
เมื�อเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานขีดความสามารถในการแขงขัน กำหนดไววา ประเทศไทย

จะตองเปนประเทศที่พัฒนาแลวภายในป 2580 ซึ่งในมิติเศรษฐกิจ “ประเทศที่พัฒนาแลว” หมายถึง

ประเทศท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจอยูในกลุมประเทศรายไดสูง (High Income Countries) หรือประชาชน

มีรายไดตอหัวเฉลี่ย 12,375 USD ตอป ปจจุบันรายไดตอหัวเฉลี่ยของคนไทย (GNI Per capita)

อยูที่ประมาณ 7,614 USD ตอป การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสูกลุมประเทศรายไดสูง

หมายความวา เราจะตองเพิ่มรายไดตอหัวขึ้นเกือบเทาตัวภายใน 20 ป ขางหนา แตการขยับสถานะ

จากปจจุบันไปสูเปาหมายที่หวังไว ผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศ จะเปนคำตอบสำคัญ

ที่จะสามารถเอาชนะขอจำกัดและความทาทายทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางยั่งยืน

ในงานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success

Productivity
ปจจัยสำคัญขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย

Transforming Productivity
for Tomorrow Success

เมื�อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
ไดกลาวถึงความสำคัญของผลิตภาพในการชวยขับเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศ ไวอยางนาสนใจวา



แตในสถานการณปจจุบันซึ่งประเทศไทยจะตองเผชิญกับปจจัยแวดลอมมากมายที่เขามากระทบ
ดังนั้น ถาหากเรามองถึงปญหาและขอจำกัด ดานผลิตภาพในหลายมิติ พบวา

และเติบโตชา เมื�อเปรียบเทียบกับประเทศอื�น ในอดีตผลิตภาพของไทย
อยูในระดับที่ ใกลเคียงกับมาเลเซีย สูงกวาอินเดีย ปจจุบันผลิตภาพ
ของมาเลเซียสูงกวาไทยถึงรอยละ 30 ขณะที่ผลิตภาพของอินเดีย
เพิ่มขึ้นมาจนใกลเคียงกับไทย

2

   ผลิตภาพ (Productivity) เปนปจจัยสำคัญในการกำหนดศักยภาพของเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต และยังสำคัญตอความอยูดีกินดีของประชาชน เนื�องจากผลิตภาพสะทอนประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากรในวิถีการทำงานและวิถีการใชชีวิต ไมเพียงแควัตถุดิบ เครื�องจักร ท่ีดิน แรงงาน
แตยังรวมถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและเวลาท่ีมีอยูอยางจำกัดดวย การเพ่ิมผลิตภาพหมายถึง
การทำงานไดดีข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิมการเพ่ิมผลิตภาพอยางตอเนื�องจึงจำเปนสำหรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจ การสรางรายได และการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว

ผลิตภาพโดยรวม
Total Factor Productivity (TFP)
ของประเทศไทยคอนขางต่ำ

1 ใน 3 ของแรงงานไทยอยูในภาคเกษตร
ซึ่งผลิตภาพต่ำกวาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
รวมถึงเพิ่มขึ้นชากวาประเทศเพื�อนบาน

เชน จีน อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม นอกจากน้ีแรงงานในภาคเกษตร
ยังโยกยายไปภาคอุตสาหกรรมและบริการไดยาก เนื�องจากขาดการ
พัฒนาทักษะที่จำเปนในระยะยาวจะทำใหปญหาความเหลื�อมล้ำระหวาง
คนรวยและคนจนรุนแรงข้ึน ซ่ึงจะนำไปสูปญหาเสถียรภาพทางสังคมได

ชองวางระหวางผลิตภาพ
ของอุตสาหกรรมรายใหญกับอุตสาหกรรมรายยอย (SMEs)
กวางขึ้นในหลายอุตสาหกรรม

ทำใหผูประกอบการ SMEs ไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได
และคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมก็จะถูกกดใหอยูในระดับต่ำ ซ้ำเติม
ปญหาความเหลื�อมล้ำของไทย

โดยงานวิจัยของ TDRI พบวาไทยมีกฎระเบียบขอบังคับมากกวา
100,000 ฉบับ และกฎระเบียบจำนวนมากไมสอดคลองกับบริบท
ของโลกปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงกฎระเบียบ
เหลานี้เปนตนทุนในการประกอบกิจการ ทำให SMEs ตองแบกรับ
ตนทุนตอหนวยสินคาที่สูงกวาธุรกิจขนาดใหญ

กฎเกณฑขอบังคับของรัฐมีความซ้ำซอน
ลาสมัย และเปนอุปสรรคในการเพิ่มผลิตภาพ
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นโยบายของภาครัฐที่ ไมเอื้อตอการพัฒนาผลิตภาพ
ของผูประกอบการอยางเต็มที่

เชน นโยบายที่ ไมสงเสริมการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ ทำใหผลิตภาพ
ในหลายอุตสาหกรรมต่ำ เนื�องจากกิจการที่มีอำนาจเหนือตลาดจะขาด
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือคิดคนนวัตกรรม
นโยบายท่ีใหความชวยเหลือแบบใหเปลา ไมมีการสรางแรงจูงใจใหผูผลิต
ยกระดับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเปลี่ยนไปผลิต
สินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงกวา นโยบายท่ีสรางแรงจูงใจใหผูผลิตเนนปริมาณ
มากกวาคุณภาพท่ีจะนำไปสูการสรางมูลคาเพ่ิม เชน นโยบายรับจำนำขาว
แบบไมจำกัดปริมาณ

