไปด้วย กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐานดั้งเดิม ประกอบไปด้วย การออมการลงทุน, 
การเจริญเติบโตของประชากร, และทุนมนุษย์33 กลุ่มปัจจัยพ้ืนฐานสมัยใหม่ อันประกอบไปด้วย ปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระดับการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และระดับการเปิด
ประเทศ โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 มิติ ประกอบไปด้วย มิติทางด้านปริมาณ และมิติทางด้านคุณภาพ34 
 

5.1 มิติทางด้านปริมาณ 

รูปท่ี 5.1 ถึง 5.3 แสดงถึงศักยภาพของปัจจัยกลุ่มพ้ืนฐานดั้งเดิมของไทย โดยอาศัยการเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีพัฒนาแล้วในสามตัวแปร อันประกอบไปด้วย 1. สัดส่วนการลงทุน

ในผลผลิตมวลรวมท่ีแท้จริง 2. ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและ

ค่าเสื่อมราคา และ 3. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรท้ังหมด  

ผลการเปรียบเทียบพบว่าในช่วงปีพ.ศ. 2513-2538 ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนท่ีสูงกว่ากลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว (รูปท่ี 5.1) อย่างไรก็ตามในช่วงปีหลังๆ สัดส่วนการลงทุนเริ่มหดตัวลงเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว ซึ่งหมายถึงว่า กลยุทธ์ในอดีตกลยุทธ์หนึ่งของประเทศไทยก็คือการผลักดันการลงทุนในระดับท่ีสูง

เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ดังกล่าวกลับประสบความสําเร็จน้อยลงในช่วงปี

หลังๆ  

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งทางด้านปัจจัยท่ีสอง (รูปท่ี 5.2) พบว่าประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตของ

ประชากรท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ตามสมการ 

Panel Regression) แต่ในแง่ของการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยมีอัตราเจริญเติบโตท่ีลดลงเรื่อยๆ และลดลงใน

อัตราท่ีเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งหมายถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีเหมาะสมมาก

ข้ึนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วเริ่มท่ีจะ

น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งคือโครงสร้างของประชากรของไทยเริ่มจะอยู่ในรูปแบบเดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

ทางคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์มีศักยภาพในการพัฒนาท่ีไม่มาก ท้ังนี้แม้ว่า

จะมีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะพัฒนาปริมาณประชากรให้ลดลงในอัตราท่ีสูงกว่าระดับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

                                           
33 เนื่องจากมีงานวิจัยเชิงประจกัษ์จาํนวนมากที่สนับสนุนถึงบทบาทของปัจจยัทุนมนุษย์ บทความชิ้นนี้จึงทําการประเมินปัจจัยดังกล่าวด้วย แม้ว่าการ
ทดสอบในบทที่ผ่านมาจะไม่พบหลักฐานทางสถิติที่สนับสนุนก็ตาม 
34 สําหรับปัจจัยระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และระดับการเปิดประเทศ จะทําการประเมินเฉพาะมิติทางด้านคุณภาพเท่านั้น เนื่องจากการ
ทดสอบในบทที่ผ่านมาไม่พบหลกัฐานทางสถิติที่สนับสนุนถึงบทบาทของมิติเชิงปริมาณ 
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แต่ปัจจัยนี้ไม่ได้ข้ึนกับนโยบายภาครัฐเป็นหลัก แต่จะข้ึนกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถท่ี

จะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย  

ปัจจัยสุดท้ายค่อนข้างจะมีปัญหาในการตีความ ท้ังนี้เนื่องจากในงานวิจัยเชิงประจักษ์หลายชิ้นให้ผลท่ีไม่

สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม หากจะยึดเอาตัวทฤษฏีเป็นหลักโดยให้การเพ่ิมปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรท้ังหมด

มีผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาผลิตภาพของแรงงาน ผลการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของ

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว (รูปท่ี 5.3) พบว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านนี้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับกรณีของประเทศไทยยังมีความห่างอยู่มาก โดยช่องว่างระหว่างค่าท้ัง

สองค่า ณ ปีพ.ศ. 2548 อยู่ท่ีประมาณ 1.7 เท่า และมีความแตกต่างในจํานวนปีท่ีเรียนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.39 ปี ดังนั้น 

ปัจจัยทางด้านการศึกษาเป็นปัจจัยท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยมาโดยตลอด และยังมีช่องว่างในการพัฒนาทางด้าน

นี้อีกมากในอนาคต 

 

รูปท่ี 5.1 เปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนในผลผลิตมวลรวมท่ีแท้จริงระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของ

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 
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รูปท่ี 5.2 เปรียบเทียบอัตราเจริญเติบโตของประชากรระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว 

 
ท่ีมา: ข้อมูล Penn World Table 

 

รูปท่ี 5.3 แสดงการเปรียบเทียบระดับทุนมนุษย์ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
ท่ีมา: ข้อมูล Barro and Lee (2010) 
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รูปท่ี 5.4 และ 5.5 แสดงถึงศักยภาพของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยทางด้านการลงทุนเพ่ือการวิจัย

และพัฒนาของไทย โดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 

และกับกลุ่มของประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีระดับการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่มีระดับการพัฒนาท่ีด้อยกว่าทุกประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย

เหตุนี้เอง ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีช่วยผลักดันประเทศไทยให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบัน และ

เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีประเทศไทยยังมีช่องวา่งในการพัฒนาอยู่เยอะเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว35  

สําหรับปัจจัยทางด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนาพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอยู่ในระดับท่ีต่ํา โดยเป็น

ประเทศท่ีสองท่ีมีระดับการวิจัยและพัฒนาท่ีตํ่าท่ีสุด (ประเทศท่ีตํ่าท่ีสุดคือฟิลิปปินส์ซ่ึงมีระดับการพัฒนาประเทศท่ี

ด้อยกว่าประเทศไทยอยู่มาก) และมีช่องว่างท่ีกว้างมาก เม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยช่องว่าง

ระหว่างประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว อยู่ท่ี 8.29 เท่า นั่นก็คือ แม้ว่าปัจจัยทางด้านการ

ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาจะมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่จากตัวเลขท่ีเปรียบเทียบกลับพบว่า 

ประเทศไทยแทบจะไม่ได้มีการพัฒนาในด้านนี้เลยโดยเปรียบเทียบ ดังนั้นปัจจัยทางด้านการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนาจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีประเทศไทยสามารถนํามาใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไปได้ในอนาคต   

  

