ความสามารถในการแข่ งขันทางการค้ าของไทยโดย WEF
ลำดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสำมำรถใช้เป็นตัวสะท้อนจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ
เปรี ยบเที ยบกับประเทศอื่ นๆ ได้ โดย World Economic Forum (WEF) พิ จำรณำประเด็ นดั งกล่ ำวโดยกำรน ำ
ปัจจัย 12 ด้ำนมำจัดอันดับ ได้แก่ (1) สภำพแวดล้อมด้ำนสถำบัน (2) โครงสร้ำงพื้นฐำน (3) สภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจมหภำค (4) สุขภำพ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (5) กำรศึกษำขั้นสูงและกำรฝึกอบรม (6) ประสิทธิภำพของ
ตลำดสิ นค้ำ (7) ประสิทธิภำพของตลำดแรงงำน (8) พัฒนำกำรของตลำดกำรเงิน (9) ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี
(10) ขนำดของตลำด (11) ระดับกำรพัฒนำของธุรกิจ และ (12) นวัตกรรม
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ ในกลุ่มประเทศ Efficiency Driven มีศักยภำพกำรแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 32 จำก
140 ประเทศที่นำมำจัดอันดับ ซึ่งด้ำนที่เป็นจุดแข็งของประเทศ ได้แก่ ขนำดของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งมี
อันดับอยู่ที่ 18 โดยส ำหรับตลำดในต่ำงประเทศมีควำมสอดคล้ องกับมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศที่สูงถึง 7.23
ล้ำนล้ำนบำท (ที่มำ: กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2558) โดยสินค้ำที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันสูง (ประเมินจำกมูลค่ำกำร
ส่งออก) มีทั้งจำกภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม อำทิ ผลิตภัณฑ์ยำง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็ นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหำด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเมืองและ
นโยบำย ประสิ ทธิภ ำพของภำครั ฐ และกำรคอรัป ชั่น ได้ถูก สะท้ อนออกมำจำกผู้ ตอบแบบส ำรวจว่ำเป็ น
อุปสรรคหลักที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจในประเทศ
เมื่อพิ จำรณำปัจจั ยที่น ำมำประเมิน พบว่ำ มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและไม่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ
คณะวิจั ยจึ งคัดเลื อกปั จจั ยที่เป็ นตัวแทนศักยภำพกำรค้ ำของประเทศ ตำมพั นธกิจของกระทรวงพำณิ ชย์ โดย
ปัจจัยหลักที่มีควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของกระทรวงพำณิชย์ทั้งหมด ได้แก่ ประสิทธิภำพตลำดสินค้ำ ขนำดของ
ตลำด และปัจจัยที่มีควำมเกี่ยวข้องบำงส่วน ได้แก่ สภำพแวดล้อมด้ำนสถำบัน สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค
ระดับกำรพัฒนำของธุ รกิจ และนวัตกรรม โดยคณะทำงำนได้คัดเลื อกปัจจัยย่อยภำยใต้ปัจจัย 12 ด้ำนหลั กที่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมำพิจำรณำ ซึ่งเมื่อนำปัจจัยย่อยดังกล่ำวมำพิจำรณำ พบว่ำ นอกจำกจุดแข็งด้ำนขนำดตลำด ซึ่ง
เป็นปัจจัย 1 ใน 12 ด้ำนหลักแล้ว ประเทศไทยยังมีจุดเด่นในด้ำนควำมเชี่ยวชำญของผู้ ซื้อ กำรให้ควำมสำคัญแก่
ลูกค้ำสูง โดยประเทศที่มีผู้ซื้อที่มีควำมเชี่ยวชำญและลูกค้ำมีควำมต้องกำรหลำกหลำย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำร
สร้ำงนวัตกรรมเพิ่มขึ้น และนอกจำกนี้ขั้นตอนกำรจัดตั้งธุรกิจที่สะดวก และควำมมีเสถียรภำพของเงินเฟ้อยังเป็นจุด
แข็งของประเทศอีกด้วย
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แผนภาพแสดงอันดับศักยภาพของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า โดย WEF ปี พ.ศ. 2558 (รวบรวมโดยคณะที่ปรึกษา SMC)

