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KEY TAKEAWAYS:
• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรประเมินว่าภาคบริการ • การพั ฒนาภาคบริการจะเผชิญ อุปสรรคจ่านวนมากจากทั้ง
ปัญหาเชิงสถาบัน กฎระเบียบ การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
ของไทยพึ่งพาการเติบโตจากการท่องเที่ยวเป็นหลักและยังไม่
และโครงสร้างพื้นฐาน ท่าให้แม้จะมีตัวอย่างประเทศที่พัฒนา
สามารถทาหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวให้กับ
บริการได้ส่าเร็จแต่ KKP Research ประเมิน ว่าไทยจะยังไม่
ไทยได้ โดยเฉพาะลักษณะของภาคบริการที่เป็นบริการแบบ
สามารถทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการของโลกได้ แต่ในระยะ
เก่า มีมูลค่าเพิ่มต่่า ขายได้เฉพาะตลาดในประเทศ มีความ
สั้นควรเริ่มมีการพัฒนาภาคบริการโดยปรับปรุงภาคบริการเดิม
เชื่อมโยงกับ ภาคอุตสาหกรรมน้อย และมีแนวโน้ มเติบโต”
ของไทย (ท่องเที่ยว) ให้มีประสิทธิภาพขึ้น เช่น การพัฒนา
ตาม”ภาคเศรษฐกิจอื่นมากกว่าเป็นตัว”น่า”เศรษฐกิจ
เป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง และเตรียมพร้อ มใช้ประโยชน์จาก
• ภาคบริ ก ารไทยยั ง ตามหลั ง ประเทศพั ฒ นาแล้ ว โดยภาค
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างเต็มที่ เช่น การแพทย์ทางไกล
บริการในประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตที่สูงในกลุ่มบริการ
สมัยใหม่ (Modern Services) ซึ่งมีลักษณะ คือ (1) ความ • การพัฒนาภาคบริการไทย จะมีประโยชน์ในหลายมิติทั้งการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
เชื่อมโยงและท่าหน้าที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่า (2)
ของเศรษฐกิจ และเป็นโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้าง
สามารถขยายขนาดธุ ร กิ จ ได้ (Scalable) และหารายได้
แรงงานคุณภาพสูงในระยะยาว ภาครัฐจ่าเป็นต้องเร่งด่าเนิน
ต่างประเทศได้ (Tradeable) โดยเฉพาะผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ
นโยบายปฏิ รูปกฎระเบีย บ เปิดเสรีภ าคบริ ก าร และปฏิ รู ป
และ (3) ได้ประโยชน์จากการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลในยุค
การศึกษา เพื่อให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะของ
ปัจจุบัน เช่น การท่า Online Outsourcing
ภาคบริการสมัยใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
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KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรเคยวิเคราะห์ว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยในภาคการผลิตและส่งออกก่าลังลดลง
เรื่อย ๆ ในหลายกลุ่มสินค้าที่เคยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหลัก เช่น รถยนต์ อิ เล็กทรอนิกส์ (ดู KKP Research จุดเปลี่ยนการ
ส่งออก เมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทย) ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่ล่าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ และยังไม่มี
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างมีนัยส่าคัญจากภาครัฐ การถูกทิ้งห่างด้านความสามารถในการแข่งขันจะส่งผลให้การ
ส่งออกและเศรษฐกิจไทยโตช้าลงเรื่อยๆ ซึ่งเห็นได้ชัดในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่การส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ ในเอเชีย หลายคนอาจตั้งคาถามว่าเศรษฐกิจไทยมีทางออกอื่นอีกหรือไม่ โดยเฉพาะจากภาคบริการและการท่องเที่ยว ?
ภาคบริการแบบเดิมยังไม่ใช่คาตอบระยะยาว
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KKP Research คาดว่าการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวได้ช้ามากและ
แม้ในปี 2024 อาจจะกลับมาได้เพีย งประมาณ 90% ของระดับ
ก่อนโควิด (40 ล้านคน) และในกรณีเลวร้ายที่นโยบายเศรษฐกิจ
ของจี น เปลี่ ย นไปสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วในประเทศแทนและ
นักท่องเที่ยวจีนไม่กลับมาเหมือนก่อน ก็อาจทาให้การท่องเที่ยวใน
ระยะยาวกลับมาได้เพียง 65% หรือ 26 ล้านคนเท่านั้น ทาให้การ
เติบโตที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอาจถึงขีดจากัดและมีความไม่แน่นอน
สูง หรืออาจไม่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนระยะยาวที่มั่นคงให้กับ
ไทยได้
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แม้ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นภาคบริการที่เติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่าน
มา แต่กาลังเผชิญความเสี่ยงที่ อาจจะกาลังโตช้าลง และทาให้
“ภาคบริการในปัจจุบันยังไม่ใช่คาตอบในระยะยาวของเศรษฐกิจ
ไทย” KKP Research ประเมิ น ว่ า ในช่ ว ง 1 ปี ข้ า งหน้ า นี้ ก าร
ประกาศเปิดประเทศจะยังไม่สามารถช่วยให้คนกลับมาท่องเที่ยว
ทันที จากความกังวลด้านสุขภาพจากโควิด-19 และอาจต้องรอถึง
ครึ่งหลังของ ปี 2022 กว่าที่การท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาได้อย่างมี
นัยยะอีกครั้ง ในขณะที่ ในระยะยาวโครงสร้างการท่องเที่ยวอาจ
เปลี่ยนไปอย่างถาวรจากการเดินทางเพื่อธุรกิจลดความจ่าเป็นลง
ไป และนโยบายของจีน (นักท่องเที่ยวจีนคิดเป็น เกือบ 30% ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในปี 2019) ที่มีแนวโน้มยังไม่เปิด
ประเทศในปีหน้า (รูปที่ 2)