                                           
35เนือ่งจากการเปรียบเทียบค่าปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานได้มีการแปลงค่าให้อยู่ในรูปล็อคการิทึ่ม ช่องวา่งความแตกต่างในรูป 4.4 จึงดูเหมือนว่าจะมีอยู่ไม่
มาก อยา่งไรก็ตาม หากแปลงค่ากลับไปอยู่ในรูปค่าเดิมตั้งต้นจะพบความแตกต่างที่มาก นอกจากนี ้ หากพจิารณาถึงในแง่มุมของคุณภาพของโครงสร้าง
พื้นฐานจะทําให้ชอ่งว่างมีขนาดทีก่วา้งขึ้นไปอีก ตัวอยา่งเช่น ในการพิจารณาถึงคุณภาพของปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานโดยอาศัยดัชนีชี้วัด Corruption ของ
ประเทศ ซ่ึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของภาครัฐจะพบวา่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการ Corruption อยู่ในอันดับที ่ 80 
(Transparency International 2011) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณที่ดีพอ ซ่ึงทําให้ช่องว่างของ
โครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงระหว่างประเทศ (เมื่อสะท้อนถึงปัญหา corruption) มีขนาดที่กว้างขึ้นอกีมาก 
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รูปท่ี 5.4 แสดงการเปรียบเทียบในปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยทางด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

 
ท่ีมา: คํานวณโดยคณะนักวิจัย 

 

รูปท่ี 5.5 แสดงการเปรียบเทียบในปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยทางด้านการลงทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 
ท่ีมา: คํานวณโดยคณะนักวิจัย 
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5.2 มิติทางด้านคุณภาพ 

คุณภาพการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในช่วงแรกอธิบายการเติบโตท่ีสูงข้ึนแตกต่างกันในประเทศต่างๆ ด้วยการได้รับการศึกษา 

(school attainment) หรือ จํานวนปีการศึกษา (years of schooling) ท่ีมากข้ึนในระดับท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็

ดีการวัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการวัดความรู้และทักษะการใช้ปัญญา (cognitive skills)36 ท่ีเพ่ิมข้ึนของคนอย่าง

หยาบ และความสําคัญของการศึกษาต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีถูกสะท้อนในแง่จํานวนปีการศึกษาท่ีสูงข้ึน

ดังกล่าวเริ่มมีข้อถกเถียง โดยเฉพาะในแง่ท่ีนําพาให้นโยบายด้านการศึกษาไปผิดทาง คือมุ่งเน้นแต่ปริมาณโดยไม่

พิจารณาคุณภาพควบคู่ด้วย (Hanushek (2005)) ตัวอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดคือการพัฒนาของกลุ่มประเทศลาติน

อเมริกา ท่ีถึงแม้โดยเปรียบแล้วประชากรมีการศึกษาในระดับท่ีน่าพอใจแต่ทําไมการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงไม่

พัฒนาเท่าท่ีควร Hanushek and WÖßmann (2009) ได้ทําการศึกษาแล้วพบว่า เนื่องจากคุณภาพการศึกษาอยู่

ในระดับต่ํา (โดยวัดจากคะแนนการวัดความรู้ระดับนานาชาติ (international student achievement tests) 

ของ PISA)ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และได้ให้ข้อสรุปว่าการใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนท่ีนานข้ึนหรือมี

การศึกษาสูงข้ึนจะนําไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนได้ ก็ต่อเม่ือต้องมีการพัฒนาทักษะการใช้ปัญญา

เกิดข้ึน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการศึกษานั้นต้องมีคุณภาพนั่นเอง 

ในส่วนของไทย คุณภาพการศึกษาของไทยน่าเป็นห่วงและมีความไม่เท่าเทียมสูง จากข้อมูลการประเมิน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องค์กรมหาชน)โดยประเมินคุณภาพ

โรงเรียนประถม มัธยม ท่ัวประเทศในรอบสอง (2549-2553) พบว่า ช่วง 3 ปีแรกท่ีประเมิน (2549-2551) มี

โรงเรียน 20% ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยโรงเรียนกว่า 4,000 แห่งมีมาตรฐานข้ันต่ําและส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ส่งผลถึง

คุณภาพนักเรียนท่ีแตกต่างกันและโอกาสท่ีสามารถจะเรียนต่อแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นคุณภาพโรงเรียนท่ีเป็น

ปัญหาและไม่เท่าเทียมนี้ ยังรวมถึงคุณภาพครูท่ีรับรู้กันว่าเป็นปัญหา ส่งผลโดยตรงถึงคุณภาพนักเรียนท่ีน่าเป็นห่วง

และไม่เท่าเทียมด้วย เห็นได้จากคะแนน PISA ของเด็กไทย ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่านท่ีต่ํา

กว่าค่าเฉลี่ย และมีแนวโน้มลดลง (รูปท่ี 5.6) 

                                           
36ทักษะการใช้ปัญญา (Cognitive skills) คือ ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และการใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่างๆ เพื่อการแก้ปญัหา, ทักษะการใช้ปัญญาไม่เพียงสะท้อนส่ิงทีไ่ด้จากระบบโรงเรียน แต่รวมถึงจากครอบครัว สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม 
สุขภาพร่างกาย และอื่นๆ 
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รูปท่ี 5.6 คะแนน PISA ของไทยเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้าร่วมทดสอบ ด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์

 

 

 

ท่ีมา: รวบรวมจาก
http://www3.ipst.ac.th/pisa/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=59 
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ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่านโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนตัวเงิน หรือเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ด้วยเจตนาใน

การบรรเทาภาวะทางการเงินระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนหรือการได้เรียนนั้นยังไม่เพียงพอ การปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาเป็นภาระท่ีเร่งด่วนท่ีรัฐบาลต้องมุ่งเน้นแก้ไขและปรับปรุง ตั้งแต่การศึกษาระดับประถมและ

มัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาข้ันแรกในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ ท่ีจะสร้างและสะสมทุนมนุษย์ท่ี

มีคุณภาพ เท่าเทียม พร้อมสร้างโอกาสและความสามารถในการต่อยอดความรู้ในข้ันต่อๆไป  

คุณภาพของประชากร 

ในทางทฤษฏีนั้น พบว่าการลดลงของประชากรสามารถส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้ในหลายช่องทาง 

ตัวอย่างเช่น ตามทฤษฏีดั้งเดิมของ Malthus37นั้น การลดลงของประชากรจะเป็นการลดการแย่งชิงเพ่ือบริโภค

ทรัพยากรของประเทศทําให้ประชาชนโดยเฉลี่ยแล้วมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทฤษฏีการผลิตตามแนวคิดของสํานัก 

Neoclassic เชื่อว่าประสิทธิภาพของการผลิตจะลดลงเม่ือใช้แรงงานมากข้ึนเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้เอง การ

ลดลงของแรงงานจึงส่งผลดีต่อผลิตภาพทางการผลิตของประเทศ ในทางตรงกันข้าม มีหลายเหตุผลท่ีสนับสนุนผล

ในแง่ลบของการลดลงของประชากรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ประการแรก การลดลงของประชากรทําให้ประเทศมี

เสถียรภาพความม่ันคงท่ีลดลง เนื่องจากประเทศจะต้องเตรียมประชากรบางส่วนเพ่ือปกป้องความม่ันคงของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะสงครามท่ีมีความต้องการกําลังทหารมีสูง38 ประการท่ีสอง หากพิจารณาถึง

โครงสร้างของประชากรในปัจจุบันของไทย (รูปท่ี 5.11) จะพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในโครงสร้างประชากรมีจํานวน

มากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งจากการประมาณการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณ

การไว้ว่า อัตราการพ่ึงพิงของประชากรผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน จะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 17.6 ในปี 2553 มาเป็นร้อย

ละ 24.6 ในปี 2563 และจะเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 28.1 ในปี 2568 ในทางทฤษฏีแล้ว การเพ่ิมข้ึนของวัยพ่ึงพิงจะส่งผล

ลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในสามช่องทาง โดยในช่องทางแรก การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุซึ่งมีอัตราการออมท่ีต่ําจะ

ทําให้ประเทศมีความจํากัดทางด้านการลงทุน นอกจากนี้ การท่ีประชากรวัยทํางานจะต้องแบกรับภาระของวัย

พ่ึงพิงมากข้ึนทําให้การออมของประชากรวัยทํางานจะมีอัตราท่ีลดลงเช่นกัน ท้ังสองช่องทางเป็นผลในแง่ลบต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจผ่านช่องทางการออมการลงทุน39 สําหรับช่องทางสุดท้ายนั้น การเพ่ิมข้ึนของวัยพ่ึงพิงยังทําให้เกิด

อุปสงค์ในสินค้าและบริการท่ีมีความจําเพาะมากข้ึน40 ในขณะท่ีกําลังแรงงานมีสัดส่วนท่ีลดลงทําให้เกิดการขาด

                                           
37 Malthus (1798). 
38 อ้างถึงใน Marshall (1920) 
39 Coale and Hoover (1958) 
40 สมประวิณ (2553) 
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การตอบสนองต่ออุปสงค์ดังกล่าว ซึ่งเป็นผลลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี สําหรับเหตุผลประการแรกนั้น 

ทางคณะผู้วิจัยเชื่อว่า ผลกระทบทางด้านความม่ันคงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีผลกระทบท่ี

น้อยกว่าในยุคสมัยก่อนมาก เนื่องจากสังคมสมัยใหม่ไม่ได้มีการมุ่งเน้นในการทําสงครามเพ่ือขยายดินแดนอีกต่อไป 

รวมท้ังการต่อสู้ในสมัยใหม่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการใช้กําลังทหารเข้าต่อสู้กันอีกด้วย ปริมาณทหารจึงมีบทบาทท่ีน้อยลง

มากต่อความมีเสถียรภาพความม่ันคงของประเทศในปัจจุบัน 

 

รูปท่ี 5.11 โครงสร้างอายุประชากรของประเทศไทยในปี 1950-2050 

 

ท่ีมา : ข้อมูล World Population Prospects, the 2006 Revision (UN 2007) 

เม่ือผลกระทบของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะมีได้ท้ังผลบวกและผลลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปัจจัยในมิติทางด้านคุณภาพจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเพ่ิมพูนผลในแง่บวกให้ดียิ่งข้ึน หรือคัดง้างผลลบท่ี

อาจจะเกิดข้ึน โดย Adam Smith เน้นถึงสภาวะแข่งขันทางด้านแรงงานซึ่งจะทําให้เกิดการแบ่งงานกันทํา

(Division of labor)  ทําให้แรงงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองมากยิ่งข้ึน41 Marshall มองว่าแรงงาน

                                           
41 Smith (1776) 
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จะต้องมีความเข็มแข็งท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือท่ีจะทําให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด42 งานวิจัย

ของกรกรัณย์ และ จันทร์ทิพย์ (2553) ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

หักล้างกับผลกระทบของสังคมผู้สูงวัยท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยู่ นอกจากนี้ งานวิจัยของ นณริฏ และ จิ

ระวัฒน์ (2555) ยังแสดงให้เห็นถึงการหักล้างผลกระทบของผู้สูงอายุโดยเน้นท่ีการพัฒนาระดับเทคโนโลยีของ

ประเทศ ท้ังการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างก็เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ี

สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  

จากแนวความคิดท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประเด็นต่างๆในการพัฒนาคุณภาพของอัตรา

เจริญเติบโตของประชากรได้ดังนี ้

1. พัฒนาตลาดเงินตลาดทุนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน เพ่ือเชื่อมโยงการออมการลงทุนของประเทศเข้า

กับตลาดโลก ซึ่งเป็นการลดข้อจํากัดอันเกิดมาจากสภาวะผู้สูงวัย จากการประเมินคุณภาพของตลาดทุนไทยข้างต้น 

พบว่าตลาดทุนไทยมีคุณภาพในระดับท่ีดี แต่ยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาบ้างเล็กน้อย 

2. พัฒนาตลาดสินค้าและบริการเพ่ือรองรับกับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต โดยเปรียบเทียบปริมาณความ

พร้อมในการให้บริการทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยใชจ้ํานวนเตียงท่ีให้บริการและจํานวนแพทย์ท่ีให้บริการ

ต่อประชากร 1,000 คนเป็นเกณฑ์ จากการเปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยมีจํานวนเตียงท่ีให้บริการอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีจํานวนเตียงท่ีให้บริการอยู่ท่ี 2.2 เตียงต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่ากับจํานวน

เตียงท่ีให้บริการของประเทศท่ีกําลังพัฒนา ในขณะท่ีจํานวนแพทย์ท่ีให้บริการของไทยมีการให้บริการอยู่ในระดับ

ต่ํา โดยมีจํานวนผู้ให้บริการอยูท่ี่ 0.3 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งต่ํากว่าระดับของกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา   

3. พัฒนาตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภาพทางการผลิต รวมท้ัง

มีการแบ่งงานกันทําอย่างเหมาะสม จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดแรงงานของไทย ทาง

คณะผู้วิจัยพบว่า ประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างคามต้องการกําลังคนและการผลิต

กําลังคนของประเทศ ท้ังนี้สาเหตุสําคัญประการท่ีหนึ่งก็คือ การผลิตกําลังคนของประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อิง

กับความต้องการของประเทศ (Demand Driven) หากแต่ข้ึนกับสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นผู้กําหนด ซึ่ง

