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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากปี ค.ศ.2012–2017 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
สาคัญที่ก่อปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มประเทศไทย ปี ค.ศ.2012-2016 3) เพื่อศึกษาปัญหาของประเทศไทยในอุตสาหกรรมหลักเดิม
และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าสามารถขยายตลาด และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน โดยศึกษาจากเอกสาร (Document Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative) ใช้ ก ารสัม ภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ท่ ีให้ ข้อ มู ลสาคั ญ
(Key Informants) จานวน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย 2) กลุ่มผู้นานโยบายไปปฏิบัติ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและนักวิชาการ
และ 4) กลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชน 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิท่ใี ห้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) รวมทั้งสิ้น 20 คน
ผลการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาก Global Competitiveness Report ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic
Forum) จาก 5 ปี ที่ผ่านมามีแนวโน้ มดีข้ ึนจากอันดับที่ 38 ในปี ค.ศ.2012-2013 มาปั จจุบันปี ค.ศ.2016-2017 ได้ รับการจัดอันดับที่ 34
ด้ านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita) จากการศึกษาย้ อนหลัง 5 ปี มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก
ปี ค.ศ.2012-2017 พบว่า ปี ค.ศ.2016-2017 สูงสุดที่ 5,742.30 เหรียญสหรัฐ ยังไม่ สามารถก้ าวพ้ นจากกลุ่ม ประเทศที่อาศัยปั จจัย
ด้ านประสิทธิภาพเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Efficiency-Driven Economies) ประเทศไทยยัง “ติด กับดักรายได้ ปานกลาง” ปั จจัย
สาคัญที่ก่อปัญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย WEF (GCI 2012–2016) ซึ่งทาการศึกษา 5 ปี ย้ อนหลังจากปี 2012-2016 พบว่า
ประเทศไทยมีปัญหาหลักมาจาก 1) ความไม่เสถียรภาพของรัฐบาล 2) ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ 3) คอรัปชั่น 4) ความไม่แน่นอน
ของนโยบาย 5) ความสามารถด้ านนวัตกรรมไม่ดีพอ และ 6) แรงงานขาดการศึกษา จากการศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่มเป็ นกลุ่มที่มี
โอกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด ประเทศไทยได้ ประโยชน์จากตลาดอาเซียน (ASEAN) ด้ านข้ อตกลงทางการค้ า ด้ านเทคโนโลยี และ
ภาพรวมด้ านความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจาเป็ นต้ องหาแนวทางและทางเลือกกลยุทธ์ท่เี หมาะสมสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีโอกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าสามารถขยายตลาด ประกอบด้ วย 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ
2) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจากการศึกษาแนวทางและทางเลือกกลยุทธ์ท่เี หมาะสมสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลที่ได้
จากการศึกษาทั้งกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมรายย่อย (Micro) และทางเลือกในภาพรวม (Macro) ไทยควรเลือกใช้ กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive
Strategy) เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้ อมด้ านการผลิตและมีทาเลที่ต้งั เป็ นศูนย์กลางเชิงภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
คาสาคัญ: ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาในการดาเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักเดิม
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสพัฒนา กลุ่มประเทศอาเซียน
Abstract
The purpose of this research was to: 1) study Thailand’s competitiveness performance ranking from 2012-2017; 2) examine
the country’s problematic factors for doing business from 2012–2016; 3) investigate its old core industrial problems and
opportunities in expanding markets; and 4) explore guidelines in enhancing national competitiveness and collaboration among
ASEAN countries. The study was based on Documentary Research and Qualitative Research by conducting In-depth interview and
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Focus Group from qualified person as key informants among four groups: policy-making group, implementing group, stakeholder
& academics group and entrepreneur & private sector group, including two potential industries with 20 persons.
In the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum, Thailand’s competitiveness over the past five years was
improved from the 38th in 2012-2013, and ranked 34th in 2016-2017. The GDP trend per capita of Thailand has been steadily
rising during the past five years (2012-2017), and the peak reached $ 5,742.30 in 2016-2017. However, it is still out of the
group of countries that rely on performance are Efficiency-Driven Economies, well-known “Middle Income Trap.” The most
problematic factors on doing business of Thailand from over the past five years 2012-2016 from World Economic Forum (GCI
2012–2016) are: 1) Government Instability; 2) Inefficiency Government Bureaucracy; 3) Corruption; 4) Policy Instability; 5)
Insufficient Capacity to Innovation; and 6) Inadequately Educated Workforce. The overall of second-core industrial groups in
Thailand have opportunities to develop value and expansion markets by taking benefits in ASEAN markets form trade agreement,
technology and competition. Thus, an alternative strategy in developing Thai industries to achieve economic competitiveness, get
opportunities to develop value added and expanding markets is in the second-core industries: 1) Clothing and textile industry and
2) Gem and jewelry industry. As a result of the study of both micro and macroeconomic strategies, Thailand should adopt an
Aggressive Strategy because Thailand has potentials for production and location as the geographical hub in ASEAN.
Keywords: Competitiveness, Problematic Factors on Doing Business, Old Core Industry, Potential Industry, ASEAN Countries