รูปที่ 1: สัดส่วนของภาคบริการมีมล
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ความสาคัญ และมีความสาคัญมากขึ้น เรื่อยๆ (รูปที่ 1) ซึ่งก็
สะท้อนว่าในอีกด้านหนึ่งภาคอุตสาหกรรมในไทยก่าลังชะลอตัวลง
และมีความส่าคัญลดลงต่อเศรษฐกิจไทย
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แม้ว่าผู้ด่าเนินนโยบายในหลายประเทศติดภาพว่ากลยุทธ์การพัฒนาประเทศต้องเลือกเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวมาเป็นตัวน่า
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายประเทศ ท่าให้ภาคบริการถูกละเลยในการผนวกเข้ามาเป็น
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หนึ่งในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าภาคบริการไม่สามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศและไม่
สามารถท่าหน้าที่เป็นตัวน่าเศรษฐกิจได้ แต่ในโลกยุคใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ก้าวหน้า แนวโน้มการค้าบริการ
ระหว่างประเทศที่เติบโตได้เร็วกว่าการค้าสินค้าแบบเก่า ท่าให้เกิดการตั้งค่าถามอีกครั้งว่าหรือภาคบริการจะสามารถเป็น
เครื่องยนต์ให้กับเศรษฐกิจของประเทศยากจนได้
ในภาวะที่เศรษฐกิจก่าลังเผชิญความท้าทายมากขึ้นจากทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม และพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป KKP Research ประเมินว่าการมองหาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอื่น
ๆ ซึ่งรวมทั้งการพัฒนาภาคบริการจะมีความสาคัญมากขึ้น และอาจทาหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยได้
ภาคบริการเดิมไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาว

ภาคบริการมีความหมายที่หลากหลายตามนิย ามของแต่ละหน่วยงานทาให้ขาดข้อมูลที่เป็นระบบและประเมินผลได้ยาก ใน
บทความฉบับนี้จะพิจารณาตามองค์ประกอบของภาคบริการในด้านขนาด, การค้าระหว่างประเทศ, นวัตกรรมและแรงงาน โดย
ยึดตามข้อมูลของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ และยุโรป โดยสามารถแบ่งลักษณะของภาคบริการออกเป็น 4 กลุ่ม (รูปที่ 3)
คือ (1) กลุ่มบริการสมัยใหม่ที่เน้นการใช้นวัตกรรม (Skill-Intensive Modern Services) คือมีการใช้แรงงานทักษะต่่าในสัดส่วน
ที่ต่า และมีมูลค่าเพิ่มสูงจากการค้าระหว่างประเทศรวมถึงมีการลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสัดส่วนสูงที่สุดในทุก
กลุ่ม เช่น กลุ่มสื่อสารและสารสนเทศ (2) กลุ่มบริการเก่าที่เน้นการใช้แรงงานทักษะต่า และเน้นการค้าระหว่างประเทศ (LowSkill Tradable Services) เช่น ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง (3) กลุ่มบริการที่ใช้แรงงานทักษะต่าและพึ่งพาการบริโภคในประเทศ
เป็นหลัก (Low-Skill Domestic Services) เช่น อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง (4) กลุ่มบริการที่เน้นแรงงานทักษะสูง (HighSkill Intensive) คือมีพึ่งพาแรงงานทักษะต่่าในสัดส่วนที่น้อยแต่ยังมีมูลค่าเพิ่มจากการค้า ที่ต่าอยู่ จากข้อจ่ากัด ในด้านการ
ให้บริการข้ามประเทศ อาทิ แพทย์ การศึกษา ท่าให้ยังท่าหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จ่ากัด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1: ตัวอย่างภาคบริการทีส
่ าคัญ
ในแต่ละหมวด
ภาคบริการ