สถาบันการศึกษาต่างๆเหล่านั้นมักจะเลือกผลิตกําลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง (Supply 

                                           
42 Marshall (1920) 
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Driven)43 ซึ่งจะเห็นได้จากการสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551 ของสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ ซึ่งพบว่าสถานประกอบการต้องการแรงงานในหลายหลากสาขาวิชาเป็นจํานวนมาก ในขณะเดียวกันกลับ

พบว่ามีผู้ว่างงานในสาขาวิชาเดียวกันเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพของแรงงาน

ไทยซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

4. พัฒนาทางด้านสุขอนามัย ทําให้แรงงานมีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบตัวแปรพ้ืนฐานท่ีสะท้อนถึงสุขอนามัยของไทยกับต่างประเทศผ่านตัวแปรแทนท่ีสําคัญ 5 ตัวแปร อัน

ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวท่ีทานเกลือไอโอดีน รายจ่ายเพ่ือสุขภาพต่อประชากร ณ ราคาคงท่ี ปี 2548 

เปอร์เซ็นตข์องประชากรท่ีเข้าถึงสถานสุขอนามัย เปอร์เซ็นต์ของประชากรท่ีมีน้ําใช้ และ เปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ํากว่า 

5 ขวบท่ีขาดสารอาหาร (น้ําหนักต่ํากว่ามาตรฐาน) ผลการเปรียบเทียบ44พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาการ

ทางด้านการเข้าถึงสถานสุขอนามัยและการจัดสรรน้ําใช้ในระดับท่ีดี ในเดียวกันประเทศไทยยังคงมีปัญหาทางด้าน

สุขอนามัยอยู่มาก โดยเปอร์เซ็นต์ของครอบครัวท่ีทานเกลือไอโอดีน รายจ่ายเพ่ือสุขภาพต่อประชากรมีระดับท่ีต่ํา

มากเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีกําลังพัฒนา ในขณะท่ีการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเด็กต่ํากว่า 5 ขวบท่ีขาด

สารอาหารพบว่าประเทศไทยมีปัญหาทางด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง คืออยู่ในระดับท่ีเทียบเท่ากับกลุ่มประเทศท่ี

กําลังพัฒนา45 

 

คุณภาพของตลาดทุน 

การพิจารณาถึงคุณภาพของตลาดทุนจะอาศัยการเปรียบเทียบตัวแปรชี้วัดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงถึง

มิติต่างๆของตลาดทุน ตัวแปรแรกท่ีจะพิจารณาถึงคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีแท้จริง (รูปท่ี 5.7) ซึ่งพบว่า หลังจาก

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีหลุดพ้นกับดักฯ แล้ว (เกาหลี สิงค์โปร์ และฮ่องกง) 

พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีแท้จริงของไทยตั้งแต่ปี 2000 ไม่ได้แตกต่างมากนัก โดยในปี 2009 อยู่ท่ี ร้อยละ 3.9 

ซึ่งมีเพียงประเทศเกาหลีเท่านั้นท่ีต่ํากว่า (ร้อยละ 2.2) นอกจากนี้เม่ือเทียบกับประเทศมาเลเซียซึ่งยังติดอยู่ในกับ

ดักฯ แล้ว ก็สูงกว่าประเทศไทยมากถึง 3 เท่า (ร้อยละ 12.5)  

                                           
43 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) 
44 ดูรายละเอยีดในรายงานวิจัยเล่มหลกั 
45 ข้อมูลการใช้เกลือไอโอดีนอาจจะสะทอ้นภาพปัญหาการขาดแคลนไอโอดีนของประเทศไทยได้ไม่ชัดมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากวา่ประเทศไทยมีวัฒนธรรม
การบริโภคน้ําปลาแทนการใช้เกลือ ถงึกระนั้นการทดสอบทางการวิทยาศาสตร์พบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหากการขาดสารอาหารอยูโ่ดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ (Gowachirapant et.al, 2009 และ World Health Organization, 2003) 
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รูปท่ี 5.7 แสดงการเปรียบเทียบอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีแท้จริงของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ 

 ท่ีมา:Llanto (2011) 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีแท้จริงสะท้อนถึง ต้นทุนท่ีนักลงทุนจะต้องแบกรับในการกู้ยืมเพ่ือการลงทุน โดยใน

ทฤษฏีแล้ว การกู้ยืมเพ่ือการลงทุน เป็นช่องทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้เกิดการสะสมทุนเพ่ือการพัฒนา สําหรับ

ประเทศไทยแล้ว ต้นทุนการกู้ยืมของประเทศ ซึ่งเคยอยู่สูงกว่าระดับประเทศกลุ่มสี่เสือแห่งเอเชียในช่วงระหว่างปี 

1995-1997  ได้มีการพัฒนาให้มีต้นทุนอยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าระบบการปล่อยเงินกู้ของ

ประเทศมีต้นทุนท่ีตํ่าเทียบเท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

เม่ือพิจารณาถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของไทย (รูปท่ี 5.8) จะพบว่าอยู่ในระดับ

ท่ีค่อนข้างสูง (ประมาณร้อยละ 4) แต่ยังจัดได้ว่าอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง ซึ่งแสดงถึง

การทําหน้าท่ีตัวกลางทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีดีปานกลาง ซึ่งหากเทียบกับประเทศมาเลเซียและเกาหลี

ซึ่งมีส่วนต่างท่ีตํ่าท่ีสุดจะพบว่าส่วนต่างของประเทศไทยอยู่สูงกว่าประเทศท้ังสองประมาณ 2 เท่าในปี 2009  

ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสถาบันเงินฝากในการ

แปลงเงินออมมาเป็นการลงทุน โดยเป็นตัวท่ีสะท้อนถึงต้นทุนและส่วนกําไรของสถาบันเงินฝาก อัตราส่วนต่างท่ีสูง 

จึงมีสาเหตุได้จากสองประการอันได้แก่ การบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบทําให้ต้นทุนสูง และ/

หรือ การกําหนดอัตรากําไรท่ีสูง ซึ่งเกิดจากการขาดระบบการแข่งขันในการระดมเงินฝาก ซึ่งท้ังสองเหตุผลต่างก็

สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดสรรเงินออมท่ีตํ่าเช่นเดียวกัน  
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รูปท่ี 5.8 แสดงการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินฝาก ระหว่างประเทศ 

 

ท่ีมา:Llanto (2011) 

 

ตัวแปรชี้วัดท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีสะท้อนถึงคุณภาพของตลาดทุนก็คือ อัตราการปล่อยสินเชื่อในประเทศ

ของแต่ละประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความสามารถของสถาบันการเงินในการตอบสนองต่ออุปสงค์ของสินเชื่อ

