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เติมความรู้...................................................

ท่ามกลางสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของโลกทีม่พีลวตัสูง ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออก
สินค้าทีส่�าคัญในระดบัโลกย่อมต้องเผชญิหน้ากบัความท้าทายใหม่ ๆ รวมถงึการแข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรงมาก
ขึน้ รวมถงึความร่วมมอืภายใต้กรอบประชาคมอาเซยีนซึง่มเีป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึง่เดยีวสู่ความ
เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในภูมภิาคอาเซยีนทัง้ด้านการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม บรบิทดัง
กล่าวย่อมต้องเกีย่วข้องกบัการเปิดเสรทีางการค้าและความเชือ่มโยงเข้ากบัเศรษฐกจิโลกทีน่บัวนัยิง่มีความ
ส�าคัญต่อเศรษฐกจิสังคมไทยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

ยุทธศาสตร์ลดช่องว่าง 
สู่การสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
และเป็นธรรม เพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
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เมื่อหันมาพิจารณาสถานการณ์ใน
ประเทศ แม้ว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม
จะเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง แต่ภาค
การเกษตรกย็งัคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ และเป็นฐาน
ทรพัยากรทีส่�าคญัในการสร้างมลูค่าเพิม่แก่
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งเป็น
แหล่งรายได้ทีม่ีความส�าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ  

การประเมินสถานการณ์เพื่อชี้ให้
เห็นช่องว่างในการพัฒนาประเทศที่เป็น
อยูแ่ละพจิารณาส่ิงท้าทายในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อการก้าวพ้นจากการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Country) ท่ีไทยครองต�าแหน่งนีม้านานกว่า 
30 ปี  พบว่ามีประเด็นส�าคัญที่เป็นทั้งข้อ
จ�ากัด และช่องว่างดังนี้

  ปัญหาความเหลือ่มล�า้ โดยพจิารณา
จากข้อมูลปี 2554  ประเทศไทยติดอันดับ
ความเหลื่อมล�้าอยู่ในอันดับ 162 จาก 
174 ประเทศ ข้อเท็จจริงคือ  จ�านวนครัว
เรือนไทยมี 2.2 ล้านครัวเรือน ร้อยละ 40 
มีรายได้ 4,266 บาท/เดือน ในขณะที่ครัว
เรือนไทยทั้งประเทศมีรายได้เฉลี่ย 23,000 

บาท/เดือน โดยกลุ่มที่มีรายได้สูงสุด 10 
เปอร์เซ็นต์ของประชากรมีส่วนแบ่งรายได้
คิดเป็นร้อยละ 38 ของประเทศ 

  โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถ
รองรบัการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื เนือ่งจาก
ไทยยงัคงพึง่พาเศรษฐกจิภายนอกประเทศ 

ทั้งการส่งออก การลงทุน การน�าเข้าสินค้า
และพลงังาน กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการค้า
และการลงทนุ ไม่เปิดโอกาสแก่ผูป้ระกอบการ
รายย่อยแต่กลบัเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบ
การรายใหญ่ท่ีมคีวามได้เปรียบในขนาดธรุกิจ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญของ การขาดอ�านาจ
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การต่อรอง การผูกขาดทางการค้า และ
เป็นรากของปัญหาที่ท�าให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยมีต้นทุนการผลิตสูง และบั่นทอน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ�านวยความ
สะดวก ไม่สามารถรองรบัความต้องการพืน้
ฐานของประชากร ทั้งด้านการชลประทาน
เพื่อการเกษตร การคมนาคมและโลจิสติ
กส์ การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ทางสงัคม จงึส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน 
โอกาสการประกอบอาชีพและชวีติความเป็น
อยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 

  ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพ
แวดล้อมเสือ่มโทรม และถูกท�าลาย ซึง่มีผล
มาจากความย่อหย่อนในการใช้กฎหมาย
ที่ไม่สามารถป้องกันการบุกรุกท�าลายป่า 
และการประพฤตทิีห่ลกีเลีย่งกฎหมาย โดย
เฉพาะจากนักการเมืองและนายทุนรายใหญ่

  การขาดโอกาสทางการศึกษาของ
ประชากรไทย ข้อมลูของ World Economic 
Forum ในปี 2556 ชี้ว่าคุณภาพการศึกษา
ของไทยรั้งท้ายกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ข้อมูลจากการวิจัยหลายชิ้นยังระบุให้เห็น
ว่า การศกึษาไทยยงัขาดกระบวนทัศน์ทีจ่ะ
น�าไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะแก่ประชาชนท้ัง
เรือ่งทศันคต ิวธีิคดิ และการเรยีนรูท้ีจ่ะเอา
ไปใช้ให้เกดิสมดลุในการประกอบอาชพีและ
การด�าเนนิชวีติ สามารถปรบัตวัเท่าทนัการ
เปลีย่นแปลง และเป็นก�าลงัส�าคัญในการขบั
เคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ถูก
ครอบง�าจากนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล 
อกีทัง้ยงัคงยดึเป้าหมายของหน่วยงานเป็น
หลักตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ก่อ
ให้เกิดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างภาค
รฐัและภาคประชาชน ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการตดัสนิใจเชิงนโยบายน้อย การบงัคับ
ใช้กฎหมายย่อหย่อน มีการทุจริตคอรัปชั่น 
น�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าไม่เป็นธรรม และ
กระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยราชการ 
อีกทั้งนโยบายรัฐส่วนหนึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเติบโตของสถาบันเกษตรกร และ
ชุมชน (สภาพัฒน์, 2554)ซึ่งสวนทางกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ก�าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาฯ 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้าง
ต้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยจ�าเป็นต้องมี
ยทุธศาสตร์การพฒันาทีท้่าทายและสามารถ
น�าพาประเทศก้าวพ้นข้อจ�ากัดและลดช่อง
ว่างทีม่าจากปัญหาเชงิโครงสร้างทีส่่งผลกระ
ทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการบรหิารจดัการในหน่วยงาน/องค์กร 
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวต้องมุ่งเน้นไปใน
ทิศทางที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
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เชิงโครงสร้างและเข้าถึงการปลูกจิตส�านึก 
ปรบัทศันคต ิวธิคีดิ การเพิม่พนูความรูแ้ละ
ทักษะ ที่จะท�าให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน และมี
สมรรถนะสงู พร้อมทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัใน
การเข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาประเทศ ในการ
ลดช่องว่าง สร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและ
เป็นธรรม เพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

บทวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง: 
รากปัญหาความเหลื่อมล�้า

ภายใต้บริบทของประเทศไทย ในฐานะ
ที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายส�าคัญ
ของโลก กับนโยบายการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และการเป็นแกนน�าในภูมิภาค
ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกนั้น 
หากยังใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
เช่นเดิม ที่อยู่ในลักษณะการบริหารแบบ
แยกส่วน และมองตัวชี้วัดความส�าเร็จของ

ภารกิจในแต่ละองค์กรและหน่วยงานนั้น 
ย่อมจะไม่สามารถน�าพาประเทศก้าวพ้น
ปัญหา อุปสรรค และช่องว่าที่เป็นอยู่ได้
อย่างแน่นอน

ประสบการณ์การท�าวิจยัร่วมกับภาคี
จตรุมติรทัง้ภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ เอกชน 
ภาควชิาการ และชมุชนภายใต้ชุดโครงการ
วจิยัด้านสหกรณ์กว่าหนึง่ทศวรรษทีผ่่านมา
มข้ีอค้นพบว่า แม้แนวนโยบายในการพฒันา
ประเทศจะระบไุว้ชดัเจนในทศิทางทีต้่องการ
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และเน้นไปทีก่ารยกระดบัความสามารถใน
การแข่งขนั แต่โจทย์ใหญ่ยงัไม่มกีารแก้ไขที่
ส�าคญัคอื การพฒันาองค์ความรูท้ีม่สีาระการ
เรียนรู ้และการพฒันากลไกการจดัการเรยีน
รู้ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในการปรับทัศ
คติ วิธีคิด และความรู้ ประสบการณ์ เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถเผชิญหน้ากับ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดย
บทวิเคราะห์ ท่ีช้ีให้เห็นรากของปัญหาที่
เป็นทีม่าของความเหลือ่มล�า้ การถกูเอารัด
เอาเปรยีบของประชาชนส่วนใหญ่ อันเนือ่ง
มาจาก ช่องว่างในสงัคม ทีเ่ป็นข้อจ�ากัดของ
คนส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน
ทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และปัญหาการขาด
โอกาสการเข้าถงึปัจจยัการผลติและตลาด 
ซึ่งส่งผลให้คนในสังคมต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหาเชิงโครงสร้าง และผลพวงดังกล่าว
ท�าให้คนในสังคมมสีถานะ จ�าแนกได้ 4 กลุม่ 
ได้แก่ กลุ่มแรก กลุ่มคนที่ จนความคิด จน
เศรษฐกิจ จนเพื่อนฝูง กลุ่มที่สอง  กลุ่มคน
ที่มีทุนแต่ขาดโอกาส กลุ่มที่สาม จนความ
คิด กลุ่มที่สี่ คิดเก่ง ท�าเป็น เห็นอนาคต 
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรไทยส่วนน้อยเท่านั้น
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กรอบคิดห่วงโซ่คุณค่า

แนวคดิส�าคญัแนวทางหนึง่ทีส่ามารถ
น�ามาใช้เป็นกรอบแนวทางการยกระดับ
สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศทีภ่าค
รฐั ภาคเอกชน ภาคชมุชน คอื แนวคดิเรือ่ง
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และห่วงโซ่
คณุค่าในระดับสากล (Global Value Chain)

ความหมายของห่วงโซ่คณุค่า หมาย
ถงึ กจิกรรมต่าง ๆ  ของธุรกจิตัง้แต่การผลติ
สนิค้าและบริการ และการจัดส่งสนิค้าและ
บริการจากหน่วยต้นทางไปสู่ผู้บริโภค หรือ
ผูใ้ช้บรกิารคนสดุท้าย ซึง่การด�าเนนิการดงั

กล่าวจะประกอบไปด้วย
กจิกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 
การออกแบบวิจัยและ
พัฒนา (Research 
Design) การผลติ/การ
ด�าเนินการ การตลาด/
การกระจายสนิค้าและ
ให้บรกิาร ตลอดจนการ
สนับสนุนแก่ผู้บริโภค
และผูใ้ช้บรกิาร (รปูที2่) 

ตามกรอบคิด
ดังกล่าวจะสังเกตเห็น
ได้ว่า ทุกองค์กรย่อม
เก่ียวข้องกันในแต่ละ
กิจกรรมภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่า ซึ่งจะก่อให้เกิด
คณุค่าและมลูค่าเพิม่ใน
แต่ละขัน้ตอน ดังนัน้จะ
เห็นได้ว่าการท่ีหน่วย
งาน/องค์กรทัง้หลายที่
มส่ีวนเก่ียวข้องในระบบ

การวเิคราะห์ดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ความ
จ�าเป็นของประเทศที่ต้องเร่งหาแนวทาง
เชิงยุทธ์ศาสตร์ในส่วนของการยกระดับ
สมรรถนะแก่ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์: ลดช่องว่าง สู่การ
สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและเป็นธรรม 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ปัจจุบนั เกอืบทุกประเทศในโลกรวม
ทัง้ประเทศไทย อยูท่่ามกลางบรรยากาศของ
โลกไร้พรมแดน อีกทั้งเงื่อนไขในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแรงดึง (Driven 
Forced) ทีต้่องมกีารปรบัเปลีย่นสมรรถนะ
ในการแข่งขันของประเทศและเก่ียวข้องทัง้
การเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้าง (โครงสร้าง
พืน้ฐาน กฎหมาย ค่านยิม ฯลฯ) ระบบการ
บริหารจดัการทีเ่อือ้ต่อการเพิม่ผลติภาพ และ
ยกระดบัมาตรฐานสูส่ากลทัง้เร่ืองเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

บทวิเคราะห์สถานะคนไทย

เศรษฐกจิสงัคมเชือ่มโยงกันในทุกภาคส่วน 
ย่อมจะท�าให้แต่ละหน่วยเศรษฐกจิสามารถ
เสรมิพลงัในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  โดยกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะ
สามารถสนองตอบความต้องการแก่กลุ่ม
เป้าหมายของภาคพีนัธมติรทกุหน่วยอย่าง
มปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล และก่อให้
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัความพงึพอใจสูงสุด 
ดงันัน้ การน�าแนวคดิเรือ่ง ห่วงโซ่แห่งคณุค่า
มาใช้จะช่วยยกระดับสมรรถนะแก่หน่วย
ธุรกิจ/องค์กรต่าง ๆ ในทิศทางที่จะก้าว
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ออกจากก�าแพงความคิดเดิม ๆ เพ่ือการ
เผชิญหน้ากับปัจจัยสภาพแวดล้อมในโลก
ไร้พรมแดนได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนืมากขึน้

ห่วงโซ่คุณค่าในระดับสากล
ในบริบทของประเทศไทยซึ่งอยู่ใน

สถานภาพการเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้า
อาหารติดอันดับหกของโลก และเป็นผู้น�า
การส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอันดับ
หนึ่งของโลกในหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าว 
(เคยเป็น) ยางพารา อ้อย มันส�าปะหลัง 
ฯลฯ จึงย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมในระหว่างประเทศและระดับ
โลกทีเ่ป็นสากล แสดงให้เหน็ความเชือ่มโยง
ของหน่วยธรุกิจกับภาคพัีนธมติรในการน�า
ความสามารถหลักของแต่ละองค์กร ที่อยู่
คนละประเทศ หรือคนละภูมิภาคมาเสริม
พลังซ่ึงกันและกนัสูเ่ป้าหมายร่วม ซึง่จะก่อ
ให้เกิดตัวแบบธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูง และยกระดับธุรกิจไปสู่
ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของหน่วยธุรกิจกับภาคีพันธมิตร