ตัวอย่าง

Skill-intensive modern services

รูปที่ 3: ลักษณะของภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้ว

ICT

Publishing, Audio and Video
Production, Data processing

Finance

Financial service, Insurance

Professional

Legal, Argitecture, engineer

Low-skill tradable services
Wholesale

Wholesale

Transportation

Land, Water, Air

Accommodation

Hotel, F&B, Takeaway services

and food
Low-skill domestic services
Retail

Retail, Vehicles trade

Real estate

Renting and leasing, Real estate
agencies

Administrative

Travel agencies, Security
services, call centers, office
support

Art,
entertainment

Fitness, Sport Club, Mesueums,
zoos

Skill-intensive social services

ที่มา: WTO, CEIC, KKP Research

Public
administration

Services provided by government

Education

School, Private traning, Music
Classes

Health and

Hospitals, Doctors, Residential car

Social work
ที่มา: UN ISIC Rev 4, KKP Research
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ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคบริการไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวภาคบริการยังมีลักษณะที่เป็น
ตัวตามการเติบโตของภาคเศรษฐกิจอื่นมากกว่าเป็นตัวนา คือ มีลักษณะที่ไม่สามารถเพิ่มขนาดได้ หรือหากต้องการเพิ่มมูลค่า
ของภาคบริการจ่าเป็นต้องเพิ่มคนและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ด้วย การพัฒนาในลักษณะนี้ในเศรษฐศาสตร์พัฒนา มีโมเดลสาม
ภาค (Three-Sector Model) ที่อธิบายว่า ในขณะที่ประเทศมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ จะเริ่มต้นจากการหาวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน เช่น
สินค้าโภคภัณฑ์และภาคเกษตร (Primary) และพัฒนาไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการผลิต (Secondary) และท้ายที่สุดจะไป
เน้นภาคบริการที่ท่าหน้าที่ขนส่ง กระจาย และขายสินค้าที่ประเทศผลิตได้ (Tertiary)
KKP Research ประเมินว่าทิศทางการพัฒนาของภาคบริการไทยในอดีต จะไม่เพียงพอเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องไป
ในช่วงหลังจากนี้ ซึ่งเกิดจากเหตุผลอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ
1. ภาคบริการไทยมีการเติบโตกระจุกตัวเฉพาะในกลุ่มบริการแบบเก่าทาให้เพิ่มขนาดตลาดยาก กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด คือ การค้า
ปลีกและค้าส่ง การขนส่งสินค้า การให้บริการสาธารณะ โรงแรมและที่พัก และการก่อสร้าง ในขณะที่ภาคบริการที่อยู่ในกลุ่ม
สมัยใหม่ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่ายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่่า (รูปที่ 4) จากโครงสร้างภาคบริการที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลักท่า
ให้เมื่อมองไปข้างหน้าเศรษฐกิจในประเทศที่จะชะลอตัวลงจากปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ จะท่า
ให้ภาคบริการในไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง
รูปที่ 4: สัดส่วนภาคบริการของไทยส่วนใหญ่อยุใ่ นบริการทีม
่ ผ
ี ลิตภาพทีต
่ า่ กว่า

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Share of Services

Output: thousand Baht per worker (RHS)