ภายใน เม่ือพิจารณาแล้ว (รูปท่ี 5.9) พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับท่ีสูงของกลุ่ม ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของตลาดทุนของประเทศไทยอยู่ในระดับท่ีดี อย่างไรก็ตามสินเชื่อต่อ GDP มีแนวโน้ม

ลดลงมาตลอดหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 กล่าวคือจากร้อยละ 177 ของ GDP เหลือร้อยละ 137 ของ GDP ใน

ปี 2009 ซึ่งสอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ยกเว้นเกาหลีซึ่งมีการขยายตัวของสินเชื่อตลอดตั้งแต่ปี 1990 

จากร้อยละ 50 ของ GDP เป็นร้อยละ 100 ของ GDP ในปี 2009 

สาเหตุหนึ่งของการลดลงในอัตราการปล่อยสินเชื่อ มาจากความสุขุมในการปล่อยสินเชื่อท่ีมากข้ึน 

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1998 หากเพ่ิมมิติคุณภาพของตัวหนี้ โดยอาศัยอัตราหนี้เสีย (Non-Performing 

Loans) เป็นตัวชี้วัด (รูปท่ี 5.10) จะพบว่า ในช่วงก่อนท่ีจะเกิดวิกฤติการณ์ ประเทศไทยมีการปล่อยสินเชื่อท่ีไม่

รัดกุม โดยอัตราหนี้เสียมีระดับท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆจนกระท่ังเกิดวิกฤติ ในช่วงหลังวิกฤติการณ์ แม้ว่าอัตราการปล่อย

สินเชื่อจะมีแนวโน้มท่ีจะลดลง แต่อัตราหนี้เสียก็มีระดับท่ีต่ําลงเรื่อยๆเช่นกัน ซึ่งแสดงว่าสถาบันการเงินมีการคัด

สรรคุณภาพของการปล่อยกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ในภาพรวม จะพบว่าคุณภาพของตลาดทุนของประเทศไทยอยู่ในระดับท่ีสูง ธุรกิจมีต้นทุนการกู้เงินอยู่ใน

ระดับปานกลางโดยเปรียบเทียบ ต้นทุนการบริหารจัดการของสถาบันการเงินอยู่ในระดับท่ีต่ํา ซึ่งแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุน และการพัฒนาระบบการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินท่ีดี 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อภายในประเทศได้อย่างดี มีการควบคุมคุณภาพ

ของเงินกู้ได้อย่างเหมาะสม 

รูปท่ี 5.9 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการปล่อยสินเช่ือในประเทศ ของแต่ละประเทศ 

ท่ีมา:Llanto (2011) 

รูปท่ี 5.10 แสดงการเปรียบเทียบอัตราหนี้เสียของสถาบันการเงินของแต่ละประเทศ 

ท่ีมา:Llanto (2011) 
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คุณภาพของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศและการเปิดประเทศ 

เพ่ือให้เข้าใจถึงมิติเชิงคุณภาพของผลกระทบของการลงทุนระหว่างประเทศและการเปิดประเทศในกรณี

ของประเทศไทย คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการทดสอบว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กับผลิตภาพของแรงงานของภาค

การผลิตของไทยรายสาขาหรือไม่ โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของ Granger (Granger causality 

test)46 

การทดสอบจะจําแนกข้อมูลประสิทธิภาพออกเป็นรายสาขา โดยจะแบ่งภาคการผลิตออกเป็นสี่ส่วนหลัก 

อันประกอบไปด้วย ภาคการเกษตรและเหมือนแร่ ภาคอุตสาหกรรมเบา ภาคอุตสาหกรรมหนัก และภาคบริการ 

โดยตัวแปรท่ีนํามาทดสอบจะประกอบไปด้วยตัวแปรสามตัวแปร คือ 1. ประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรมข้างต้น ซึ่งคํานวณได้จากการคิดสัดส่วนของผลผลิตส่วนเพ่ิม (Value added) ของแต่ละ

อุตสาหกรรมต่อจํานวนแรงงานท่ีใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ 2. สัดส่วนการลงทุนระหว่างประเทศต่อผลผลิตส่วนเพ่ิม

ในแต่ละอุตสาหกรรม และ 3. ระดับการเปิดประเทศ ซึ่งใช้ดัชนีระดับการเปิดประเทศจากฐานข้อมูล Penn 

World Table (โดยใช้ค่าท่ีเท่ากันในทุกๆอุตสาหกรรม) การทดสอบจะใช้ข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2523-255247 

โดยภาพรวม ผลการทดสอบบ่งชีว้่าภาคเกษตรจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากการลงทุนโดยตรงระหว่าง

ประเทศและการเปิดประเทศ48 ภาคอุตสาหกรรมเบาจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ

มากกว่าการเปิดประเทศ ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมหนักจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศมากกว่าการลงทุน

โดยตรงระหว่างประเทศ สําหรับภาคบริการนั้น พบว่าไม่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยท้ังสองแต่อย่างใด ผลการศึกษา

ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากปัจจัยการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศและ

การเปิดประเทศได้อย่างเต็มท่ี49 ท้ังนี้ เนื่องจากว่าในการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางนั้น 

ประเทศจะต้องมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมหนักและภาคการบริการให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

                                           
46 การทดสอบโดยใช้ Granger causality test เป็นเพียงแต่การตรวจเช็คอยา่งหยาบถึงความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่มตัวแปร การตีความผลจึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังพอสมควร โดยตามปกติแล้วหากตวัแปรทั้งสองมีความสัมพันธก์ันอยา่งมีนัยยะ ผลการทดสอบสมควรที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองตัว
แปรด้วย อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรนั้น เราไม่สามารถสรุปทันทีว่าตัวแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธ์
กัน ถึงกระนั้นหากการทดสอบไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ผลการศึกษาจะสามารถชี้ได้ว่าตัวแปรทั้งสองน่าจะไม่มีความสัมพันธ์กัน  
47ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต www.bot.or.th 
48 มีงานวิจยัที่สนับสนุนถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ประยงค์ (2551) 
49 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจยัอื่นๆเช่น Brimble (2002)  
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5.3 สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินพบว่าในมิติทางด้านปริมาณ มีสามปัจจัยท่ีประเทศไทยมีช่องว่างในการพัฒนาท่ีค่อนข้าง
สูง ประกอบไปด้วย ปริมาณการศึกษา ระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระดับการวิจัยและพัฒนา ในมิติทางด้าน
คุณภาพ ประเทศไทยมีช่องว่างสูงในปัจจัยการเจริญเติบโตของประชากร คุณภาพของการศึกษา การลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศ และการเปิดประเทศ (ตารางท่ี 5.4) 
ตารางท่ี 5.4 สรุปการประเมินศักยภาพของไทย 