บทนา
ความสามารถในการแข่งขันเป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญ เนื่องจากปัจจุบนั มีหลายองค์กรระดับโลกที่ใช้ ดัชนีช้ ีวัดต่างๆ
มาเป็ นตัวกาหนดและมาวัดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยหลายปัจจัย ปั จจัยหลักที่เน้ นเรื่องความสามารถ
ในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index) ใช้ การวัดจากหลายปัจจัย ปั จจุบันทั่วโลกให้ การยอมรับและ
นิยมใช้ เป็ นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ คือ การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของสภา
เศรษฐกิจ โลก (World Economic Forum: WEF) โดยใช้ ดั ช นี ค วามสามารถในการแข่ งขัน ระดับ โลก (The Global
Competitiveness Index: GCI) ซึ่งประกอบด้ วย 3 ด้ านหลักๆ คือ 1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปั จจัยการผลิต
(Key for Factor–Driven Economies) 2) ปั จจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปั จจัยด้ านประสิทธิภาพ (Key for
Efficacy-Driven Economics) และ 3) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปั จจัยทางนวัตกรรม (Key for Innovation–Driven
Economies) โดยการวัดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศจะพิจารณาจากปั จจัยทั้ง 3 ด้ านเป็ นตัวกาหนด
อันดับในแต่ละปี ร่วมกับการดูผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita US$) ของแต่ละประเทศว่า
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรเป็ นเท่าไหร่ต่อปี โดยใช้ เกณฑ์ของระดับการพัฒนา (Stage of Development)
ซึ่งประกอบด้ วย 5 ระดับการพัฒนา กลุ่มที่ 1 ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยปั จจัยการผลิต (Factor-Driven
Economies) ใช้ เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita US$) < 2,000 กลุ่มที่ 2 ช่วง
เปลี่ยนผ่านจากกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มที่ 2 (Transition from Stage 1 to Stage 2) ใช้ เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่ อประชากร (GDP per Capita US$) 2,000-3,000 กลุ่มที่ 3 ประเทศที่อ าศัยปั จจัยด้ านประสิทธิภ าพเป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Efficiency-Driven Economies) ใช้ เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP
per Capita US$) 3,000-9,000 กลุ่มที่ 4 ช่ วงเปลี่ยนผ่ านจากกลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่มที่ 3 (Transition from Stage 2 to
Stage 3) ใช้ เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita US$) 9,000-17,000 และกลุ่ม
ที่ 5 ประเทศที่อาศัยนวัตกรรมเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Innovation-Driven Economies) ใช้ เกณฑ์ผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่ อ ประชากร (GDP per Capita US$) > 17,000 (World Economic Forum, 2017) ซึ่ ง
ประเทศไทยอยู่ ในกลุ่มประเทศที่อาศัยปั จจัยด้ านประสิท ธิภ าพเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Efficiency-Driven
Economies) และติดกับดักมายาวนานมากไม่สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per
Capita US$) ได้ ติดอยู่ใน “กับดักรายได้ ปานกลาง” จากปั ญหาข้ างต้ นในเรื่องของการติดกับ ดักรายได้ ปานกลางของ
ประเทศไทยมานานอาจส่งผลมาจากภาพรวมด้ านปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมส่งผลให้ ไม่สามารถ
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ก้ าวออกจาก “กับดักรายได้ ปานกลาง” ได้ ดังนั้น ต้ องไปศึกษาว่าจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้ านการดาเนิน
ธุรกิจ กลุ่มผู้ประกอบการระดับแนวหน้ า นักวิชาการ ตลอดจนผู้มบี ทบาทในด้ านการประกอบธุรกิจมีมุมมองอย่า งไร กับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปั จจุบันว่ามีปัญหาด้ านใดบ้ างที่ส่งผลให้ เกิดปั ญหาให้ ไม่สามารถก้ าว
ผ่านกับดักดังกล่าวได้
จากปั ญหาการติด “กับดักรายได้ ปานกลาง” ถ้ าประเทศไทยต้ องการก้ าวมาและหลุดพ้ นจากสภาวะดังกล่าวจะต้ อง
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อุตสาหกรรมหลักของประเทศมีอุตสาหกรรมอะไรบ้ างที่ยัง
สามารถยืนหยัด และอุตสาหกรรมใดบ้ างที่รัฐบาลชุด คสช. ให้ การสนับสนุน ประกอบกับมีอุตสาหกรรมใดบ้ างที่ยังมี
โอกาสเติบโตในอนาคต และประเทศไทยมีแนวทางในการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่ างไร รวมถึงการการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่ างเต็มรูปแบบ
ประเทศไทยจะมีแนวนโยบายในด้ านการร่วมมือในกลุ่มอาเซียนอย่างไร การเปิ ดใช้ โอกาสจากการเปิ ดเสรีด้านการลงทุน
ภายใต้ กรอบ AEC สาหรับการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มืออย่ างเสรีจะส่งผลให้ การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็ นไปอย่ าง
เข้ มข้ น บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของไทยจาเป็ นต้ องเร่งพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้ านภาษา ซึ่ งบุ คลากรไทยยังเสียเปรีย บคู่แ ข่ งอื่น ๆ ในอาเซี ยนอยู่ มาก โดยเฉพาะสิงคโปร์กับมาเลเซีย (ASEAN
Economics Community (AEC), 2016) ดังนั้น ประเทศไทยจะต้ องเร่งศึกษาหาลู่ทางการปรับตัว เพื่อแสวงหาโอกาส
จากการเปิ ดการค้ า การบริการและการลงทุนต่างๆ อย่างเสรี ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสมควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทอาเซียน
โดยเฉพาะในกรณีของกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
การศึกษาครั้งนี้ม่งุ ให้ ความสนใจในประเด็นภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยใช้ ดชั นีช้ วี ัด
ความสามารถในการแข่งขันที่ท่วั โลกยอมรับ คือ รายงานการวัดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competiveness
Report) จากสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็ นหลักในการศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบย้ อนหลัง
5 ปี ให้ เห็นถึงพัฒนาการและแนวโน้ มความสามารถในการแข่งขันว่าดีข้ นึ หรือแย่ลง รวมถึงการศึกษาหาภาพรวมในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita US$) ว่าแนวโน้ มเป็ นอย่างไรในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถก้ าวออกจาก “กับดักรายได้ ปานกลาง” รวมถึงการศึกษาปัจจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดปัญหา
ในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งต้ องเจาะลึกศึกษาถึงอุตสาหกรรมหลักที่ทาได้ รายให้ กับประเทศไทย เพื่ อให้
ทราบถึงปั ญหาในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้ มเติบโตในอนาคตแต่ขาดการสนับสนุ น
เพื่อให้ ได้ แนวทางในการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากปี ค.ศ.2012–2017
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่ก่อปัญหาในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มประเทศไทย ปี ค.ศ.2012-2016
3. เพื่อศึกษาปัญหาของประเทศไทยในอุตสาหกรรมหลักเดิม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มโี อกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าและ
ขยายตลาด
4. เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียน
ทบทวนวรรณกรรม
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) วิสัยทัศน์ร่วมของผู้นา คือ การสร้ าง
ประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาในการทางาน และมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสร้ างประชาคมอาเซียน) เป้ าหมายหลักของการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน คือ การสร้ างประชาคม
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ที่มีความแข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สามารถสร้ างโอกาสและรับมือสิ่งท้ าทายทั้งด้ านการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้ อย่ างรอบด้ าน โดยให้ ประชาชนมีความเป็ นอยู่ท่ดี ี สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ อย่ างสะดวกมากยิ่งขึ้น และประชาชนในอาเซียนมีความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (The
Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs, 2012)
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในบริบทอาเซียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนมีบทบาทใน
เวทีเศรษฐกิจและการค้ าโลกมากขึ้นโดยลาดับ โดยเฉพาะหลังจากที่อาเซียนประสบความสาเร็จจากการจัดตั้งเขตการค้ า
เสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ ร่วมมือกัน
เพื่อส่งเสริมให้ การค้ าขายระหว่างกันในอาเซียนเป็ นไปอย่างเสรีและดาเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรและยกเลิกมาตรการ
ที่มิใช่ ภาษีระหว่างกัน ซึ่งต่อมาอาเซียนได้ ให้ ความสาคัญในการเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยได้ เห็นชอบร่วมกันในการดาเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงกับ ประชาคมเศรษฐกิจยุ โรป (European Economic Community: EEC)
จากความสาคัญดังกล่ าวจะทาให้ AEC กลายเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 636 ล้ านคนเป็ นฐานการผลิต
และการส่งออกสินค้ าที่สาคัญของโลก นอกจากนี้ การรวมตัวเป็ นเขตการผลิตเดียวและตลาดเดียวจะช่วยดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้ ามาในอาเซียนมากขึ้น ประกอบกับสหรัฐอเมริกากาลังเริ่มฟื้ นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
ในขณะที่สหภาพยุโรปกลับกาลังประสบกับวิกฤตหนี้สาธารณะอย่างหนักหน่วง ดังนั้น การรวมตัวกันของ AEC กาลังก้ าว
เข้ ามาเป็ นเครื่องยนต์ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจของโลกที่น่าสนใจ ซึ่งจะดึงดูดการค้ า การลงทุน รวมถึงเงินทุน และจะผลักดัน
ทิศทางเศรษฐกิจโลกให้ เข้ ามาในภูมิภาคอย่างแท้ จริง ดังนั้น ประเทศไทยจะต้ องเร่งศึกษาหาลู่ทางการปรับตัว เพื่อแสวงหา
โอกาสจากการเปิ ดการค้ า การบริการและการลงทุนต่างๆ อย่างเสรี ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย (Kanitpong, 2010)
ด้ วยสภาวะของการแข่งขันด้ านเศรษฐกิจโลกมีระดับที่รุนแรงมากขึ้นจึงทาให้ หลายประเทศมีความมุ่งเน้ นที่จะพัฒนา
กลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ มศี ักยภาพมากขึ้นด้ วยการหาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้ านต่างๆ
เพื่อให้ มีความพร้ อมต่อการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น ด้ วยเหตุน้ ีหลายประเทศจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการ
ศึกษาวิจัยโดยเน้ นไปที่การศึกษาความพร้ อมของฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตนเอง เช่น โอกาส ความได้ เปรียบ หรือแม้ กระทั่งปั จจัยที่เป็ นด้ านลบ เช่น
จุดด้ อย และอุปสรรค เพื่อนามาวิเคราะห์หาช่องทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข้ งขันของประเทศตนเองต่อไป
ดังเช่น ประเทศอินโดนีเซียที่มกี ารวิจัยศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 33 รัฐทั่วประเทศ โดยใช้ ตวั ชีวัดทั้งหมด
4 ปั จจัย ได้ แก่ เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจจุลภาค ธรรมาภิบาล และคุณภาพชีวิต ซึ่ง Tan and Amri (2013) ได้ ทาการ
ศึกษาในเรื่องดังกล่าว พบว่า พื้นที่ท่มี ีความสามารถในการแข่งขันสูงของประเทศอินโดนีเซียนั้น มีอยู่ 2 ส่วนสาคัญ คือ
1) รัฐที่เป็ นเมืองหลักหรือเมืองขนาดใหญ่ของประเทศ และ 2) รัฐที่มีพ้ ืนที่อยู่ใกล้ หรือติดชายแดนของประเทศสิงคโปร์
สาหรับประเทศเวียดนามโดยทีมนักวิจัยของ Hsieh et al. (2004) มีการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ขดี ความสามารถของประเทศ
ด้ วยตัวชี้วัดจานวน 5 ปัจจัย ได้ แก่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถในการ
จัดการ และผลิตภาพ จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปั จจัยที่ 1 เวียดนามมีระบบเศรษฐกิจที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขันทาง
ด้ านเศรษฐกิจ
ทฤษฎี SWOT ถูกคิดค้ นโดย Albert Humprey เพื่อนาไปแสดงในนิทรรศการงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 โดยหลักการสาคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสารวจสภาพแวดล้ อม
2 ด้ าน ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้ ร้ ตู นเอง (รู้เรา)
รู้จักสภาพแวดล้ อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูบริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้ เกิดขึ้นแล้ ว
และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท่จี ะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง
จุดอ่อน และความสามารถด้ านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้ อมูลเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนดวิสยั ทัศน์
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การกาหนดกลยุทธ์และกิจกรรมดาเนินการขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT เป็ นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปั จจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้ เข้ าใจได้ ว่ามีอทิ ธิพล
ต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็ นความสามารถภายในที่ถูกใช้ ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็ นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้ อม
จะเป็ นสถานการณ์ท่ใี ห้ โอกาสเพื่อการบรรลุเป้ าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้ อมจะเป็ นสถานการณ์
ที่ขดั ขวางการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดวิสยั ทัศน์ การ
กาหนดกลยุทธ์เพื่อให้ องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม (Department of Industrial Promotion, 2015)
ระเบียบวิธีวิจยั
วิจัยในครั้งนี้เป็ นการวิจัย แบบประยุกต์ โดยเริ่มจากการศึกษาจากเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาจาก
The Global Competitiveness Report ปี ค.ศ.2012-2017 (World Economic Forum, 2013; 2014; 2015; 2016;
2017) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ใช้ ยุทธ์ศาสตร์การวิจัยแบบ Grounded Theory (Creswell, 2013)
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ใี ห้ ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้กาหนดนโยบายจานวน 3 คน 2. กลุ่มผู้นานโยบายไปปฏิบัติ จานวน 3 คน
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและนักวิชาการจานวน 4 คน และ 4. กลุ่มผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับสอง
อุตสาหกรรมรวมผู้ทรงคุณวุฒิท่ใี ห้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 10 คน รวมทั้งหมด 20 คน โดยการศึกษา
ภาพรวมของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการดาเนินงานครอบคลุมธุรกิจ ซึ่งเป็ นผู้นานโยบายรัฐไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเน้ นอุตสาหกรรมหลักเดิมของไทย คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุ ตสาหกรรมที่มี
โอกาสขยายตลาด คือ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีศกั ยภาพและมีโอกาสขยายตลาด
ลาดับ
ประเภทอุตสาหกรรมหลัก
1
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่มา: นักวิจัยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศกั ยภาพ
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเดิมที่ต้องพิจารณา
กลุ่มมีโอกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด

เครื่องมือและสถิติอะไรในการวิเคราะห์ ข้อมูล เครื่องมือ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยก่อนการเก็บข้ อมูลจริง
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการทดลองเก็บข้ อมูล (Pilot Test) ก่อนการลงพื้ นที่เก็บข้ อมูลจริงร่ วมกับการค้ นคว้ าหนังสือ/ตารา/
วารสาร/ผลงานวิจัย/สิ่งพิ ม พ์ ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง/ข้ อมูลในอินเตอร์เน็ต (Secondary Data) เพื่ อนามาประมวล
กลั่นกรองเรียบเรียงข้ อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์ เพื่ อเป็ นประโยชน์ในการออกแบบเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) การตรวจสอบความถูกต้ อง และความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ผู้วิจัยใช้
วิธีตรวจสอบโดยการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) (Chantavanich, 2014, pp. 129-130) ทาการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้ อมูลที่ได้ จากเอกสารและใช้ วิเคราะห์เชิงบรรยาย
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล
1. ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย จากปี ค.ศ.2012-2017 โดยศึกษาจากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่ งขัน (Competitiveness Ranking) และจากผลิ ตภั ณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศต่ อประชากร
(GDP per Capita) จากสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ในส่วนของรายงานความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก (The Global Competitiveness Report) จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ.2012-2017 พบว่า การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากปี ค.ศ.
2012-2017 มีแนวโน้ มดีข้ ึน จากอันดับที่ 38 ในปี 2012-2013 ปรับลดลงมาเป็ นอันดับที่ 37 ในปี 2013-2014
และมีความสามารถในการแข่งขันที่สงู มากในปี 2014-2015 คือ อันดับที่ 31 และปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้ อยในปี 20152016 คือ อันดับที่ 32 และในปี ที่ผ่านมา 2016-2017 ได้ รับการจัดอันดับที่ 34 จะเห็นว่ามีการขึ้นลง ยังต้ องหาเหตุผลว่า
ส่งผลมาจากปัจจัยด้ านไหนบ้ าง อย่างไรก็ตามในแต่ละปี ประเทศที่เข้ ารับการจัดอันดับมีจานวนไม่เท่ากัน

Thailand 5 Years Global Competitiveness Index 2012-2017
38

RANKINGS/144
(2012-2013)

37

RANKINGS/148
(2013-2014)