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

ที่มา: BoT, NESDC, KKP Research

2. ห่วงโซ่อุปทานของภาคบริการไทย ในกลุ่มการบริการแบบเก่า ไม่ได้ทาหน้าที่สนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
เท่าที่ควร ในมิติของความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมภาคบริการแบบเก่ามีการเชื่อมโยงที่ไม่มากยกตัวอย่างเช่น การค้าปลีก
และค้าส่งหรือ โรงแรม ที่ไม่ได้มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม และบริการบางอย่างช่วยสนับสนุนได้แต่
ช่วยในมูลค่าค่อนข้างน้อย เช่น การขนส่งสินค้า ในขณะที่ภาคบริการแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมมากกว่า เช่น การ
บริการให้ค่าปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Professional and Management Consulting Services) และการให้บริการวิจัยและพัฒนา
(R&D Services) ที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่
3. การท่องเที่ยวและการแพทย์เป็นตัวนาเศรษฐกิจสาคัญจากภาคบริการเพียงอย่างเดียวของไทยในช่วงหลังปี 2012 ภาคบริการ
ไทยมีการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่ซึ่งสะท้อนว่าการเติบโตของภาคบริการอื่น ๆ ไม่ได้เติบโตได้สูงมากจนกระทั่งภาคการท่องเที่ยว
ต่างประเทศก้าวขึ้นมาเป็นแรงส่งส่าคัญของเศรษฐกิจ จากเดิมที่มีสัดส่วนราว 5% ของ GDP ในช่วงปี 1999-2010 สูงขึ้นเป็น
ประมาณ 12% ของ GDP ในปี 2019
จากลักษณะทั้งสามข้อทาให้โครงสร้างภาคบริการไทยในปัจจุบัน ยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแรงส่งของเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
ในขณะที่การพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวจะเป็น การฝากเศรษฐกิจไว้กับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่รุนแรงขึ้น KKP
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Research ประเมินว่าภาคบริการไทยจาเป็นต้องมีการปรับปรุงในหลายด้านหากต้องการผลักดันให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
และก้าวขึ้นมาเป็นอีกแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย
ภาคบริการไทยยังตามหลังประเทศพั ฒนาแล้ว

คาถามสาคัญคือ ภาคบริการของประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตสูงและเป็นแหล่งรายได้หลัก ของประเทศเหล่านั้นได้อย่างไร
เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาจากภาคภาคการผลิตมาสู่ภาคบริการอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 5) โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่
ภาคบริการเติบโตขึ้นและมีสัดส่วนใหญ่ของประเทศ โดยสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มที่ถูกสร้างจากภาคบริการมีการเติบโตต่อเนื่อง
สวนทางกับมูลค่าเพิ่มจากภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มชะลอตัวลง
รูปที่ 5: สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคบริการเติบโตต่อเนือ
่ ง ในขณะที่มล
ู ค่าเพิ่ มภาคอุตสาหกรรมเริม
่ หดตัว

100

1997

80

2019

60
40
20

Service value added (% of GDP)

World

United States

OECD members

Middle income

Low income

High income

World

United States

OECD members

Middle income

Low income

High income

0

Industry value added (% of GDP)

ที่มา: World Bank, KKP Research

เมื่อพิจารณาในภาพรวมข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของประเทศมีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของภาคบริการ โดยกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงจะมีแนวโน้มสร้างมูลค่าเพิ่มจากภาคบริการได้สูง กว่า (รูปที่ 6) ท่าให้งานวิจัยหลายชิ้นตั้งข้อสังเกตว่าการ
พัฒนาของภาคบริการน่าจะมีกลไกบางอย่างที่ช่วยให้การเติบโตของเศรษฐกิจดีขึ้น และก้าวขึ้นมาเป็นปัจจัยส่าคัญที่ก่า หนดทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเช่นกัน แม้ข้อสรุปจะยังไม่ชัดเจน แต่ KKP Research มองว่าหากศึกษาลักษณะสาคัญ
ของบริการในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ภาคบริการสามารถเติบโตได้ดี จะพบว่าลักษณะของภาคบริการที่อาจ
สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับเศรษฐกิจได้เกิดจากองค์ประกอบของภาคบริการในประเทศพัฒนา
แล้วที่มักจะมีลักษณะเป็นบริการสมัยใหม่ในสัดส่วนที่สูงกว่า
รูปที่ 6: ประเทศในกลุม
่ รายได้สง
ู ละพัฒนาแล้วมีสด
ั ส่วนมูลค่าเพิ่มจากบริการต่อขนาดของเศรษฐกิจทีใ่ หญ่กว่าประเทศรายได้ต่า

Service value added (% of GDP)
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ที่มา: World Bank, KKP Research