อย่ำงไรก็ดี จุดอ่อนที่เกี่ยวกับกำรค้ำที่ประเทศไทยควรเร่งดำเนินกำรแก้ไข 3 อันดับแรก ได้แก่
(1) ต้นทุนของนโยบายภาคเกษตรที่สูง เนื่องจำกภำครัฐของไทยทำกำรอุดหนุนรำยได้ของเกษตรกร
โดยเฉพำะกลุ่มผู้ปลูกข้ำว โดยใช้วิธีกำรซึ่งใช้งบประมำณภำครัฐจำนวนมำก และเป็นกำรแทรกแซงกลไกตลำด
ของสินค้ำเกษตรทำให้กำรส่งออกแย่ลง สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และอำจสูญเสียตลำดให้คู่แข่งใน
ระยะยำว โดยลำดับในปัจจัยย่อยนี้มีกำรลดลงอย่ำงมำกตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ
(2) การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในระดับต่่า คือ ประเทศไทยอยู่ใน Priority Watch List
ของประเทศสหรัฐอเมริกำในเรื่องกำรละเมิดทรัพย์สิ นทำงปัญ ญำมำเป็นเวลำนำน เนื่องจำกกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่ไม่เข้ มงวดจึ งทำให้ มีกำรละเมิดเครื่องหมำยทำงกำรค้ำและลิ ขสิ ท ธิ์ต่ำงๆ เช่น คัดลอกกระเป๋ ำ
แบรนด์เนมและสินค้ำต่ำงๆ ที่เป็นกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำจำกต่ำงประเทศโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเผยแพร่
เพลง ภำพยนตร์ และโปรแกรมเถื่อนอย่ำงผิดกฎหมำย
(3) ความล่ า ช้ า ในการจดทะเบี ย นเริ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ กิ น เวลำ 27.5 วั น ตำมข้ อ มู ล ของทำง WEF ซึ่ ง
คลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง เนื่องจำกขั้นตอนกำรยื่นสำเนำข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ที่ใช้เวลำถึง 21 วันใน
กำรอนุมัติ ที่ถูกรวมไปในระยะเวลำในกำรจดทะเบียนธุรกิจนั้น ไม่ใช่ขั้นตอนที่จำเป็นในกำรเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิ จ
ในประเทศไทย โดยเฉพำะธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ละมีลูกจ้ำงไม่ถึง 10 คน นอกจำกนี้ ตำมมติของคณะรัฐมนตรี
วัน ที่ 9 ธัน วำคม 2557 ระยะเวลำในกำรอนุมัติตำมขั้นตอนดังกล่ ำว ถูกทำให้ ล ดลงเหลื อเพี ยง 18 วัน ซึ่ง
ภำครัฐกำลังอยู่ ในระหว่ำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถู กต้องต่อขั้นตอนกำรดำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยต่อไป

นอกเหนือจำกปัจจัยย่อยที่เป็นจุดอ่อนหลักของประเทศไทยแล้ว ยังมีปัจจัยย่อยอื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่ทำให้
ไทยได้คะแนนน้อย คือ ควำมไม่โปร่งใสในกำรออกนโยบำยของภำครัฐ อัตรำภำษีนำเข้ำสินค้ำที่สูง ระดับธรร
มำภิบำลของบริษัทที่อยู่ในระดับต่ำ ควำมมีประสิทธิภำพของพิธีศุลกำกร ระดับกำรผูกขำดในตลำดที่สูง และ
ควำมยุ่งยำกในกำรปฎิบัติตำมกฎ
ดังจะเห็นได้ว่ำ ศักยภำพในกำรค้ำของประเทศนั้น ถูกสะท้อนออกมำจำกหลำยด้ำน ซึ่งประเทศไทยมี
ทั้งด้ำนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วน โดยหน่วยงำนเจ้ำภำพและหน่วยงำน
ภำคีที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขจุดอ่อนและผลั กดันจุดแข็ง เนื่องจำกปัจจัยที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นนั้นเป็นพื้นฐำนที่
สำคัญในเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และส่งเสริมยุทธศำสตร์ทำงกำรค้ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร
ต่อไป
สรุปจุดแข็งจุดอ่อนทำงกำรค้ำของไทยโดย WEF
จุดแข็ง
1. ขนาดของตลาด (Market Size)
 อัตรำส่วนมูลค่ำกำรส่งออกต่อ GDP
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
 ดัชนีขนำดตลำดต่ำงประเทศ
 ดัชนีขนำดตลำดในประเทศ
2. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ต ล า ด (Market
Efficiency)
 ควำมพิถีพิถันของผู้บริโภค
 ระดับควำมเอำใจใส่ลูกค้ำ
 จำนวนขั้นตอนในกำรเริ่มธุรกิจ
3. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic Environment)
 ระดับอัตรำเงินเฟ้อ
 ระดับกำรคุ้มครองนักลงทุน

จุดอ่อน
1. สถาบัน (Institution)
 จริยธรรมของธุรกิจ
 ควำมโปร่งใสของนโยบำยภำครัฐ
 ควำมยุ่งยำกจำกกฏระเบียบภำครัฐ
 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ต ล า ด (Market
Efficiency)
 ควำมยุ่งยำกของพิธีกำรศุลกำกร
 ภำษีนำเข้ำ
 ต้ น ทุ น ที่ เกิ ด จ ำ ก น โ ย บ ำ ย ภ ำ ค
เกษตรกรรม
 จำนวนวันที่ใช้ในกำรเริ่มต้นธุรกิจ
ระดับกำรครอบงำตลำด

*บ ท ค ว ำ ม นี้ ตี พิ ม พ์ ใน นิ ต ย ส ำ ร Advanced Business Magazine เรี ย บ เรี ย ง โ ด ย น ำ ย ธ น พ ล บุ ญ ลี ชั ย
นำยชิ น วุ ฒิ เจษฎำญำนเมธำ นำยณั ฐ รัฐ อั งศุ ธ รำรั ก ษ์ และคณะ ซึ่ งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของคณะท ำงำนโครงกำรกำรจั ด ท ำ
ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ แผนงำนจัดทำยุท ธศำสตร์กำรค้ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกร รม และบริกำร โดย
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ร่วมด้วยศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษำ สถำบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หรือ Sasin Management Consulting (SMC)