ปัจจัย มิติทางดา้นปริมาณ มิติทางด้านคุณภาพ 

บทเรียนจากกรณีท่ัวไป   

การออม/การลงทุน ☺ ☺ 

โครงสร้างประชากร ☺ � 

การศึกษา � � 

โครงสร้างพ้ืนฐาน �  

การวิจัยและพัฒนา �  

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ � � 

การเปิดประเทศ � � 

บทเรียนจากกรณีศึกษา   

ปัจจัยเชิงสถาบัน ภาคทฤษฏี � ภาคปฏิบัติ � 

ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร ์ มิติการเอ้ืออํานวยต่อการค้า �  

หมายเหตุ: ☺ แสดงว่าช่องว่างในการพัฒนามีอยู่น้อย ซึ่งหมายถึงประเทศไทยได้มีการพัฒนาปัจจัยดังกล่าวได้

เทียบเท่ากับระดับประเทศพัฒนาแล้ว �แสดงว่าช่องว่างในการพัฒนามีอยู่มาก และประเทศไทยยังพัฒนาปัจจัย

ดังกล่าวไม่ดีพอเม่ือเทียบกับระดับประเทศพัฒนาแล้ว � หมายถึงปัจจัยดังกล่าวไม่มีความสําคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ � เน้นว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

6. มองอนาคต: แนวทางการผลักดันประเทศไทยใหพ้้นกับดักรายได้ปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณในส่วนท่ี 3 และการวิเคราะห์เชิงพรรณนาในส่วนท่ี 4 เม่ือนํามาผนวกกัน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการอภิปรายแนวทางการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปคือการพัฒนาท่ีเน้นเรื่องคุณภาพ และมีลักษณะเชิงรุกในทิศทางใหม่มากข้ึน รายละเอียดใน
แต่ส่วนประกอบด้วย 
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6.1 การพัฒนาระบบนวัตกรรม 

ในสถานการณ์ท่ีไทยกําลังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากค่าแรงสูงข้ึนเรื่อยๆ กลจักรสําคัญ
ท่ีจะผลักดันให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ คือ การผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ข้ึน
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิตเพ่ือไล่ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับโลก และเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศ (Yusuf and Evenett, 2002) เป็นท่ีน่าสังเกตว่ารูปแบบการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางมีมาตั้งแต่หลังยุคสมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในอังกฤษ (Lin, 2011) ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นผู้นํา และมีประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมท้ัง
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ตาม ผ่านมายังยุคสมัยท่ีประเทศญี่ปุ่นไล่ตามเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา และประเทศสี่เสือ
แห่งเอเซียท่ีไล่ตามหลังมาอีกทอดหนึ่งในภายหลัง มาจนกระท่ังปัจจุบันซึ่งประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาอยู่ในข้ัน
กลาง อาทิเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กลุ่มประเทศ BRICs ซึ่งประกอบไปด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมท้ัง
ประเทศไทยกําลังแสวงหากลยุทธ์เพ่ือท่ีจะพัฒนาประเทศใหก้้าวข้ึนสู่ระดับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาข้ันสูง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท่ีจะผลักดันให้นวัตกรรมของไทยมีระดับท่ีสูงข้ึนเข้าใกล้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีดังนี ้

1. กรอบใหญ่ของการพัฒนานวัตกรรม ควรท่ีจะมีการวางรากฐานให้เกิดการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองในภาค
ธุรกิจ โดยภาคเอกชนจะตอ้งเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นผู้สนใจท่ีจะพัฒนานวัตกรรมข้ึนเพ่ือตอบโจทย์ท่ีเกิดข้ึน
ในองค์กรของตน รวมท้ังให้เอกชนมีบทบาทหลักในการกําหนดโจทย์วิจัย เพ่ือให้งานวิจัยถูกนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง มากกว่างานวิจัยท่ีถูกผลักดันจากภาครัฐเป็นหลัก 

2. เพ่ือท่ีจะสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเองดังกล่าว ภาครัฐควรผสมผสานกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ
อย่างเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ข้ึน โดยกลยุทธ์เชิงรับจะหมายถึง นโยบาย
ของภาครัฐท่ีใช้แก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาด (Externalities)50, 51 ในขณะท่ีกลยุทธ์เชิงรุกจะ
หมายถึงการแทรกแซงตลาดท่ีมากเกินกว่าท่ีใช้แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาด ท้ังนี้ ภาครัฐควรท่ีจะมี
การกําหนดแนวทางปรับลดบทบาทของภาครัฐลงให้เป็นนโยบายเชิงรับในระยะยาว เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับภาคเอกชน การขาดเงื่อนไขดังกล่าวมักจะทําให้เอกชนกลายเป็นธุรกิจท่ีไม่พัฒนา เนื่องจาก
ได้รับการปกป้องจากภาครัฐมากจนเกินไป  

                                           
50 ในทางเศรษฐศาสตร์ได้แยก ต้นทุนและผลได้จากการดําเนินธุรกิจออกเป็น ส่วนที่เกิดขึ้นกับธุรกจิ และส่วนที่เกิดขึ้นกับสังคม ในกรณีที่ต้นทุนทางสังคม
มีมากกว่าต้นทุนของภาคธุรกจิ จะเรียกว่าเกิด Negative externalities ตัวอยา่งเช่น การที่โรงงานปล่อยน้าํเสีย เปน็การสร้างต้นทุนให้กับสังคม ทําให้
สังคมแย่ลงโดยที่ธุรกิจไม่ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าว ในขณะที่ถ้าผลได้ทางสังคมสูงกว่าผลได้ของภาคธุรกจิ จะเรียกว่าเกดิ Positive externalities    
51 Externalities เป็นแนวคิดที่สําคัญต่อการกําหนดนโยบายภาครัฐ โดยกิจกรรมที่สร้าง Positive externalities ควรที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 
ในขณะที่กิจกรรทที่สร้าง Negative externalities ควรที่จะถูกเกบ็ภาษ ี
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3. เพ่ือให้นโยบายภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด นโยบายของภาครัฐในแต่ละหน่วยงานควรท่ีจะต้องมีการสอด
ประสานกันอย่างลงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(นโยบายสนับสนุนการลงทุน นโยบาย Upgrading และ นโยบายนวัตกรรม) โดยอุตสาหกรรมท่ีมีความ
พร้อมและอยู่ข้ันตอนการพัฒนา ข้ันUpgrading หรือ ข้ันการสร้างนวัตกรรม ไม่ควรท่ีจะได้รับนโยบาย
สนับสนุนการลงทุน ในขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ียังไม่มีความพร้อม การให้เงินสนับสนุนการลงทุนยังคงมี
ความสําคัญ แต่ควรท่ีจะมีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน เพ่ือนําไปสู่การปรับลดบทบาทการ
สนับสนุนการลงทุนในภายหลัง 