KKP RESEARCH

I

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP

I

7

เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

เมื่อพิจารณาข้อมูลจะพบว่าภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วเน้นการเติบโตในบริการสมัยใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งแตกต่างจาก
ไทยที่มีพัฒนาการใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย จีน โดยการบริการสมัยใหม่ เช่น IT Finance และ
Professional Business Services ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่ามีสัดส่วนประมาณ 10%-20% ของเศรษฐกิจในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วอย่างประเทศในกลุ่ม OECD จะมีสัดส่วนภาคบริการในกลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณ 30% - 40% ของ GDP (รูปที่ 7) ซึ่งจะเห็นว่า
แม้ภาคบริการของไทยทั้งหมดจะมีขนาดใหญ่ กว่าประเทศบางประเทศในกลุ่ม OECD เช่น เกาหลี ใต้ แต่มีมูลค่าเพิ่ มต่อ
เศรษฐกิจต่่ากว่า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานของภาคบริการไทยกับกลุ่ มประเทศรายได้สูงพบว่ามีมูลค่า
ต่างกันมากกว่าในภาคอุตสาหกรรม (รูปที่ 8)
รูปที่ 8: มูลค่าเพิ่มของภาคบริการไทยตามหลังประเทศ
พัฒนาแล้วมากกว่าภาคอุตสาหกรรม

High income

รูปที่ 7: ประเทศรายได้สง
ู มีสด
ั ส่วนของบริการสมัยใหม่สง
ู

Modern services (% of GDP)
Total sevice (% of GDP)
USA
38
77
UK
38
71
Singapore
33
70
Japan
27
69
South Korea
27
54

25%

Thailand / High income countries
Thailand / OECD members

20%
15%

Middle income

10%
Philippines
Thailand
Malaysia
Indonesia
Vietnam

19
14
19
14
13
0

60

5%

59

0%

52
44

Industry value added per
worker

Service value added per
worker

41
20

40

60

ที่มา: BoT, KKP Research

80

ที่มา: จากงานวิจัยของ BoT “ภาคบริการไทย เปลี่ยนให้ปัง! ปรับให้โดน!, KKP
Research

KKP Research ประเมินว่าลักษณะของภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นบริการสมัยใหม่ (Modern Services) สร้างโอกาส
สาคัญให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในช่ว งที่ผ่านมาที่ภาคบริการในประเทศ
พัฒนาแล้วสามารถเติบโตได้ดีและมีมูลค่าเพิ่มสูง เกิดจากลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ภาคบริการมีบทบาทสาคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม (Spillovers)
รูปที่ 9: ความเชือ
่ มโยงระหว่างภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: Miroudot and Casestin (2017), KKP Research
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ภาคบริการสมัยใหม่ในประเทศพัฒนาแล้วมีส่วนสาคัญเสมือน
รูปที่ 10: ภาคอุตสาหกรรมไทยยังพึ่งพาบริการจาก
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ขั้ น กลางให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ตั ว อย่ า งเช่ น
ต่างประเทศเป็นหลัก
Share of value added from service in
บริการทางการเงิน บริการด้านกฏหมาย บริการด้านทรัพยากร
industrial export
มนุษย์ การวิจัยและพัฒนาและการตลาด อาจเรียกรวม ๆ ว่า 100%
บริการทางธุรกิจ (Business Services) (รูปที่ 9) ซึ่งช่วยส่งเสริม 80%
บริษัทในภาคอุตสาหกรรมไม่จ่าเป็นต้องด่าเนินการงานเหล่า นี้ 60%
ภายในบริษัทเองแต่สามารถใช้บริการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ 40%
เพื่อประหยัดต้นทุนในการด่าเนินงาน และสามารถพัฒนางาน 20%
0%
หลัก เช่น การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่าง
Thai
OECD ASEAN
UK
USA
Domestic
service
Foreign
service
เต็ ม ที่ และภาคบริ ก ารกลุ่ ม นี้ มี แ นวโน้ ม ความเชื่ อ มโยงกั บ
ภาคอุตสาหกรรม (Forward Linkage) เพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ เมื่อ ที่มา: TiVA OECD, KKP Research
เปรียบเทียบไทยกับประเทศพัฒนาแล้วพบว่าภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศพัฒนาแล้วพึ่งพาภาคบริการในประเทศเป็นหลักกว่า 90% (รูปที่ 10) ในขณะที่ไทยมีสัดส่วนประมาณ 50% เท่านั้น
2. ภาคบริการสามารถขยายตลาด (Scalable) ผ่านการค้าระหว่างประเทศ (Tradeable)
ภาคบริ ก ารสมั ย ใหม่ ส ามารถท าการค้ า ระหว่า งประเทศได้
(Tradability) โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาของการสื่อสารก้าวหน้า
ไปไกลขึ้น แม้ว่า บริการเกื อ บทั้ ง หมดจะสามารถท่า การค้ า
ระหว่างประเทศได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2) แต่
มู ล ค่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นกลุ่ ม บริ ก ารสมั ย ใหม่ เ น้ น การใช้
นวัตกรรม (Skill-Intensive Modern Services) ที่ สามารถท่ า
การค้าแบบข้ามพรมแดนในรูปแบบดิจิทัลได้ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อม
กับแนวโน้มการ Outsource บริการบางอย่าง เช่น การตลาด
ในขณะที่บริการแบบเก่าจะเป็นการค้าระหว่างประเทศผ่า นการ
บริโภคในต่างประเทศหรือต้องมีการเจอหน้ากันระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย เช่น ผ่านการท่องเที่ยว

