
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางตอเนื่อง จะสงผลใหขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศสูงขึ้น ผลิตภาพ (Productivity) เปน
สิ่งที่ชวยใหแตละประเทศเอาชนะขอจำกัดดานทรัพยากร
และความทาทายจากท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางย่ังยืน
ซ่ึงปจจัยสำคัญในการยกระดับผลิตภาพของประเทศจะตอง
คำนึงถึงเร่ือง ทักษะความสามารถของแรงงาน การประยุกต
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและ ความพรอมของปจจัยแวดลอม

รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักการการเพิ่มผลิตภาพของประเทศ ไดจัดงานสัมมนา ครบรอบ 25 ป
International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ
ท่ีผานมา Dr.AKP Mochtan เลขาธิการองคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (AsianProductivity Organization)
หรือ APO ไดกลาวถึง เสนทางการเติบโตของผลิตภาพ และความทาทายในการขับเคลื่อนการรณรงค
สงเสริมผลิตภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อยางนาสนใจวา
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        ในป 2021 หนวยงาน Asian Productivity Organisation (APO) จะฉลองการกอตั้ง
      ครบรอบ 60 ป หากมองยอนกลับไปท่ีจุดเร่ิมตนของเสนทางผลิตภาพในอาเซียน ซ่ึงเกิดข้ึน
     หลังจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ยุติลงประมาณ 10 ป หรือประมาณป 1955 นับเปนชวง
    ฟนฟูของหลายประเทศ ท้ังสภาพจิตใจคน สังคมรวมถึงเศรษฐกิจ ประเทศญ่ีปุนถือเปนผูนำ
   ในการกอตั้งหนวยงานหลักในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศชื่อวา Japan Productivity
  Centre (JPC) การพัฒนาประเทศดวยแนวคิดผลิตภาพสงผลใหประเทศญี่ปุ นมีรายได
ประชาชาติ (National Income) เพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว

กระทั่งในป 1980 ไดเกิดกลุมผูนำทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน
ที่เรียกวา The Four Asian Tigers ประกอบดวยฮองกง, สิงคโปร,
ไตหวัน, และ เกาหลี ซึ่งไดรับการยกระดับเปนประเทศพัฒนาแลว
และมีรายไดทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ถือเปน
ตัวอยางความสำเร็จอยางเปนรูปธรรมของสังคม

ผลิตภาพในระดับประเทศ จำเปนตองอาศัยความรวมมือกันจากทุกภาคสวน 
ทั้งภาครัฐที่ทำหนาที่เปนตัวกลางในการออกนโยบาย สงเสริมและผลักดัน  

ใหเกิดการรวมมือกันจากคนทั้งประเทศ ผานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม    
ที่จะตองนำแนวคิดและนโยบายผลิตภาพในระดับประเทศไปบริหารจัดการองคกร     

ใหเปนที่ประจักษอยางสรางสรรค ภาคการศึกษาที่เปนเจาภาพสำคัญ      
ในการปลูกฝงทัศนคติและพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมีคานิยมของคุณภาพ       

และผลิตภาพในหัวใจเสมือนวัฒนธรรมของประเทศ (National Culture)         
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ในป 1980
กลุมผูนำทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียน
The Four Asian Tigers ประกอบดวย

ฮองกง, สิงคโปร, ไตหวัน, และ เกาหลี

ประเทศญี่ปุนผูนำในการกอตั้งหนวยงานหลัก
ในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศชื�อวา

Japan Productivity Centre (JPC)



จากขอมูลเศรษฐกิจโลก ต้ังแตป 2000 เปนตนมา ถือเปนการกาวเขาสูยุคทองของกลุมประเทศ
เอเชียแปซิฟก เนื่องจากสินคามากกวา 1 ใน 3 ของสินคาทั่วโลกมีฐานการผลิตอยูในกลุม
ประเทศเอเชียแปซิฟก จำนวนนักทองเท่ียวท่ัวโลกท่ีนิยมมาเท่ียวในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก
เพ่ิมสูงข้ึนจาก 32% เปน 40% ปริมาณทุนของโลก (Global Capital Flows) ไหลเขาสูประเทศ
ในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟกจาก 13% เพ่ิมเปน 23% และหากพูดถึงพ้ืนท่ีอาณาเขตของประเทศ
ประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟกถือครอง 21 เมืองใหญ จากทั้งหมด 30 เมืองใหญทั่วโลกและ
มากกวา 70% ของนักทองเที่ยวทั่วโลกคือประชากรในประเทศกลุมเอเชียแปซิฟก