จะเกิดอะไรขึ้น
หากปญหาผลิตภาพต่ำและเพิ่มขึ้นชา

ไมไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว

ความสามารถในการแขงขัน
ของเศรษฐกิจไทยในตลาดโลกลดลง

เมื�อการแขงขันในตลาดโลกจะทวีความรุนแรง
ขึ้นมาก เนื�องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก เปดโอกาสใหประเทศ
คูแขงพัฒนาผลิตภาพอยางกาวกระโดด การขาด
การพัฒนาผลิตภาพที่อาศัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหมจะยิ่งทำใหความสามารถใน
การแขงขันของเศรษฐกิจไทยในตลาดโลกลดลง

หากไมพัฒนาผลิตภาพ
เพื�อชดเชยกำลังแรงงานที่ลดลง

รายไดและคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยรวมยอมลดลงดวย

การเขาสูภาวะสังคมสูงวัยที่ทำใหคนวัยทำงาน
ลดลงอยางตอเนื�อง ประกอบกับปญหาการ
อพยพมาทำงานในเมืองของแรงงาน ทำใหแรงงาน
ในภาคเกษตรสวนมากเปนแรงงานสูงวัยซึ่ง
มีขอจำกัดในการเรียนรูเทคโนโลยีที่จะชวย
เพิ่มผลิตภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสภาวะโลกรอน ทำใหความเสี่ยง
ในการผลิตเพิ่มขึ้นและทำใหตนทุน

เพิ่มสูงขึ้น

ไมเพียงแคภาคการเกษตร แตยังสงผลตอ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื�องกับ
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมทองเท่ียว รวมถึง
อุตสาหกรรมการผลิตที ่ตองใชน้ำสะอาด
ในปริมาณมาก

ภาพบรรยากาศ ดร. วิรไท ขณะบรรยายภายในงานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
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การเรงพัฒนาผลิตภาพ
ใหเกิดผลอยางรวดเร็วเปนรูปธรรม

นอกจากจะตองเปนยุทธศาสตรระดับประเทศแลว
ตองเปนยุทธศาสตรสำหรับพวกเราทุกคนดวย

เปนเรื�องที่ทำไดเลย ไมตองรอ ไมวาทานจะอยูตรงไหน
ในเศรษฐกิจหรือสังคมไทยก็ตาม

ดร.วิรไท ยังเนนย้ำถึง

การเรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพวา หากเรามองดูปญหาและขอจำกัด
รวมถึงผลกระทบเมื�อเศรษฐกิจไทยยังมีระดับการพัฒนาทางดานผลิตภาพในระดับที่ต่ำ

แนนอนวาประเทศจะไดรับผลกระทบมากมาย ดังนั้น
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แลวถาเราตองการ เพิ่มผลิตภาพของประเทศ
จะทำอยางไร

มี 5 แนวทางสำคัญที่มีนัยในเชิงนโยบาย
ตอการเพิ่มผลิตภาพในประเทศไทย ดังนี้

1

2

3

4

5

การเพ่ิมผลิตภาพอยางท่ัวถึง โดยกระจายโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพ
ไปสูผูประกอบการรายยอยและแรงงานทักษะต่ำ

ซึ่งเปนกลุมที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนและเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มผลิตภาพ
ไดนอยกวาผูประกอบการรายใหญและแรงงานทักษะสูง เพื�อทำใหความเปนอยู
ของคนไทยโดยรวมดีขึ้น กลาวคือผลิตภาพโดยรวมของประเทศ (TFP)
จะตองเพ่ิมสูงข้ึนจากทุกภาคสวน ไมใชเพียงกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน จึงจะ
ชวยลดปญหาความยากจน ความเหลื�อมล้ำทางรายได หนี้ครัวเรือน และ
สรางเสถียรภาพทางสังคมในระยะยาวได

การเพ่ิมผลิตภาพดวยเทคโนโลยีสมัยใหม โดยรวมถึงภาคเกษตรและ
ผูประกอบการSMEs ท่ีสามารถใชประโยชนจากDigital Platformตางๆ

ในการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เพิ่มทักษะ
เขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน ทั้งนี้ตองระวังไมใหเกิดการผูกขาดสำหรับ
เทคโนโลยีท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน และเรงพัฒนาทักษะแรงงานใหเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การสงเสริมการทำงานของระบบตลาด ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ

เนื�องจากการแขงขันเปนกลไกสำคัญที่ทำใหผูผลิตมีแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลิตภาพและคิดคนนวัตกรรม คัดกรองใหผูผลิตท่ีมีผลิตภาพต่ำออกจาก
ตลาด ถายโอนทรัพยากรไปยังผูผลิตท่ีมีผลิตภาพสูงกวา ทำใหการจัดสรร
ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเปนแนวทางในการ
เพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศ

การสรางระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม

เพื �อใหภาคธุรกิจและประชาชนเปลี ่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรสำหรับอนาคต โดยเฉพาะการเพิ่มผลิตภาพ

การตระหนักวาการเพิ่มผลิตภาพสามารถทำไดทุกระดับ

ไมจำเปนตองเปนโครงการที่ลงทุนสูง เชน การยกเลิกกฎเกณฑภาครัฐที่
ไมจำเปนและเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ การติดตามการดำเนินงาน
อยางสม่ำเสมอและนำขอมูลไปใชในการดำเนินธุรกิจ การใหผลตอบแทน
ลูกจางตามผลงาน เปนตน
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จะเห็นไดวา
ผลิตภาพเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื�อนระบบเศรษฐกิจไทย

ไมเพียงแคยกระดับความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ

แตยังชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปญหาความเหลื�อมล้ำ
และสรางเสถียรภาพของสังคมในระยะยาว  

สามารถรับชมวิดีโอการบรรยายยอนหลังไดที่
https://www.ftpi.or.th/25th/speakers

ที่มา : งานสัมมนา ครบรอบ 25 ป สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563
ณ หอง Grand Hall ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค


