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สภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum : WEF) เป็นมูลนิธิสัญชาติสวิสที่ไม่หวังก าไร (Non-Profit 
Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดยศาสตราจารย์เคล้าส์ ชวอบ (Professor Klaus 
Schwab) ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน สาขาวิชาธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวา เดิมใช้ชื่อว่าสภาผู้บริหารยุโรป 
(European Management Forum) แล้วเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองโคโลจ์นี (Cologny) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์                            
 
องค์กรนี้เป็นองค์กรอิสระนานาชาติองค์กรเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยสมาชิกองค์กร
ประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทชั้นน าของโลก ผู้น าของรัฐ รัฐมนตรีและผู้ก าหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ องค์กรนานาชาติ เยาวชน ผู้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยี และตัวแทนประชาสังคม โดยมีพันธะสัญญา
ของการปรับปรุงสถานะของโลกในด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา และสังคม เพ่ือก าหนดวาระอุตสาหกรรม 
แห่งภูมิภาคและโลก อีกทั้งเป็นเวทีของการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 
อย่างสร้างสรรค์บนโลกโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงอุดมการณ์และพาณิชย์ แต่มุ่งมั่นที่จะท าโลกดีขึ้นด้วยแนวทาง
ที่มีวัตถุประสงค์ สามารถวัดผลได้ และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาระยะยาวมากกว่าปัญหาปัจจุบัน      
ทันด่วนต่าง ๆ ด้วยตระหนักอย่างยิ่งว่าความส าเร็จที่แท้จริงต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแก้ปัญหา 
ได้อย่างยั่งยืน 
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การประชุมหลักประจ าปี จ านวน 4 การประชุม ประกอบด้วย       
1. The World Economic Forum Annual Meeting ก าหนดวาระการประชุมระดับโลก ระดับภูมิภาค     
    และภาคอุตสาหกรรมในช่วงต้นปี จัดขึ้น ณ แคว้นดาวอส-คลอสเตอร์ (Davos-Klosters) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 
2. The Annual Meeting of the New Champions เป็นการประชุมแบบฟอรั่ม (Forum) โดยหารือเกี่ยวกับ  
    นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน    
  

3. The Annual Meeting of the Global Future Councils เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก    
    เกี่ยวกับความท้าทายที่โลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จัดขึ้น ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   
  

4. The Industry Strategy Meeting เป็นการประชุมระหว่างนักวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม โดยก าหนดวาระ  
    การประชุมภาคอุตสาหกรรมและค้นหาว่าอุตสาหกรรมสามารถปรับกลยุทธ์จากการวางแผน 
 รับมือกับความเปลี่ยนแปลงเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างไร   
 

The World Economic Forum ครั้งที่ 48  
การประชุมผู้น าเศรษฐกิจของโลก (The World Economic Forum) หรือ WEF ครั้งที่ 48 หรือที่รู้จักกันดีว่า  
“การประชุม DAVOS 2018” โดยการประชุมครัง้นี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 – 26 มกราคม 2561 (ค.ศ. 2018)  
ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้หัวข้อ “การสร้างอนาคตร่วมกันบนโลกที่แตกแยก” (Creating 
a Shared Future in a Fractured World) โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ         
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะประสาน
รอยร้าวระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น และเช่นเดียวกับทุกปีที่การประชุมดังกล่าวยังคงเป็นเวทีที่ทั่วโลกต่างจับตามอง      
ให้ความสนใจ และติดตามกันเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าการประชุมนี้จะเป็นการจัดประชุมแบบเอกชนแต่กลับ     
มีผู้น าประเทศกว่า 70 ประเทศ รวมถึงบุคคลส าคัญในวงการต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมกว่า 2,500 คน อาทิ 
นายโดนัล ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นางเทเรซ่า เม (Theresa May) นายกรัฐมนตรี 
สหราชอาณาจักร นายเอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส           
นางอังเกล่า แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนี นายจัสติน ทรูโด (Justin Trudeau) 
นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา รวมถึงนายแจ็ค หม่า (Jack Ma) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกจิอีคอมเมิร์ซ 
ยักษ์ใหญ่จากจีน “Alibaba” ทั้งนี้ ประเด็นซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจและถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกัน
ประกอบด้วย 6 ประเด็นส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ภัยคุกคามต่อความเจริญ 3 ประการในทัศนคติของนาเรนดรา โมดิ (The Three Greatest Threats to  
 Civilization, According to Narendra Modi)   
 

“นายนาเรนดรา โมดิ (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดียกล่าวว่า ภัยคุกคามต่อความเจริญ 
มีทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การก่อการร้าย (Terrorism) 
และการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ (The Backlash Against Globalization)” 
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นายโมดิ เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของตน พร้อมทั้งร่วมมือกันสละ
ทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างแท้จริง จากนั้นนายโมดิยังกล่าวถงึการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ว่าการที่ปัจจุบัน
หลายประเทศหันมาให้ความส าคัญกับประเทศตนเองเพียงอย่างเดียวนั้นจะน ามาซึ่งภัยคุกคามที่มีความรุนแรงไม ่ 
ยิ่งหย่อนไปกว่าการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและการก่อการร้าย ดังนั้นเราทุกคนควรตระหนักถึงปัญหานี้ด้วย 
 
 
    
 
 
 
 
  
“ในโลกที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดและแตกแยก เราจึงจ าเป็นจะต้องสร้างอนาคตร่วมกัน” นายนาเรนดรา โมดิ 
นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย 
 

2. นโยบายอเมริกาตอ้งมาก่อน (America First Policy) 
  

“นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวสุนทรพจน์มีสาระส าคัญว่านโยบาย“อเมริกาต้องมาก่อน” 
นั้นไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว” 
 

การที่เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้มแข็งด้วยเช่นกัน เพราะนั่น   
หมายถึงงานที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลก การผลักดันความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในสหรัฐอเมริกา   
ได้น าไปสู่การค้นพบที่ส าคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีสุขภาพดีขึ้นทุกหนทุกแห่ง  อีกท้ังต้องการ 
ปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรมโดยจะสนับสนุนการค้าเสรีพร้อม ๆ  กับปิดกั้นประเทศที่ท า
การค้าแบบเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนีส้หรัฐอเมริกาก าลังเตรียมเจรจาข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับทุกประเทศทั่วโลก  
ซ่ึงตอนนี้ไดท้ าข้อตกลงกับหลายประเทศในกลุ่มประเทศที่ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(Trans – Pacific Partnership : TPP) แล้ว นอกจากนี้นายทรัมพ์กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่ละเลยต่อการ
ขโมยทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการค้าแบบนักล่า (predators) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในสหรัฐอเมริกา 
และทั่วโลก นอกจากนั้นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) และ
ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เศรษฐกิจ โลกจะขยายตัวถึงร้อยละ 3.9 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับลดภาษี
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาไปจนถึงปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) และมีแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อคู่ค้าด้วย  
 
 
 
 
 
 
     
“อเมริกาต้องมาก่อนนั้นไม่ได้หมายความว่าประเทศสหรัฐอเมรกิาต้องการที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว” นายโดนัล 
ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  
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3. ความร่วมมือ (Collaboration)   

“การสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างประเทศและทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ทุกคนเติบโตไป
พร้อมกัน (Inclusive Growth)” 
 
ผู้น าประเทศในแถบทวีปยุโรป ได้แก่ นางอังเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนี นางเทเรซ่า เม 
นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวในที่ประชุม  
ถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือการสร้างความร่วมมือระหว่างกันจากนานาชาติ   
ท าข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ สนับสนุนการค้าเสรี ต่อต้านการสร้างก าแพงต่อกัน และยับยั้งนโยบาย   
กีดกันทางการค้า เป็นต้น     
  
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution)     
 
“ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น อินเทอร์เน็ต      
และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น”  
 
นายซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) CEO ของ Google ได้กล่าวว่าแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ปัญญา 
ประดิษฐ์ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่มาก แตว่ิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือพิจารณาถึงปัญหาอย่างถี่ถ้วนและรอบด้าน  
คิดค้นระบบความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์ (AI safety) ตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดเผย 
ในการติดตามพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์   
 
สอดคล้องกับนายแจ็ค หม่า (Jack Ma) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ “Alibaba”  
ที่แนะน าว่าทั่วโลกควรส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนในแบบ 200 ปีที่ผ่านมานี้      
ไม่สามารถท าให้มนุษยแ์ข่งขันกับหุ่นยนต์ได้ เขาคาดว่าในอนาคตต าแหน่งงานกว่า 800 ล้านต าแหน่งจะถูก
แทนทีด่้วยหุ่นยนต์ แต่ยังมีงานบริการที่หุ่นยนต์จะไมส่ามารถเข้ามาท าแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศ
จึงควรสนับสนุนให้ประชาชนฝึกฝนทักษะด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะ รวมถึงการสอนสิ่งทีเ่ครื่องจักรไม่สามารถ
ท าได้ เช่น ค่านิยม ความเชื่อมั่น การคิดนอกกรอบ การท างานเป็นทีม และการเอาใจใส่ผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังแนะน า
เคล็ดลับสู่ความส าเร็จว่าจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) และความฉลาดทาง
ปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) ที่สูง ยิ่งไปกว่านั้น หากต้องการเป็นทีน่ับถือของผู้คนในสังคมจะต้องมี
ความฉลาดทางความรัก (Love Quotient : LQ หรือ IQ of Love) สูงอีกด้วย    
 
5. ความเหลื่อมล้ า (Inequality)     
  
จากรายงานประจ าปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ของ Oxfam ช่องว่างความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งค่ังระหว่างคน
รวยกับคนจนกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยร้อยละ 82 ของทรัพย์สินที่มีเพ่ิมข้ึนมาในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)        
ถูกครอบครองโดยมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก เพียงร้อยละ 1 ของประชากรโลก ในขณะเดียวกันประชากร
ร้อยละ 50 หรือประมาณ 3,700 ล้านคนที่จนที่สุดในโลกกลับไม่มีทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนเลย นี่แสดงให้เห็นว่าระบบ
เศรษฐกิจก าลังล้มเหลว คนจนจ านวนมากก าลังถูกเอาเปรียบโดยเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่      
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และนายทุน ผู้น าของโลกท้ังภาครัฐและเอกชนควรลงมือเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างจริงจัง   
 
6. สงครามส าคัญ 3 ประการของจีน (China’s “Three Critical Battles”)  
 
“สงครามส าคัญทั้ง 3 ประการที่จีนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การขจัดปัญหา
ความยากจนและการควบคุมมลพิษ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อปีทีแ่ล้ว พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ประธานาธิบดีส ีจินผิง (Xi Jinping) กล่าวสนุทรพจนส์นับสนุนโลกาภิวัตน ์
(globalization) จนท าให้เกิดความปั่นป่วนในที่ประชุม WEF มาแล้ว ในปีนี ้พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) นายหลิว 
เหอ มือขวาของประธานาธิบดี  สี จินผิง ได้กล่าวในที่ประชุมว่า จีนต้องการจะมีส่วนร่วมสร้างความเจริญให้แก่
เศรษฐกิจโลก โดยเขากล่าวว่าจีนพยายามที่จะเปิดตลาดการเงินและแพร่ขยายโลกาภิวัตน์ผ่านเส้นทาง “Belt 
and Road Initiative” อีกท้ัง ต่อต้านลัทธิคุ้มครองทางการค้า (protectionism) นายหลิว เหอได้กล่าวต่อไป
อีกถึงสงครามส าคัญท้ัง 3 ประการที่จีนเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การขจัด
ปัญหาความยากจนและการควบคุมมลพิษ หากจีนชนะสงครามเหล่านี้ได้ จีนจะกลายเป็นสังคมท่ีมีความมั่งคั่ง
ปานกลาง หรือสังคมที่พอกินพอใช้อย่างทั่วถึง (moderately prosperous society) ในที่สุด 
 
The World Economic Forum ครั้งที่ 493 
  
มีก าหนดจัดขึ้น ณ เมืองดาวอส–คลอสเตอร์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 (ค.ศ. 
2019)  

การประชุมประจ าปีของสภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum Annual Meeting) เป็นการ
ประชุมเพ่ือระดมความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของผู้น าระดับโลก ผ่านการก าหนดวาระการประชุม
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และภาคอุตสาหกรรม เป็นเวลาเกือบห้าทศวรรษแล้วทีภ่ารกิจของ World Economic 
Forum คือ การเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้นโดยการขับเคลื่อนเพ่ือออกแบบและพัฒนาวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมประจ าปีในบรรยากาศพิเศษที่เรียกว่า “Spirit of Davos” 
                                                 
3 WORLD ECONOMIC FORUM, (2016). World Economic Forum Annual Meeting. [online] Available at: <https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-
meeting>[18 July 2018].  

 

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting


 

- 6 - 

รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2560 – 2561  
(The Global Competitiveness Report (GCR) 2017 – 2018) 
การประชุมผู้น าเศรษฐกิจของโลก (The World Economic Forum) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ค.ศ. 2017 – 2018) ในรายงาน
ทีเ่รียกว่ารายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 
(The Global Competitiveness Report (GCR) 2017 – 2018) โดยปีดังกล่าว WEF ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 137 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ส าหรับการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขัน WEF ได้ก าหนดปัจจัยที่น ามาใช้ ในการจัดอันดบัต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า Global 
Competitiveness Index (GCI) ไว้ 3 ปัจจัยหลักและ 12 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 
1)   ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements) ประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
(1)   ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบัน (Institutions) 
(2)   โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
(3)   สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic environment) 
(4)   สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and primary education) 
2)   ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers) ประกอบด้วย 6 ปัจจัยย่อย ได้แก่ 
(1)   การฝึกอบรมและการศึกษาขั้นสูง (Higher education and training) 
(2)   ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods market efficiency) 
(3)   ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor market efficiency) 
(4)   พัฒนาการของตลาดการเงิน (Financial market development) 
(5)   ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological readiness) 
(6)   ขนาดของตลาด (Market size) 
3)   ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors) ประกอบด้วย  
       2 ปัจจัยย่อย ได้แก ่
(1)   ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication) 
(2)   นวัตกรรม (Innovation) 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาจัดอันดับของประเทศต่าง ๆ ใน GCR ปี พ.ศ.  2560 - 2561 



 

- 7 - 

“จากการจัดอันดับของ GCR ปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ค.ศ. 2017 – 2018) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 32 
จากทั้งหมด 137 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ (4.7 คะแนนจาก 7 คะแนน) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 – 
2560 (ค.ศ. 2016 – 2017) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอับดับดีขึ้น 2 อันดับ จากอันดับที่ 34 เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประเทศเอเชียประเทศไทยยังตามหลังประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีไต้ และที่ส าคัญไทย
ตามหลังประเทศมาเลเซียและจีนที่มีล าดับขีดความสามารถในการแข่งขันที่ไปได้เร็วกว่าประเทศไทย” 

ส าหรับ 12 ปัจจัยย่อยตามที่ GCR ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศแล้ว 
ปรากฏว่าประเทศไทยมีอันดับแต่ละปัจจัย สรุปได้ดังนี้ 
1)   ปัจจัยพื้นฐาน (Basic requirements) ในปี 2560 – 2561 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีข้ึนจากอันดับ 44    
ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่ 41 โดยอันดับของปัจจัยย่อยมีดังนี้                                                            
- ปัจจัยเกี่ยวกับสถาบันอยู่ในอันดับที่ 78 (จากเดิมอันดับที่ 84)                            
- โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 43 (จากเดิมอันดับที่ 49)            
- ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในปีนี้ถือว่ามีอันดับที่ดีขึ้นอย่างมาก โดยอยู่ในอันดับที่ 9 (จากเดิม            
  อันดับที่ 13)           
- ด้านสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 90 (จากเดิมอันดับที่ 86)  
 

2)   ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency enhancers) ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ค.ศ. 2016 – 2017) 
ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น  เล็กน้อย จากอันดับที่ 37 มาเป็นอันดับที่ 35 โดยอันดับของปัจจัยย่อยมีดังนี้        
- ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและการศึกษาข้ันสูงอยู่ในอันดับที่ 57 (จากเดิมอันดับที่ 62)          
- ปัจจัยประสิทธิภาพของตลาดสินค้าอยู่ในอันดับที่ 33 (จากเดิมอันดับที่ 37)           
- ปัจจัยประสิทธิภาพของตลาดแรงงานอยู่ในอันดับที่ 65 (จากอันดับที่ 71)           
- ปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 61 (จากเดิมอันดับที ่63)           
- ปัจจัยพัฒนาการของตลาดการเงินอยู่ในอันดับที่ 40 (จากเดิมอันดับที่ 39) *เป็นปีแรกท่ีอันดับต่ าลง*           
- ปัจจัยขนาดของตลาดอยู่ในอันดับที่ 18 คงท่ี 
 

3) ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ (Innovation and sophistication factors) ในปี พ.ศ. 2560            

    – 2561 (ค.ศ. 2017 – 2018) ประเทศไทยมีอันดับคงท่ี อยู่ในอันดับที่ 47 โดยอันดับของปัจจัยย่อยมีดังนี้      
- ปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 42 (จากเดิมอันดับที ่ 43)          
- ปัจจัยนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 50 (จากเดิมอันดับที่ 54)  
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ตารางอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2551 – 2552 ถึงปี 2560 – 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปภารกิจของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญในการประชุมผู้น าเศรษฐกิจโลกครั้งท่ี 48     
(The 48th World Economic Forum Annual Meeting) มีดังนี้          
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
- กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง              
- กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               
- กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ส านักการคลัง 
- ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
- กองวิชาการและแผนงาน 
ส านักสิ่งแวดล้อม                          
- กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
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