ตารางที่ 2: ลักษณะการค้าระหว่างประเทศของบริการแบบต่าง ๆ
ลักษณะการค้า

รายละเอียด

การค้าแบบข้าม
พรมแดน

ให้บริการกับลูกค้าที่อยู่ใน
ต่างประเทศโดยไม่ต้องมี

(Cross-border
supply)

การเคลื่อนย้ายแรงงาน
เช่น การเคลื่อนย้ายใน

การบริโภคใน
ต่างประเทศ
(Consumption
abroad)

คนต่างชาติซื้อบริการในอีก
ประเทศหนึ่ง เช่น การ
ท่องเที่ยว การศึ กษา

ภาคบริการที่
สาคัญ
Transportation
and storage,
Professional,
ICT

รูปแบบดิจิทัล
Accommodation
and food,
Education,
Health,
Wholesale and
retail
การเคลือ
่ นย้าย
แรงงาน

แรงงานเคลื่อนย้ายไปใน
ต่างประเทศเพื่ อให้บริการ

การให้บริการใน
ต่างประเทศ

ให้บริการกับลูกค้าใน
ต่างประเทศผ่านบริษัทลูก
ในประเทศนั้น ๆ

Professional,
Arts, Education

กับลูกค้าโดยตรง
ICT, Finance,
Health

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในมิติของการค้าระหว่างประเทศข้อมูล
ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกบริการมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง เป็นปัจจัยการผลิต ทาหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิต R&D, Engineer,
ของการค้าสินค้า
สาคัญให้กับการผลิตสินค้า
Design,
ที่ผ่านมาและเร็วกว่าการเติบโตของการส่งออกสินค้า (รูปที่ 11)
ส่งออก
Software
ซึ่งสะท้อนความส่าคัญของภาคบริการต่อทั้งการเติบโตและที่มา ที่มา: World Bank, WTO, KKP Research
ของรายได้ของเศรษฐกิจโลกและโอกาสในการเติบโตของการค้า
บริการในอนาคต ซึง่ มูลค่าบริการที่สามารถท่าการค้าระหว่างประเทศได้ (tradable services) กว่า 80% ของโลกยังกระจุกตัว
อยู่ในประเทศรายได้สูงเท่านั้น และมูลค่าการค้าบริการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มบริการสมัยใหม่เป็นหลัก (รูปที่ 12) (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน Box1: การค้าบริการสมัยใหม่…แหล่งรายได้ส่าคัญของประเทศพัฒนาแล้ว ?)

KKP RESEARCH

I

KIATNAKIN PHATRA FINANCIAL GROUP

I

9

เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?
รูปที่ 12: สัดส่วนของการค้าบริการกระจุกตัวอยูใ่ นบริการสมัยใหม่
(Modern Services) เป็นหลัก

รูปที่ 11: การค้าบริการทัว่ โลกเติบโตขึน
้ เร็วกว่าการค้าสินค้า
แบบเก่า

Modern services remained the largest
exporting in 2019

2,000
1,500
1,000

23%

Other commercial
services
Goods-related
services
Transport

2%

500
53%

18%

0

Travel
4%

World - Service

Others

World - Goods

ที่มา: World Bank, KKP Research

ที่มา: IMF, BPM6 WTO, KKP Research

3. เทคโนโลยีใหม่มีส่วนสาคัญ ในการช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตัวและประสิทธิภาพของภาคบริการในอนาคต (Innovation) ใน
โลกปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ก่าลังมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการเติบโตของภาคบริการ เพิ่มความเชื่อมโยงกับภาค
เศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงส่งส่าคัญให้ภาคบริการสามารถเติบโตมากขึ้นได้ในอนาคต
โดยเฉพาะบริการในกลุ่ ม Skill-Intensive Modern Services ซึ่งเกิดจากแนวโน้ม เทคโนโลยี ใหม่ ที่ลดความจ่าเป็นของการ
ให้บริการแบบเจอหน้ากันโดยตรง (Offline) ซึ่งแต่ละกลุ่มบริการจะได้ประโยชน์ต่างกัน คือ
I.