4. นโยบายสนับสนุนในการ upgrading และการทํานวัตกรรม ควรท่ีจะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีภาคธุรกิจแต่ละราย หรือแต่ละอุตสาหกรรมประสบ มากกว่าท่ีจะใช้นโยบายแบบ one-size-
fit-all และควรท่ีจะพิจารณาให้การช่วยเหลือในมิติอ่ืนๆ ท่ีเกินกว่ามิติทางด้านการเงิน เช่น การแก้ไข
กฎระเบียบ การพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัยและพัฒนา การสร้างฐานข้อมูลวิจัยร่วม ฯลฯ   

โดยในงานวิจัยของ Aghion, Bloom, Blundell, Griffith and Howitt (2005) พบว่าระดับการ
แข่งขันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพทางการผลิตในลักษณะรูปตัว U คว่ํา โดยการแข่งขันจะทําให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตโดยอาศัยการพัฒนานวัตกรรมก็ต่อเม่ือ ธุรกิจมีประสิทธิภาพทางการ
ผลิตท่ีใกล้กับเส้น frontier หรือมีประสิทธิภาพทางการผลิตท่ีแข่งขันได้ในระดับโลก ในขณะท่ีธุรกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพทางการผลิตท่ีต่ํา หรืออยู่ห่างจากเส้น frontier จะไม่สามารถท่ีจะแข่งขันในการพัฒนา
นวัตกรรมได้ หรือก็คือ การแข่งขันจะทําให้การทํานวัตกรรมและประสิทธิภาพทางการผลิตลดลง 

เช่นเดียวกัน ในงานวิจัยของ World Bank (2006) ซึ่งถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ประเทศต่างๆท่ีประสบความสําเร็จ แล้วพบว่า ในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลควรท่ีจะ
เน้นนโยบายเชิงรุกเป็นสําคัญ ซึ่งหมายถึงการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมในระยะแรก โดยอาศัยการ
แทรกแซงกลไกตลาดเพ่ือโยกย้ายทรัพยากรมาสู่อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นพิเศษ ในขณะท่ีในช่วงหลังของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ประสบความสําเร็จนั้น ภาครัฐควรท่ีจะใช้นโยบายเชิงรับเป็นสําคัญ ซึ่งหมายถึง
การแทรกแซงกลไกตลาดเฉพาะท่ีจําเป็น (เช่น การแทรกแซงเพ่ือแก้ไขปัญหา externalities หรือการ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีมี spillover เช่น การทําวิจัยและพัฒนา) และปล่อยให้ภาคธุรกิจเข้าแข่งขันตามกลไก
ตลาดเพ่ือเร่งให้เกิดการพัฒนา ท้ังนี้ กลไกสําคัญในการวางนโยบายให้ประสบความสําเร็จ จะอยู่ท่ีการ
กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ รวมท้ังการกําหนดถึงกลไกการ
ปรับเปลี่ยน (transition) จากนโยบายเชิงรุกเป็นนโยบายเชิงรับในระยะเวลาท่ีเหมาะสม นั่นคือ ระยะเวลา
ท่ีไม่สั้นเกินไปจนภาคธุรกิจไม่พร้อมท่ีจะเข้าสู่เวทีการแข่งขัน แต่ก็ไม่ยาวนานเกินไปจนทําให้ภาคธุรกิจเน้น
แต่กําไรผูกขาดส่วนเกิน (rent-seeking) โดยไม่มีการพัฒนาต่อยอดแต่อย่างใด 
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  พร้อมๆกันนี้ ภาครัฐจะต้องเข้าใจถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมตามกระแสเศรษฐกิจโลก และ
เข้าใจถึงศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามทรัพยากรท่ีประเทศมีอยู่ ณ ขณะนั้น เพ่ือท่ีจะสามารถ
กําหนดแผนการพัฒนาใหแ้ต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

6.2 การพัฒนาการศึกษา 

จากการเปรียบเทียบท่ีผ่านมาพบว่า การศึกษาไทยมีปัญหาท้ังทางด้านปริมาณ และทางด้านคุณภาพ 
ปัญหาศึกษาของไทย เกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีสําคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 

1. ระบบการศึกษาของไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดําเนินการจัดการโดยภาครัฐ ในขณะท่ีภาคเอกชนมีบทบาท
ท่ีจํากัดในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางด้านการศึกษา 

2. ตลาดการศึกษาของไทย ถูกกําหนดจากด้านอุปทาน (Supply driven) ทําให้ผลผลิตท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และยังพบวา่ในบางสาขาวิชานั้นแรงงานท่ีจบใหม่มีทักษะท่ีไม่สอดคล้องกับ
งานในภาคปฏิบัติ 

3. ทัศนคติของคนรุ่นใหม่มีการแบ่งชนชั้นออกตามระดับการศึกษา โดยคนท่ีจบมหาวิทยาลัยได้รับการคาดหวงั
ว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนท่ีจบสายวิชาชีพ ทัศนคติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความต้องการ
แรงงานของประเทศ ซึ่งต้องการคนท่ีจบสายวิชาชีพเป็นจํานวนมาก 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทย ประกอบไปด้วย 

1. ภาครัฐควรท่ีจะสร้างฐานข้อมูลระดับโรงเรียน เพ่ือให้เกิดกลไกการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2. ภาครัฐควรท่ีจะสร้างกลไกความรับผิดชอบ (Accountability) ให้กับโรงเรียนภาครัฐ โดยเงินทุนสนับสนุน
ควรท่ีจะถูกโยกย้ายให้กับโรงเรียน/มหาวิทยาลัยท่ีสามารถสร้างนักเรียนท่ีเก่ง และสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ดี    

3. ภาครัฐควรท่ีจะสร้างกลไกความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยภาคเอกชนควรท่ี
จะสามารถเข้ามามีบทบาทในการกําหนดเนื้อหาการเรียนการสอน ทักษะท่ีต้องการ การให้เงินสนับสนุน 
รวมท้ังการสร้างการเรียนรู้แบบทําจริง (Work-based learning)  

6.3 การพัฒนาคุณภาพของประชากร  

 นอกเหนือจากการพัฒนาทางด้านการศึกษาแล้ว คุณภาพของประชากรไทยควรท่ีจะถูกยกระดับให้ดียิ่งข้ึน
ใน 3 ด้าน ดังนี้ 



47 

1. ภาครัฐควรท่ีจะดูแลสุขภาพประชากรตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้ประชากรมีความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าเรียน 
นอกจากนี้ ควรท่ีจะมีการดูแล สุขภาพอนามัยของประชากรแรงงานให้มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ 