จำนวนนักทองเที่ยวทั่วโลกที่นิยม
มาเที่ยวในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก
เพิ่มสูงขึ้นจาก 32% เปน 40% 

ปริมาณทุนของโลกไหลเขาสู
ประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก
จาก 13% เพิ่มเปน 23%

ตั้งแตป 2000 เปนตนมา
เขาสูยุคทองของกลุมประเทศ
เอเชียแปซิฟก

Dr.AKP Mochtan กลาววา APO เช่ือวาการผลักดันผลิตภาพในระดับประเทศเปนเร่ืองสำคัญ
เรงดวน เพราะการยกระดับความแข็งแรงของผลิตภาพจะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน และการพัฒนาเพื่อเติบโตอยางยั่งยืนนั้นเปนภารกิจสำคัญของภาครัฐ และตอง
อาศัยความรวมมือกันจากทุกภาคสวนของประเทศ เคร่ืองมือผลิตภาพอีกหลายเคร่ืองมือยังใช
ไดดีในยุคปจจุบัน หากแตกรอบแนวคิดของการเสริมสรางผลิตภาพจำเปนตองอาศัยการคิดใหม
ทำใหม (Revitalised Productivity Movement) เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณโลกปจจุบัน
ซึ่งกรอบแนวคิดนี้เรียกวา

32% 40%

13% 23%เพิ่มเปน

เพิ่มเปน

“The 3 I’s”
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ความทาทายสำคัญ 3 ดาน (The 3 I’s) 
ในการขับเคลื�อนสังคมผลิตภาพของกลุมประเทศสมาชิก APO

ปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมดานนวัตกรรมไดสำเร็จ คือ
การสรางระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เอื้อและอำนวยการใหสามารถทำงานรวมกัน

เชน หนวยงานภาครัฐ สถาบันคนควาและวิจัย บริษัทหรือองคกรที่สนใจรวมลงทุน
ธุรกิจ Startup และสถาบันการเงิน โดยเริ่มตั้งแตการกำหนดเปาหมายรวมกันและใชประโยชน
จากจุดแข็งของแตละทีม เพื�อสรางสรรคนวัตกรรมในการยกระดับผลิตภาพของประเทศ

ตองเปลี่ยนผานยุคการแขงขันดวยผลิตภาพแรงงานสู
การมุงเนนผลิตภาพนวัตกรรมผานการพัฒนาเทคโนโลยี
เคร่ืองจักร ปลูกฝงความคิดสรางสรรคและพัฒนาองคความรู
ดานนวัตกรรมใหกับบุคลากรของประเทศ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดวยการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology),
หุนยนต (Robots), ปญญาประดิษฐ (AI) และ Big Data
ซ่ึงจะชวยเพ่ิมผลิตภาพและชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ
จนสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ

ความทาทายดานนวัตกรรม (Innovation Challenge) 

1
Innovation
Challenge

Dr.AKP Mochtan กลาววา APO
เช่ือวาการผลักดันผลิตภาพในระดับประเทศ
เปนเร่ืองสำคัญเรงดวน เพราะการยกระดับ
ความแข็งแรงของผลิตภาพจะชวยสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

และการพัฒนาเพื่อเติบโตอยางยั่งยืนนั้น
เปนภารกิจสำคัญของภาครัฐ และตอง
อาศัยความรวมมือกันจากทุกภาคสวน
ของประเทศ

เคร่ืองมือผลิตภาพอีกหลายเคร่ืองมือยังใช
ไดดีในยุคปจจุบัน หากแตกรอบแนวคิดของ
การเสริมสรางผลิตภาพจำเปนตองอาศัย
การคิดใหมทำใหม (Revitalised Productivity
Movement) เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
โลกปจจุบันซึ่งกรอบแนวคิดนี้เรียกวา
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2
Inclusion
Challenge

ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาพัฒนาการดานเทคโนโลยีอาจ
สงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมในสังคม เชน
การใชเครื่องจักรทดแทนแรงงาน ดังนั้นการบูรณาการ
เปาหมาย การพัฒนาอยางยั่งยืน (17 SDGs) ของสห-
ประชาชาติ (United Nations : UN) เชน เปาหมายขจัด
ความยากจน เปาหมายลดความเลื่อมล้ำ เปาหมายการ
ศึกษาท่ีเทาเทียม เปาหมายการจางงานท่ีมีคุณคาและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เปาหมายอุตสาหกรรมโครงสราง
พ้ืนฐาน กับนโยบายการขับเคล่ือนผลิตภาพผานภารกิจหลัก
ของหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษา เพื่อมุงสูเปาหมายสังคมผลิตภาพรวมกันแบบ
win-win จะกอใหเกิดการบูรณาการความรวมมือแบบ
องครวมไดอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลลัพธโดยตรงตอดัชนี
ผลิตภาพรวมของประเทศ (National Productivity Index)

ตัวอยางนโยบายเพื �อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
แบบองครวม เชน การปฏิรูปการศึกษาเพื�อสงเสริมใหแรงงาน
พัฒนาตนเองอยางตอเนื�อง, การลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการ
เสริมสรางการแขงขันดานนวัตกรรม, การแกไขปญหาทางสังคมที่
เปนผลสืบเนื�องจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม เปนตน

ความทาทายดานการบูรณาการความรวมมือแบบองครวม
(Inclusion Challenge) 
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3
Institution
Challenge

ความทาทายดานบทบาทของหนวยงานหลักในการผลักดัน
ผลิตภาพใหเปนนโยบายระดับประเทศ (Institution-
Challenge) การกำหนดนโยบายเพียงอยางเดียวผลักดัน
ผลิตภาพใหเปนนโยบายระดับประเทศ หากทุกภาคสวน
ตองแสดงออกถึงความมุงมั่นในการสงเสริมใหเกิดสังคม
ผลิตภาพรวมกันอยางย่ังยืน สามารถสรางคุณคา (value)
และพันธะสัญญาใจ (commitment) กับพันธมิตรเศรษฐกิจ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือสรางการมีสวนรวมและไป
สูการนำนโยบายผลิตภาพระดับประเทศไปปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม

ความทาทายดานบทบาทของหนวยงานหลัก
ในการผลักดันผลิตภาพใหเปนนโยบายระดับประเทศ

(Institution Challenge)
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กรณีศึกษา
โมเดลความสำเร็จของการขับดันนโยบายผลิตภาพในระดับประเทศ

ไปสูการรวมมือกันของทุกคนในประเทศของประเทศสิงคโปร
Mr. Lee Kuan Yew ผูนำประเทศไดใหนิยามผลิตภาพวา

ผลลัพธของผลิตภาพเปนเรื�องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ ไมไดจำกัดอยูที่รูปแบบ อาจเปนไดตั้งแตความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น
จนกระทั่งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน อาจเปนการสรางผลกำไรของธุรกิจ
เปนการสรางความผาสุกสวนบุคคล ความผาสุกของครอบครัวหรือของประเทศ
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งทั้งหมดจะชวยใหประเทศมีการจายอยางสมดุล
และสมเหตุสมผล

Mr. Lee Kuan Yew

ใชเวลากวา 10 ปในการดำเนินการรวมกับ JICA เชน การวางรากฐานดวยการสราง
ความตระหนักเรื ่องผลิตภาพใหกับทุกภาคสวน อีกทั ้งกำหนดใหวัน National
Productivity Day  คือวันชาติของประเทศสิงคโปร เปนวันหยุดใหประชาชน
ไดรวมฉลองการเติบโตอยางย่ังยืนของประเทศ ซ่ึงผูนำประเทศจะเปนผูส่ือสารผลลัพธ
และทิศทางการบริหารประเทศในอนาคตใหประชาชนรับทราบพรอมกันอยางทั่วถึง

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