II.
III.

บริการกลุ่ม Skilled Modern Services ได้แก่ Finance, ICT, Business Services จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการ
เข้ามาของ Computerization และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร จากทั้งโอกาสในการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและ
ผลิตภาพการท่างานที่จะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ท่าให้การค้าระหว่างประเทศใน
กลุ่มบริการสมัยใหม่ท่าได้ง่ายขึ้น เช่น ผ่านรูปแบบของ Online Outsourcing หรือการเติบโตของการท่างานรูปแบบ
Freelance ผ่านการช่วยจับคู่ Demand และ Supply ของแพลตฟอร์มออนไลน์
บริการกลุ่ม Skilled Social Service มีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น การเรียนในรูปแบบออนไลน์ ECommerce และ Telemedicine ท่าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศของบริการกลุ่มนี้ได้
บริการในกลุ่ม Low-Skilled Service จะได้ประโยชน์น้อยกว่าจากเทคโนโลยีใหม่เพราะส่วนใหญ่ ยังมีความจาเป็นที่
ต้องให้บริการแบบเจอหน้ากันโดยตรง (Offline) อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีใหม่สามารถช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบริการในกลุ่ มนี้ไ ด้ เช่น การท่องเที่ย ว จะได้ประโยชน์ จากแพลตฟอร์มออนไลน์ รูปแบบใหม่
ตัวอย่างเช่น การจองที่พักในรูปแบบออนไลน์ เป็นการลดการพึ่งพาแรงงานเพียงอย่างเดียวและเพิ่มโอกาสการลงทุน
นวัตกรรมในภาคบริการ

ลักษณะของภาคบริการที่เติบโตได้ดีในประเทศพัฒนาแล้ว และเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคบริการขยายตัวได้ เชื่อมโยง
กับภาคเศรษฐกิจอื่นมากขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นทาให้งานวิจัยหลายชิ้นจาก World Bank สรุปว่าประเทศรายได้ต่าอาจ
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็นภาคบริการได้โดยไม่ต้องผ่านการพัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรมมาก่อน โดยเฉพาะในบริการ
บางอย่างที่เป็นบริการที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ เหล่านี้ ที่อาจยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาก่อน อาจสร้างโอกาสให้ประเทศ
รายได้น้อยรวมทั้งประเทศไทยพัฒนาให้ภาคบริการกลายเป็นแรงขับเคลื่อนระยะยาวได้
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การพัฒนาภาคบริการไทยยังเผชิญอุปสรรคมหาศาล

ภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วสามารถเติบโตและเป็นแหล่งรายได้สาคัญของประเทศได้ ค่าถามส่าคัญ คือ ประเทศไทยจะ
พัฒนาภาคบริการให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนในประเทศพัฒนาแล้วได้หรือไม่ ? และอุปสรรคส่าคัญส่าหรับประเทศ
ไทยคืออะไร ?
แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศก่าลังพัฒนาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายพัฒนาภาคการผลิตก่อน แต่ในปัจจุบันเทรนด์ใหม่ๆ ของโลก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทลายข้อจ่ากัดในด้านการขนส่งและเอื้อต่อการค้าบริการระหว่างประเทศ ส่งผลให้ภาค
บริการในประเทศก่าลังพัฒนาส่วนใหญ่ขยายตัวเร็วกว่าภาคการผลิตในทศวรรษที่ผ่านมา และมีตัวอย่างจริงในตลาดเฉพาะกลุ่ม
(Niche Market) ที่สามารถพัฒนาจากประเทศรายได้น้อยไปสู่รายได้ปานกลางได้ โดยไม่ต้องผ่านการพัฒนาภาคการผลิต (ดู
รายละเอียดใน BOX2: อินเดีย ประสบความส่าเร็จในการพัฒนาภาคบริการได้อย่างไร ?)
ตารางที่ 3: กลุม
่ บริการสมัยใหม่ของไทยยังเผชิญข้อจากัดด้า นแรงงานและการลงทุนพัฒนานวัตกรรม
ทาให้ยง
ั มีมล
ู ค่าโดยรวมน้อยเมือ
่ เทียบกับบริการแบบเก่า
ข้อมูลล ักษณะของภาคบริการไทย