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ การเชื่อมโยงภาคีพันธมิตร

ข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุด
โครงการวิจัยด้านสหกรณ์ (สกว, 2553) 
ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ส�าหรับการจัดการโซ่อุปทานภายใต้ภาคี
พันธมิตรธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายร่วม
กันนั้น ที่ส�าคัญมี 3 ประการ ได้แก่ 

Clear คอื ภาคพีนัธมติรธรุกจิภายใต้
โซ่อปุทานเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปณธิานและ

เป้าหมายร่วม โดยมีภาพอนาคตร่วมกัน
Creative คือ มีความสามารถใน

การสร้างสรรค์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่
จะช่วยยกระดับคณุค่าและสร้างมูลค่าเพิม่
แก่หน่วยธุรกจิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีความสามารถเฉพาะที่
จะมาเสริมพลัง

Consistency of Theme ความยึด
มั่นอย่างแน่วแน่ในแนวคิดและแนวทาง
เชงิกลยทุธ์ทีเ่ป็นข้อตกลงในการด�าเนนิการ
ร่วมกัน โดยมีแผนธุรกิจร่วมกัน

แนวทางการดําเนินงาน
ตามกรอบคิดเชิงยุทธศาสตร์

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของกรอบคดิ
เชงิยทุธศาสตร์สูก่ารลดช่องว่าง สร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและเป็นธรรม เพื่อยกระดับ
สมรรถนะการแข่งขนัของประเทศ ดงัทีก่ล่าว
ไว้ในบทวิเคราะห์ข้างต้น ควรด�าเนนิการตาม

แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย

การก�าหนดวาระ
แห่งประเทศไทย ภายใต้ 
Theme “การสร้างสรรค์
สังคมคุณภาพและเป็น
ธรรม สู่การยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ”

การวางแผนแม่บท 
สูก่ารก�าหนดเป็นนโยบาย
การพฒันาตามกรอบเวลา
วาระแห่งประเทศ ภายใต้
กรอบคดิเชิงยทุธศาสตร์ 

การจดัการโซ่คณุค่าสูส่ากล (Global Value 
Chain) โดยมีนโยบายให้ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท�าแผน
พัฒนา (Participatory Development 
Plan) ในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดบัองค์กร สถาบัน หน่วยงานรฐั เอกชน 
ภาคประชาสงัคม โดยเน้นไปในทศิทางเชงิ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ควรมีหน่วย
ที่ปรึกษาที่มีทักษะประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และข้อมูลข่าวสาร
ที่มองปัจจัยสภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างครอบคลุม

แผนปฏิรูปการเรียนรู้ โดยรื้อปรับ
กระบวนทัศน์ วิธีคิด และการพัฒนาสาระ
การเรยีนรู ้การจัดการเรียนรู้ทีจ่ะยกระดบั
สมรรถนะคนไทยให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และเปิดโอกาส
การเข้าถงึระบบการจดัการศกึษาอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียม

แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่
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...................................................

กรอบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันของประเทศ

ใช้กรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานใน
ระดับสากล ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
ด้านกฎหมาย สิ่งอ�านวยความสะดวก กฎ
ระเบียบทางราชการ แผนปฏิบัติราชการ
ที่เอื้อต่อโอกาสการค้า การลงทุนอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

แผนปฏิรูประบบราชการไทย สู่
ความเป็นเอกภาพในการท�างานร่วมกบัภาค
เอกชน ภาคประชาชน โดยปรับวิธีคิดการ
ท�างานไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดความส�าเร็จที่
งาน มใิช่ทีห่น่วยราชการและมทีศิทางตาม
กรอบยุทธศาสตร์ วาระประเทศไทย

แผนพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ
ชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น 
ในฐานะ People Center Enterprise ที่

มกีารน�าแนวคดิการจดัการโซ่อปุทานมาใช้
ในการเชือ่มโยงธรุกจิกบัภาคเอกชน ชมุชน 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
และการเป็นกลไกของประชาชนในการยก
ระดับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

แผนตดิตามประเมนิผลเชงิบูรณาการ 
เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายในแผนแม่บท วาระ
แห่งประเทศไทย

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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