2. ในยุคปัจจุบันท่ีการเรียนรู้กลายเป็นสิ่งท่ีไร้พรมแดน การศึกษาท่ีมุ่งเน้นแค่เฉพาะในโรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลัย อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป กลไกการเรียนรู้ในยุคโลกไซเบอร์ ภาครัฐควรท่ีจะสนับสนุนให้
ทุกๆคนมีการเรียนรู้แบบท้ังชีวิต (Lifelong learning) 

3. ภาครัฐควรท่ีจะวางมาตรการเพ่ือรองรับปัญหาสังคมสูงอายุ (Ageing society) ท่ีกําลังจะมาถึง 

6.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) อาจจะทําให้ประเทศไทยถูกแข่งขันโดยประเทศท่ีมีค่าแรงต่ํากว่า 
แต่ในขณะเดียวกัน ในมิติเชิงภูมิศาสตร์ทางด้านการค้าการลงทุน พบว่าประเทศไทยมีความสามารถท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งทางบก  
 ภาครัฐจึงควรท่ีจะมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนดังกล่าว 
ท้ังนี้ การลงทุนดังกล่าวควรท่ีจะคํานึงถึงความเหมาะสมในเชิงพาณิชย ์ เช่น มีต้นทุนการขนส่งท่ีถูกกว่าการขนส่ง
รูปแบบอ่ืน เป็นสําคัญ 

6.5 การหาประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเปิดประเทศ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในกรณีของประเทศไทยมักจะอยู่ในรูปของการจ้างงาน

ท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน และ สภาพการทํางานท่ีดีข้ึน มากกว่าท่ีจะให้ผลประโยชน์ต่ออัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจโดยตรง (Tambunlertchai, 1975; Ponpisanupichit, 1985; Kohpaiboon, 2000; The Brooker 

Group, 2002; Booncharoenpol, undated)  

ปัญหาสําคัญท่ีทําให้ไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศได้ดีพอ เกิดข้ึนเนื่องจาก 

1) การขาดนโยบายภาครัฐเชิงรุกท่ีผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยี (Lall, 2000; The Brooker Group, 

2002; Booncharoenpol, undated) 

นโยบายเพ่ือสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบันจะพ่ึงพากลไกตลาดเป็นหลัก โดยภาครัฐ

มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการให้แรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการส่งออกเป็น

สําคัญ ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการอาศัยต้นทุนแรงงานชํานาญการท่ีค่อนข้างต่ําเป็น

ตัวดึงการลงทุนจากต่างประเทศ (Lall, 2000) นโยบายภาครัฐเชิงรับดังกล่าวจะส่งผลดีเฉพาะในระยะแรก

ของการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการถ่ายโอนแรงงานจากภาคเกษตรมายังภาคการผลิตเท่านั้น แต่เม่ือ
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ประเทศมีการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้ว นโยบายภาครัฐเชิงรับดังกล่าวจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในระยะ

ต่อมา ซึ่งต้นทุนแรงงานท่ีสูงเพ่ิมข้ึนทําให้ประเทศต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ีสูงและลึกยิ่งข้ึน และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีบทบาทท่ีจําเป็นอย่างมากต่อกิจกรรมการพัฒนาในระยะนี ้

2)  การขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีพอและเหมาะสมเพ่ือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เนื่องจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมากไม่ได้เกิดข้ึนได้เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้การผลักดันโดยใช้นโยบายเชิง
รุกจากภาครัฐอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าธุรกิจในประเทศไม่ได้มีแรงจูงใจและขาดความสามารถในการเรียนรู้
เทคโนโลยีดังกล่าว (Blomstrom and Kokko, 2003) ด้วยเหตุนี้เองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ความสามารถในการเรียนรู้ (Absorptive capacity) จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการรับเอาประโยชน์
จากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ 

สําหรับการเปิดประเทศนั้น การเปิดประเทศสามารถท่ีจะส่งผลกระทบในแง่บวกและแง่ลบต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยการเปิดรับการแข่งขันจากต่างประเทศจะทําให้ธุรกิจท่ีสามารถผลิตใกล้เส้นขอบเขตการผลิตเกิดการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอันเนื่องมาจากการไล่บี้คู่แข่งท่ีทัดเทียม (neck-to-neck competition) ในขณะท่ี

ธุรกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพทางการผลิตจะไม่สามารถท่ีจะพัฒนาธุรกิจได้ทันและถูกบีบให้ออกจากการแข่งขันในท่ีสุด 

(Aghion et.al, 2005)52ในกรณีของประเทศไทย FTA Watch (2005) พบว่าปัญหาสําคัญอยู่ท่ีการขาดความถ่ีถ้วน

ในการพิจารณาผลกระทบของการรับข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆ   

ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆดังกล่าว มีดังนี ้

1. ภาครัฐควรท่ีจะพิจารณาเลือกใช้ปัจจัยเชิงรุกเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากข้ึน โดยอาจจะผูก

เงื่อนไขกับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI เป็นต้น 

2. ภาครัฐควรท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมท่ีจะรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการ

พัฒนานักวิจัยดังกล่าว ควรท่ีจะต้องคิดถึงการสร้างนักวิจัยให้มีเส้นทางอาชีพ (Career path) ท่ีต้องมี

พัฒนาการเรื่อยๆตามอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึน นั่นก็คือ เงินทุนเพ่ือการสนับสนุนสร้างนักวิจัยจะต้องให้ใน

ลักษณะท่ีต่อเนื่องหลายๆปี มากกว่าเป็นแบบปีต่อป ี

                                           
52ผลประโยชน์ทางด้านประสิทธิภาพทางการผลิตเป็นผลประโยชน์ในระยะยาว โดยจะทําใหป้ระเทศมีความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ซ่ึงทาง
คณะผู้วิจัยเชื่อวา่เป็นเป้าประสงค์ที่สําคัญมากกว่าผลประโยชน์ทางด้านการเพิ่มมูลค่าการส่งออกซ่ึงให้ผลตอบแทนที่เหน็ได้ในทันที แต่อาจจะไม่ให้
ผลตอบแทนในระยะยาว 
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3. กระบวนการพิจารณาข้อตกลงทางการค้าใหม่ๆ ควรท่ีจะเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และนักวิชาการ เพ่ือท่ีจะสามารถประเมินผลดี-ผลเสียของข้อตกลงได้อย่างใกล้เคียงกับความ

เป็นจริงมากท่ีสุด ควรคิดเสมอว่าข้อตกลงทางการค้าไม่สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย และ

ผลกระทบของการตอบรับหรือปฏิเสธข้อตกลงทางการค้าจะส่งผลระยะยาวอย่างมีนัยสําคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ  
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