31

32

34

RANKINGS/144
(2014-2015)

RANKINGS/140
(2015-2016)

RANKINGS/138
(2016-2017)

รูปที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันของไทย 2012-2017 จาก The Global Competitiveness Report
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012–2017 (World Economic Forum, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017)

จากการศึกษาด้ านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita) ของประเทศไทยจากรูป
พบว่า มีแนวโน้ มปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2012-2017 พบว่า ปี 2016-2017 สูงสุดที่ 5,742.30 เหรียญสหรัฐ
อย่ างไรก็ตาม ยังไม่ สามารถก้ าวพ้ นจากกลุ่มประเทศที่อาศัยปั จจัยด้ านประสิทธิภาพเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(Efficiency-driven Economies) หรื อ กลุ่ ม ที่มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศต่ อ ประชากร (GDP per Capita)
เท่ากับ 3,000-9,000 เหรียญสหรัฐ หรือที่ร้ จู ักกันดีในนาม “กับดักประเทศที่มรี ายได้ ปานกลาง”
Thaialnd 5 Years GDP per capita (US$) Global Competitiveness Index 2012-2017
5,742.30
5,445
RANKINGS/144 (2014-2015)
5,674
5,678
RANKINGS/144 (2012-2013)
5,394
RANKINGS/138 (2016-2017)

4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per Capita) จาก The Global Competitiveness Report
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012–2017 (World Economic Forum, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017)
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2. การศึกษาปั จจัยสาคัญที่ก่อปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย จากปี ค.ศ.2012-2016 จากรายงาน
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ในส่วนของดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (The
Global Competitiveness Index: GCI)

รูปที่ 3 ปั จจัยสาคัญที่ก่อปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย 2016
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012–2017
(World Economic Forum, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017) Adapt by researcher

จากการศึกษาปั จจัยสาคัญที่ก่อปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย ปี ค.ศ.2012-2016 พบว่า ปัจจัย
หลักของปั ญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทยมาจากเรียงลาดับจากมากที่สดุ ไปน้ อย 1) ความไม่เสถียรภาพของ
รัฐบาล 2) ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ 3) คอรัปชั่น 4) ความไม่แน่นอนของนโยบาย 5) ความสามารถด้ านนวัตกรรม
ไม่ดพี อ และ 6) แรงงานขาดการศึกษา
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WEF 2012-2016

สาคัญ

13.4
12.7
12.3

ระบบราชการไม่มปี ระสิทธิภาพ

ปั จจัยที่ก่อปั ญหาสาคัญที่สุดสาหรับการดาเนินธุรกิจ
1. ความไม่เสถียรภาพของรัฐบาล
2. ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ
3. คอรัปชั่น
4. ความไม่แน่นอนของนโยบาย
5. ความสามารถด้ านนวัตกรรมไม่ดีพอ
6. แรงงานขาดการศึกษา

18.1

16.7
12.5

11.3

ความไม่แน่นอนของนโยบาย

แรงงานขาดการศึกษา

14.7

16.7

21

11.9

คอรัปชัน่

ความสามารถด้านนวัตกรรมไม่ดพี อ

18.6

16.5

ความไม่เสถียรภาพของรัฐบาล

9.9
5.9

6.3

7.5
7.6

11.8
12

13.5

20.2

21.4

15.8

9.9

6.5

6.1
6.2

7

8.5

2012
18.6
14.7
16.7
15.8
5.9
6.5

2012 2013 2014
2013
2014
16.5
21.0
13.4
12.7
20.2
21.4
13.5
11.8
7.5
6.3
6.1
6.2

2015
2015
18.1
12.3
12.5
12.0
7.6
7.0

2016
2016
16.7
11.9
11.3
9.9
9.9
8.5

รูปที่ 4 ปั จจัยสาคัญที่ก่อปัญหาในการดาเนินธุรกิจของประเทศไทย WEF (GCI 2012–2016)
ที่มา: The Global Competitiveness Report 2012–2016 (World Economic Forum, 2013; 2014; 2015; 2016; 2017)
World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2016
Note: From the list of factors, respondents to the World Economic Forum's Executive Opinion Survey.

3. ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของประเทศไทยในอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเดิมที่ตอ้ งพิจารณา และ
กลุ่มมีโอกาสพัฒนาเพิม่ มูลค่าและขยายตลาด
การวิเคราะห์ “SWOT” จากการทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก ในกลุ่มอุตสาหกรรม 2 อุตสาหกรรม
คือ 1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเดิมที่ต้องพิจารณา และ 2) อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ เป็ นกลุ่มมีโอกาสพัฒนาเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด
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ตารางที่ 2 SWOT Analysis อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลาง ไทยสามารถใช้ CLMV เป็ นฐาน 1. ปั จ จุ บั น อุต สาหกรรมสิ่งทอมี คู่ แข่ งในภูมิ ภ าคเพิ่ ม มากขึ้ น
การส่งออกไปยังต่ างประเทศ โดยอาศัยสถานภาพของ Least
เนื่ อ งจากการขยายตั วของอุต สาหกรรมประเทศเวี ย ดนาม
Developed Countries เพื่อลดข้ อจากัดทางการค้ ากับบางประเทศ
ดั ง นั้ น การที่ป ระเทศไทยจะสามารถรั ก ษาความสามารถ
เช่น EU
ในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้ คือ ต้ องมีการ
2. การรับ และแบ่ งงานตามความถนัดในห่ วงโซ่ อุป ทาน (Supply
เปลี่ยนแปลงกลไกการผลิตใหม่ สร้ างนวั ตกรรมของสินค้ า
& Value Chain) หากมีความร่วมมือในการผลิตและใช้ ช้ ินส่วน
ใหม่ๆ และใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาเสริมการผลิตให้ มากขึ้น
ต่างๆ ร่วมกันจะเป็ นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของไทยได้ เป็ นอย่าง 2. ประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนมีต้นทุนแรงงานต่ากว่าไทย
ดี
3. ระบบการศึ ก ษาของไทยยั ง ไม่ ส ามารถตอบโจทย์ ค วาม
3. มีการเปิ ดการค้ าเสรีมากขึ้นทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และใน
ต้ อ งการด้ านแรงงานในอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้ สถาบั น
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเป็ นโอกาสของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเรื่อง
การศึกษาได้ ผลิตบุคคลากรออกมาไม่ตรงกับความต้ องการ
การยกเว้ นภาษีต่างๆ
ของตลาดแรงงาน อี ก ทั้งแรงงานในภาคการผลิ ต ก็ยั งลด
4. ปั จจุบันการสื่อสารออนไลน์ การค้ าขายและการทาธุรกิจมีการ
น้ อยลงตามไปด้ วย ส่วนหนึ่งจาเป็ นต้ องอาศัยแรงงานต่างชาติ
เปลี่ ย นแปลงโดยใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการโฆษณา ส่ งผลให้ ล ด 4. ประเทศไทยถู ก กี ด กั น สิน ค้ าจากบางประเทศ ด้ วยการ
รายจ่ายด้ านการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ยกระดับกาแพงภาษีนาเข้ าให้ สงู ขึ้นหลายเท่าตัว
5. อุตสาหกรรมยังมีความสามารถในการคงอยู่ได้ แต่ ต้องมีการ
เปลี่ ย นกลไกใหม่ เช่ น เครื่ อ งจั ก รใหม่ ๆ ตั ว สิ น ค้ าใหม่ ๆ
ปรับเปลี่ยนตามความต้ องการของตลาดที่เปลี่ยนไป
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มาตรฐานของสินค้ าประเภทสิ่งทอของไทย ได้ รับ การยอมรับ 1. ขาดแคลนแรงงานฝี มือในการะบวนการผลิต ปั จจุ บันยังคง
มาตรฐานจากทั่วโลกทั้งด้ านคุณภาพกับการผลิตที่เป็ นมิตรกับ
อาศัยแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ าน
สิ่งแวดล้ อม
2. ค่าจ้ างแรงงานในการผลิตที่ถูกปรับตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสูง
2. การที่ดาเนินกิจการประเภทสิ่งทอของไทยดาเนินการมายาวนาน
กว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้งค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลั งงานใน
ก่อ ให้ เกิด ความรู้ ทัก ษะ และความช านาญในการทางานของ
กระบวนการผลิตที่สงู มาก
ฝี มื อ แรงงาน มี ม าตรฐาน มี ค วามเข้ า ใจในวั ฒ นธรรม ตาม 3. ต้ นทุนการผลิตที่สงู อันเนื่องมาจาก ค่าขนส่งเพราะส่วนใหญ่
กระแสแฟชั่น และสามารถผลิตสินค้ าที่ตรงตามความต้ องการ
จะเป็ นการขนส่งทางรถยนต์
ของผู้ซ้ อื
4. อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอนี้ส่วนใหญ่ ยังไม่มีตราสินค้ า (OBM)
3. ไทยมีห่วงโซ่ อุปทานในอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอครบวงจร
เป็ นของตัวเอง ยังคงเป็ นการผลิตตามสั่ง (OEM) เท่านั้น
ทั้งอุตสาหกรรมต้ นนา้ กลางนา้ และปลายนา้
5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ ยังไม่มีการปรับตัว
4. อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ พลั ง งานไฟฟ้ า
ในการทาธุรกิจเท่าที่ควร ยังเป็ นการบริหารในรูปแบบธุรกิจ
ค่อนข้ างสูง ซึ่งภาครัฐสามารถให้ การสนับสนุ นเรื่องพลังงานได้
ครอบครัวจึงสุ่มเสี่ยงที่จะขาดความสามารถในการแข่งขันเมื่อ
อย่างเพียงพอ
เทียบบริษัทที่มีผ้ บู ริหารแบบมืออาชีพ
ที่มา: สรุปจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ใี ห้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
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ตารางที่ 3 SWOT Analysis อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
โอกาส (Opportunities)
1. เครื่อ งประดั บ เงิน (Silver Jewelry) ของไทยครองอัน ดั บ 1
ของโลกติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
2. แรงงานไทย มีทกั ษะฝี มือแรงงาน มีความประณีต
3. ไทยมีความพร้ อมโดยเป็ นศูนย์รวมวัตถุดิบของโลก
4. ถ้ ารัฐให้ การสนับสนุนให้ เกิดการผสมผสานระหว่างผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ กับ รุ่นเก่ าให้ เข้ ากันได้ ดี ก็จะเป็ นโอกาสที่จะขยายตั ว
ทางธุรกิจ
5. การประกาศยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลค่ าเพิ่ ม (VAT) กับ
พลอยดิ บ น าเข้ า ส่ งผลให้ ต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ของผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ ง
ประดับลดลง
6. บริ ษั ท ต่ างชาติ ท่ี มี ช่ ื อเสี ย ง เช่ น ทิ ฟ ฟานี่ และกริ น กรั ว
(GRINGOIRE) จากฝรั่งเศส ได้ เข้ ามาลงทุนเป็ นผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย ส่ งเสริม การขยายตั ว ของธุรกิจ อัญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทยเพิ่มขึ้น
7. เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สาคัญมีแนวโน้ มดีข้ ึนส่งผลดีต่อ
การส่งออกอัญมณี และเครื่องประดับของไทย
8. คู่แข่งแต่ ละประเทศต่ างมีจุดเน้ นในการผลิตสิ นค้ าที่แตกต่ าง
กัน เช่ น อิตาลีเน้ นผลิตด้ วยเครื่องจักร อินเดียเน้ นผลิตเพชร
และพลอย ตุ ร กี เน้ น เรื่ อ งเครื่ อ งประดั บ จากทอง ไทยเน้ น
เครื่องประดับจากพลอยและเงิน
จุดแข็ง (Strengths)
1. เทคนิคการเจียระไนเพชรแบบ Bangkok Cut ของไทยมีความ
สวยงามและเป็ นเอกลัก ษณ์ ส่งผลให้ ไทยเป็ นแหล่ งเจียระไน
เพชรขนาดเล็กที่สาคัญ 1 ใน 3 ของโลกรองจากอินเดียและจีน
2. ไทยยังสามารถนาเข้ าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น เมียน
มาร์ และกัมพู ชา แล้ ว นามาแปรรูปในประเทศไทยเพื่ อ สร้ าง
มูลค่าเพิ่ม
3. ฝี มือช่ างไทยมีทักษะสูงและประณีต สามารถผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีคุณภาพระดับกลางถึงสูงได้ ดีมาก
4. ประเทศไทยได้ มี ป ระสบการณ์ ก ารสร้ า งตราสิน ค้ า (Brand)
เช่ น Prima Gold ซึ่งได้ ผ่ า นประสบการณ์ ม าไม่ ต่ ากว่ า 20 ปี
ถือเป็ นหนึ่งในการเป็ น OBM ของไทย
5. สินค้ าอัญมณีของไทยเป็ นเครื่องประดับที่มีคุณภาพและเป็ นที่
ยอมรับในตลาดโลก
6. ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่ จะเป็ น
คนไทย

อุปสรรค (Threats)
1. มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ค่ อ นข้ า งรุน แรงในธุ รกิจ อัญ มณี แ ละเครื่อ ง
ประดับจากคู่แข่งสาคัญ จีน และอินเดีย ซึ่งมีความได้ เปรียบ
ทั้งด้ านต้ นทุน ค่าจ้ างแรงงาน และความพร้ อมของวัตถุดิบ
2. ราคาวั ต ถุ ดิ บ ของอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
วัตถุ ดิบที่ค่อนข้ างผันผวนและทรงตัวในระดับสูงโดยเฉพาะ
ทองคาส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตเครื่องประดับทองสูงขึ้น
3. ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังไม่
ครบวงจร
4. ระบบภาษีและเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ เป็ นเครื่องมือในการ
ป้ องกันความเสี่ยงของไทยนั้น แม้ จะเปิ ดกว้ างแต่ ยังสู้สงิ คโปร์
ไม่ได้
5. ไทยไม่ สามารถรับ สิท ธิป ระโยชน์ท างการค้ า กับ ประเทศใน
ยุโรปได้ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน
6. ไทยมีปัญหาด้ านขาดแคลนแรงงานและอัตราค่ าจ้ างแรงงาน
ค่อนข้ างสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ าน
7. ราคาอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ เช่ น กรณี พ ลอยจะไม่ มี
มาตรฐานราคากลาง ขึ้นอยู่กับความพึ งพอใจของผู้ซ้ ือ และ
ผู้ขาย

จุดอ่อน (Weakness)
1. ปริมาณพลอยของไทยลดลงต้ องพึ่งพาการนาเข้ าวัตถุดิบจาก
ต่ า งประเทศในสัด ส่ว นค่ อ นข้ างสูง โดยเฉาะทองค า เพชร
และพลอยดิบ
2. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับยังมีข้อจากัด
อยู่เนื่องจากขาดเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อัญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของไทยมี ต ราสิน ค้ า
(Brand) ค่ อ นข้ างน้ อ ย ส่ว นมากเป็ นการผลิต ตามคาสั่งซื้อ
จากต่างประเทศ
4. อุตสาหกรรมสนับ สนุ นธุรกิจด้ านอัญ มณี และเครื่อ งประดั บ
บางประเภท ยังไม่ เพี ยงพอกับความต้ องการ เช่ น อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนและตัวเรือน เครื่องประดับและอุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ต้นแบบ
5. อุตสาหกรรมอัญ มณี และเครื่องประดั บ ยั ง มี ปั ญ หาเกี่ย วกับ
การขาดแคลนแรงงาน
6. ผู้ประกอบการด้ านอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่ กระจัด
กระจายไม่รวมเป็ นนิคมอุตสาหกรรม เป็ นเหตุให้ กระบวนการ
ต่อรองเพื่อรับการสนับสนุน เชิงนโยบายจึงมีน้อย
ที่มา: สรุปจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ใี ห้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)

จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) จากสรุปคาสัมภาษณ์เจาะลึก
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้ ท รงคุณ วุฒิ ท่ีให้ ข้อ มูล สาคัญ (Key Informants)
ทั้ง 20 คน และได้ ทาการวิเคราะห์เชิงไขว้ (SWOT Matrix) ซึ่งจะได้ ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Alternatives) หลาย
ทางเลือก จากนั้นผู้วิจัยได้ สังเคราะห์และกาหนดเป็ นกลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ ได้ แก่ 1) SO Strategy เป็ นกลยุทธ์
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ที่ใช้ ประโยชน์จากจุดแข็งภายใต้ โอกาสที่มอี ยู่ 2) WO Strategy การเปลี่ยนจุดอ่อนมาเป็ นจุดแข็งภายใต้ โอกาสที่มอี ยู่ 3)
ST Strategy การเปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ นโอกาส และ 4) WT Strategy การปรับแก้ จุดอ่อนและการขจัดอุปสรรค อย่างไรก็ดี
โดยที่เนื้อหาของกลยุทธ์ทางเลือกมีหลากหลาย แต่ละกลยุทธ์กม็ ที างเลือกต่างๆ อีกมากมาย ดังนั้น สาระที่จะนาเสนอใน
ที่น้ ีผ้ ูวิจัยจึงเลือกนาเสนอเพียงเฉพาะกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) กล่าวคือ เป็ นกลยุทธ์ท่ใี ช้ ประโยชน์จากจุด
แข็งภายใต้ โอกาสที่มีอยู่ (SO Strategy) เหตุผลที่ผ้ ูวิจัยเลือกกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) มานาเสนอก่อน
เนื่องจากเป็ นกลยุทธ์ท่มี ีความสาคัญที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมทั้งสองอุตสาหกรรมสามารถนามาประยุกต์ใช้ ภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล คสช. ที่สนับสนุน เพื่อปรับกระบวนการดาเนินธุรกิจโดยใช้ จุดแข็งของธุรกิจที่มีและ
โอกาสที่รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ กลยุทธ์ทางเลือกที่จะนามาใช้ เป็ นกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategic) ถือได้ ว่า
มีศักยภาพสูงสุด ส่วนกลยุทธ์อ่นื ๆ คือ กลยุทธ์พัฒนาภายใน (WO) กลยุทธป์ รับภายนอก (ST) และกลยุทธ์ปรับภายใน
(WT) ผู้วิจัยขอนาเสนอในโอกาสต่อไป โดยพิจารณาเป็ นรายอุตสาหกรรม ดังนี้
กลยุทธ์ทางเลือกในอุตสาหกรรมรายย่อย (Micro) 2 ประเภทอุตสาหกรรม ได้ แก่
1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) เน้ นกลยุทธ์ขยายตัว (Growth)
โดยการขยายตลาดและการพัฒนาตลาด (Market Development) รวมถึงการเจาะตลาด (Market Penetration) ที่สาคัญๆ
ประเทศไทยได้ ดาเนินกิจการประเภทสิ่งทอนี้มาอย่างยาวนาน ก่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ และความชานาญของฝี มอื แรงาน
ในการผลิตที่ได้ มาตรฐาน ประกอบกับประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานประเภทสิ่งทอได้ ครบวงจรทั้งอุตสาหกรรมต้ นนา้
กลางนา้ และปลายนา้ นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยตั้งอยู่เป็ นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งนอกจากไทยจะได้
ประโยชน์จากการขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศใน CLMV แล้ ว ไทยยังได้ ประโยชน์จากการอาศัยสถานภาพของ
Least Developed Country ของกลุ่มประเทศ CLMV ในการลดข้ อจากัด ทางการค้ ากับบางประเทศ เช่ น EU ในการ
ส่งออกสินค้ าไปยังกลุ่มประเทศที่มศี ักยภาพ ได้ อกี ด้ วย
2. อุต สาหกรรมอัญ มณี แ ละเครื่องประดับ ซึ่งกลยุ ทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) เน้ น กลยุ ทธ์ขยายตัว
(Growth) โดยการขยายตลาดและการพัฒนาตลาด (Market Development) รวมถึงการเจาะตลาด (Market Penetration)
ที่สาคัญๆ ปั จจุ บันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูง อัน
เนื่องจากมีการใช้ แรงงานกาลังคนที่มีทกั ษะฝี มือแรงงานจานวนมากและมีความปราณีตสูง ซึ่งสอดคล้ องกับค่านิยมและ
ศิลปะวัฒนธรรมไทย อีกทั้ง ไทยยังมีความพร้ อมในการเป็ นศูนย์รวมวัตถุดิบของโลก เป็ นเหตุให้ อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทยมีคุณภาพและสอดคล้ องกับความต้ องการของชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งเป็ นโอกาสที่ไทยจะ
ขยายตลาดของสินค้ าประเภทนี้ได้ อกี มาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีประสบการณ์ในการสร้ างตราสินค้ า (Brand) เช่น
Prima Gold ซึ่งมีประสบการณ์มาแล้ วไม่ต่ากว่า 20 ปี จึงถือว่าเป็ นตราสินค้ า (OBM) ที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
ซึ่งหากมีการซื้อแบรนด์จากต่างประเทศได้ กจ็ ะทาให้ ไทยสามารถพัฒนาต่อยอดแบรนด์และขยายธุรกิจดังกล่าวได้ ด้วย
กลยุทธ์ทางเลือกในภาพรวม (Macro) ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) ที่สาคัญๆ ได้ แก่ ประเทศไทย
มีทาเลที่ต้งั เป็ นศูนย์กลางเชิงภูมศิ าสตร์ของภูมภิ าคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นศูนย์กลางของประเทศที่มผี ืนแผ่นดิน
เชื่อมติดต่อกัน (กลุ่มประเทศ CLMV+T) จึงทาให้ ไทยมีข้อได้ เปรียบในเชิงการเชื่อมต่อทางคมนาคม (Connectivity)
นอกเหนือจากที่ประเทศไทยมีทุนทรัพย์ทางกายภาพ (Physical capital) ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและมีความพร้ อม
ด้ านแรงงานกาลังคนที่เอื้อต่อธุรกิจการลงทุนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ ว ไทยยังมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมอีก
เป็ นจานวนมาก ทั้งศิลปะหัตถกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ อีกทั้งความเป็ นกัลยาณมิตรและมีไมตรีจิตของคนไทย
ซึ่งนอกจากจะเอื้อต่อการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดังกล่ าวแล้ ว ยังเอื้อต่ออุตสาหกรรมภาคบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยว การบริการสุขภาพและอื่นๆ อันจะส่งผลให้ ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ม
สูงขึ้นด้ วย
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4. แนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือในกลุ่ม
อาเซี ยน
1. วิสยั ทัศน์ของผูน้ าประเทศทั้งในส่วนของผูน้ าภาคการเมือง ภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง ต้ องเข้ าใจถึงสถานการณ์
การค้ าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปอย่ างรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันที่เพิ่ มความรุนแรงมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมที่กล่าวถึงการร่วมมือกันอย่างเป็ นรูปธรรม โดยการบูรณาการให้ เกิดการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ด้ าน
กฏหมาย ด้ านการการเงินช่ วยเหลือนักลงทุน ด้ านการอานวยความสะดวกในการลงทุน ด้ านการอานวยความสะดวก
ด้ านโลจิสติกส์ มีการ “วางแผนยุทธศาสตร์” ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และแผนยุทธศาสตร์ท่ดี ีต้อง
สามารถ “ปฏิบตั ไิ ด้ จริง สามารถตรวจสอบได้ และเกิดเป็ นรูปธรรม”
2. ด้านการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้ นฐาน เป็ นเรื่องจาเป็ นเนื่องจากประเทศไทยมียุทธศาสตร์ด้านทาเล
ที่ต้งั ที่ได้ เปรียบในกลุ่มประเทศอาเซียน สิ่งที่เห็นเป็ นสิ่งที่ชัดเจน คือ ภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้ องและภาคเอกชนต้ องร่วมมือกัน
ในการพัฒนาการเชื่อมต่อ (Connectivity) ในเรื่องการคมนาคมทั้งด้ านถนน ซึ่งประเทศไทยค่อยข้ างมีระบบขนส่งทาง
ถนนที่ดเี มื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนด้ านการขนส่งทางนา้ ประเทศไทยเองยังขาดการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม ด้ าน
การขนส่งทางอากาศที่ต้องเร่งเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศ ทางรางหรือการขนส่งด้ วยรถไฟ เป็ น
สิ่งที่ประเทศไทยต้ องเร่งพัฒนาอย่างเร็วที่สดุ หากประเทศไทยสามารถเป็ นศูนย์กลางด้ านการขนส่งโดยอาศัยทาเลหรือ
ยุทธศาสตร์ท่มี ีอยู่ได้ โดยเร็วจะส่งผลให้ เกิดการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ต้ องเร่งพัฒนาใน
เรื่องของโครงสร้ างพื้นฐานด้ านการคมนาคม
3. ด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ ภาพรวมของประเทศที่ต้องเน้ นการสร้ างคนและสร้ างงานที่เหมาะสม
ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยต้ องปรับเพิ่ มด้ านคุณภาพ ประเทศไทยต้ องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางด้ านการศึกษาใหม่โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน เน้ นการศึกษาของประเทศให้ มากยิ่ง ขึ้น ทั้งเรื่อง
หลักสูตรการศึกษาและระบบการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ สอดรับกับความต้ องการของตลาดแรงงาน ปั จจุบัน
อุตสาหกรรมไทยมีความต้ องการในด้ าน ช่างเทคนิค และวิศวกรจานวนมากแต่สถาบั นการศึกษาไม่สามารถผลิตคนที่มี
คุณภาพกลุ่มนี้ป้อนเข้ าสู่ระบบอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอได้
4. ด้านนวัตกรรมและการจัดการ มีข้อเสนอแนะที่สาคัญๆ คือ ประเทศไทย 1) มีการลงทุนด้ านนวัตกรรม
(Innovation) โดยบูรณาการเรื่องการวิจัยของภาคนักวิจัยอยู่ในสถานการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยให้ สามารถเชื่อมโยง
งานวิจัยเข้ ากับระบบของอุตสาหกรรมของภาคเอกชนได้ และการวิจัยต้ องได้ ผลผลิตเห็นเป็ นรูปธรรม 2) อาศัยฐานของ
การวิจัยและพั ฒ นา (Research & Development) ภาคอุต สาหกรรมต้ อ งเน้ น R&D เพื่ อให้ เกิด การพั ฒ นาในแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม ต้ องอาศัยความร่วมมือกันของ 5 หน่วยงานหลักของประเทศเป็ นผู้ขับเคลื่อน คือ 1) หน่ วยงานภาครัฐ
2) หน่วยงานภาคเอกชน 3) หน่วยงานภาคสถาบันการศึกษา 4) หน่วยงานของนักธุรกิจ 5) หน่วยงานภาคการเงินการ
ธนาคาร
5. ด้านการเงินและงบประมาณ มีข้อเสนอแนะที่สาคัญ ได้ แก่ ภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้ อง ต้ องส่งเสริมให้ เกิดการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณที่คานึงถึงหลักการของเหตุและผล
6. ด้านกฎหมาย/ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีข้อเสนอแนะที่สาคัญ ได้ แก่ กระบวนการตรากฏหมายใน
ประเทศไทย ยังมีค่านิยมในการควบคุมเป็ นสาคัญซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเข้ าใจในกระบวนการ
7. ยุทธศาสตร์ในความสาเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ได้ มีการปรับปรุงรูปแบบ
การให้ สทิ ธิประโยชน์ในการลงทุน โดยใช้ เรื่องของความสาคัญและจาเป็ นในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทรวมไปถึงเทคนิค
วิธกี ารผลิต (Activity Based) ของอุตสาหกรรมมาเป็ นตัวกาหนดขนาดหรือปริมาณการให้ สทิ ธิประโยชน์ดังกล่าว การ
ให้ สทิ ธิประโยชน์รปู แบบใหม่ของ BOI ปัจจุบนั นี้จะเน้ นเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R & D) ตลอดจนเรื่องการคิดค้ นเพื่อ
สร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ เกิดขึ้น
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ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงินการคลัง พบว่า มีการกาหนดแผนการดาเนินงานด้ านการเงินและงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลายด้ าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบอุตสาหกรรม แผนพัฒนาดังกล่าว สามารถจาแนกออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1) แผนพัฒนากระบวนการผลิต ในที่น้ ีมีการครอบคลุมในหลายมิติของการพัฒนาอุตสาหกรรม และ 2) แผนพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรบุคคล ถือเป็ นแผนงานที่ท่หี ลายหน่วยงานต่างให้ ความสาคัญ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความสามารถในการแข่งขัน ปั จจัยสาคัญที่ก่อปั ญหาในการดาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาส
ขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ประเทศไทยมีการดาเนินงานด้ านอุตสาหกรรมมายาวนาน และเป็ นประเทศ
ที่มีการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ยังมีความพร้ อมด้ านปัจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่เพียงพอ
ต่อความต้ องการของผู้ผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมด้ วย จึงทาให้ หลายประเภทอุตสาหกรรมมีความได้ เปรียบเชิงการแข่งขัน
ค่อนข้ างสูงถึงแม้ จะเจอปัญหาต่างๆ จากการรายงานการวัดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competiveness
Report) จากสภาเศรษฐกิจ โลก (World Economic Forum: WEF) ระหว่ างปี ค.ศ.2012-2015 แต่ ป ระเทศไทยมี
จุดแข็งและโอกาสมากมาย ดังนี้
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) เน้ นกลยุทธ์ขยายตัว (Growth) โดย
การขยายตลาดและการพัฒนาตลาด (Market Development) รวมถึงการเจาะตลาด (Market Penetration) ที่สาคัญๆ
ประเทศไทยได้ ดาเนินกิจการประเภทสิ่งทอนี้มาอย่างยาวนาน ก่อให้ เกิดความรู้ ทักษะ และความชานาญของฝี มอื แรงาน
ในการผลิตที่ได้ มาตรฐาน รวมถึงการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในเพื่อนบ้ านในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เช่น
CLMV เพื่อให้ ได้ ประโยชน์ด้านค่าแรงงานราคาถูกเมื่อเทียบกับค่าแรงในประเทศ
อุตสาหกรรมอัญมณี แม้ ปัจจุ บันประเทศไทยจะไม่มีวัตถุดิบด้ านอัญมณีมากเหมือนแต่ก่อน หากแต่กระบบ และ
กระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณียังคงต้ องมีการส่งวัตถุดบิ เช่น พลอย หรือเพชร เงิน ทอง เพื่อเข้ ามา
ดาเนินการเจียรไนที่ประเทศไทยอยู่ ซึ่งเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศไทยมากพอควร อีกทั้งอุตสาหกรรมประเภทนี้
ยังสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วยการนาศิลปะและวัฒนธรรมของไทยเข้ าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
อีกด้ วย อีกทั้งอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็ นอุตสาหกรรมที่มีตราสินค้ าเป็ นของตนเองที่ทาให้ ลูกค้ าได้ ร้ วู ่าสินค้ าที่ดมี ีมาตรฐาน
และมีเอกลักษณ์เฉพาะบางอย่างถูกผลิตขึ้นที่ประเทศไทย ถือเป็ นการประชาสัมพันธ์งานฝี มือของคนไทย ร่วมกับการ
บริหารจัดการที่ดแี ละการใช้ กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) ที่ได้ จากการศึกษาเน้ นกลยุทธ์ขยายตัว (Growth)
โดยการขยายตลาดและการพัฒนาตลาด (Market Development) รวมถึงการเจาะตลาด (Market Penetration) ที่สาคัญๆ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับที่สงู อันเนื่องจากมีการ
ใช้ แรงงานกาลังคนที่มที กั ษะฝี มอื แรงงานจานวนมากและมีความปราณีตสูง ซึ่งสอดคล้ องกับค่านิยมและศิลปะวัฒนธรรม
ไทย รวมถึงต้ องเน้ นด้ านการสร้ างยี่ห้อ (Brand) ของผู้ประกอบการไทยให้ เป็ นที่ร้ จู ัก
ในทุกส่วนที่กล่าวถึงต้ องมีการบริหารจัดการที่ดแี ละให้ ความสาคัญในทุกส่วนทั้งวิสยั ทัศน์ของผู้นาประเทศทั้งในส่วน
ของผู้นาภาคการเมือง การลงทุนในเรื่องของโครงสร้ างพื้นฐานต้ องพัฒนาไปพร้ อมกัน ด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต้ องเน้ นด้ านทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้ องการ ให้ ความสาคัญด้ านนวัตกรรมและการจัดการภาครัฐฯ ควรหาทางให้ การ
สนับสนุ นด้ านการเงินและงบประมาณกับภาคอุตสาหกรรมที่สามารถพั ฒนาและอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความ
ได้ เปรียบ ด้ านกฎหมาย/ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ควรมีการบูรณาการให้ เอื้อกับนักลงทุน รวมถึงต้ องดาเนินยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลัง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ องกับแนวทางในการเตรียมความพร้ อมสาหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้
1. วิสยั ทัศน์/นโยบายผูบ้ ริหาร
1.1 ด้ านวิสยั ทัศน์/นโยบายของผู้บริหาร ทั้งผู้นาประเทศและผู้บริหารองค์กรต้ องมีวิสยั ทัศน์ โดยต้ องเข้ าใจใน
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะต้ องพิจารณาตั้งแต่ระดับโลกลงมาถึงระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ขณะเดียวกันต้ องมองอนาคตเน้ นการขยายเป้ าหมายในอนาคตให้ เป็ นรูปธรรมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน
1.2 รัฐควรให้ การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่คดิ ว่าเป็ นจุดแข็งของประเทศให้ มากขึ้น อุตสาหกรรมประเภทที่สร้ าง
คุณค่าและประโยชน์ (Value Added) แก่ประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องเครื่องนุ่งห่ม
1.3 ความชัดเจนภาคนโยบายและกฏหมายด้ านแรงงานควรมีความโปร่ งใสเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่ าจ้ าง สิทธิ
มนุษยชน ซึ่งรวมทั้งสิทธิ์ผ้ ูใช้ แรงงาน ตราบเท่าที่นโยบายขาดความชัดเจนก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์แสวงหาประโยชน์จาก
ช่องว่างของข้ อกฎหมายดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยเสียโอกาส
2. โครงสร้างพื้ นฐานและโลจิ สติกส์
2.1 ต้องเน้นระบบการขนส่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งระบบ มีการเชื่อมต่อ (Connectivity) ทั้งทางรถยนต์
รถไฟฟ้ า ท่าเรือ และท่าอากาศยาน สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
2.2 รัฐต้องเร่งรัดขยายเส้นทางการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้ มคี วามครอบคลุมและทั่วถึง
เพื่อความสะดวกต่อการขนส่งสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ใน
ชนบทของประเทศ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ต้ องชัดเจน ภาพรวมของประเทศที่ต้องเน้ นการสร้ างคนและสร้ างงานที่เหมาะสม
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้
4. พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่เี ข้ ามาทดแทนแรงงาน เพิ่มศักยภาพ
ของภาคแรงงาน เน้ นการใช้ เทคโนโลยี
5. พัฒนาด้านนวัตกรรมและการจัดการ นามาประยุกต์ให้ เหมาะสม เพื่อเกิดความได้ เปรียบเรื่องต้ นทุน
6. กฎหมาย/ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ประเทศไทยควรต้ องมีการปรับปรุงให้ มคี วามทันสมัยและสอดคล้ องกับ
กฎหมายระหว่ างประเทศให้ มากที่สุด เพราะการดาเนินการทางธุรกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็ นการทาธุรกิจกับ
ต่างชาติ ทั้งเรื่องการนาเข้ าและส่งออก กาหนดให้ เหมาะสมและคล่ องตัว
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในรายอุตสาหกรรม ให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพั ฒนาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของการจัดตั้ง “สานักงานเศรษฐกิจ
การค้ าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ” ศึกษากรณีในกลุ่มประเทศ CLMV
3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา ให้ ความสาคัญด้ านการวิจัยและพัฒนาให้ เกิดนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมภายใต้ ตราสินค้ าที่เป็ นของตนเอง (OBM) เพื่อให้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเป็ นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป
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