KKP ประเมินอุปสรรคในภาคบริการ

Market size
(% of total)

Growth
(2000-20)

Share of
Export value
(BOP6)

Skill-intensive modern services
Professional and business services

3%

2%

16.4%

225.5

Lack

Low

Information and communication

9%

9%

1.0%

1262.0

Lack

Low

11%

6%

1.2%

603.8

Neutral

11%

2%

15.1%

219.9

Neutral

Accommodation and food

10%

3%

20.4%*

93.4

Neutral

Wholesale and retail trade

25%

3%

30.5%*

106.4

Neutral

Financial activities
Low-skill tradable services
Transportation and warehousing

Low-skill domestic services
Administrative and support

Value added
per workers

Labour intensive
R&D intensive
Low-skilled

18.5%

65.9%

1.0%
3%

3%

0.6%

121.9

Neutral

Art, entertainment, and recreation

2%

7%

0.4%

171.7

Neutral

Other services

2%

3%

0.0%

69.0

Neutral

Skill-intensive services
Health care and social assistance
Educational services
Thredholds used for shading

Skilled

1.6%
4%

4%

1.2%

149.7

Low

Low

5%

2%

0.4%

111.9

Neutral

Low

สัดส่วนสูงกว่ำ โดยเปรีย บเทีย บกับประเทศพัฒนำแล ้ว

ค่อนข ้ำงตำ่ /ขำดแคลน

สัดส่วนตำ่ กว่ำ โดยเปรีย บเทีย บกับประเทศพัฒนำแล ้ว

ปำนกลำง

หมายเหตุ: * KKP Research estimates
ที่มา: NESDC, BoT, BPM6 WTO, KKP Research

ภาคบริการที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะที่กล่าวมาแล้วจะมีรูปแบบของโอกาสการเติบโตและลักษณะการค้าระหว่างประเทศที่
ต่างกัน และต้องการปัจจัยสนับสนุนที่ต่างกันด้วย (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาในกรณีของไทยยังพบว่าทิศทางการเติบโตส่วนใหญ่
ยังอยู่ในกลุ่ม Low-Skill Tradable Services เช่น ภาคการท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมทั้งด้านกฎระเบียบ สถาบันเศรษฐกิจ
การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาภาคบริการสมัยใหม่ KKP Research ประเมินโอกาสและ
ความท้าทายจากการพัฒนาภาคบริการแต่ละกลุ่มของไทยในระยะต่อไปดังนี้
1. ภาคบริการสมัยใหม่ มีโอกาสเติบโตจากการยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัล แต่ไทยขาดการลงทุนด้าน R&D และนวัตกรรมซึ่ง
เป็ น อุป สรรคส าคั ญ ต่ อ การพั ฒนา แม้ว่า รูป แบบการท่า งานและใช้ ชีวิ ตที่เ ปลี่ย นไปจะสร้า งโอกาสการเติ บ โตใน Virtual
Conference, E-Commerce, Digital Platform แต่จากข้อมูลพบว่าสหรัฐอเมริกามีการลงทุนของหน่วยงานธุรกิจในด้าน R&D
สูง อยู่ที่ 2% ต่อ GDP ในปี 2017 ขณะที่ไทยมีการลงทุนไม่ถึง 1% ยิ่งไปกว่านั้นจ่านวนบุคลากรด้าน R&D ของไทยยังคงขาด
แคลนโดยในปี 2015-2019 จ่านวนนักวิจัยของไทยเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 1.14 คนต่อพันคน ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ
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รายได้สูงอยู่ที่ 4.21 คนต่อพันคน อุปสรรคด้านการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมท่าให้ KKP Research ประเมินว่าในระยะสั้น
ประเทศไทยจะไม่มีศักยภาพมากพอในการพัฒนาไปสู่ Modern Services และเป็นศูนย์กลางบริการของโลกได้
2. ภาคการเงินมีโอกาสเติบโตจากความเชื่อมโยงของภาคการเงินระหว่างประเทศที่มากขึ้น แต่ไทยยังมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบ
และข้อจากัดในระบบการเงิน ในกรณีที่ไทยต้องการพัฒนาไปพึ่งพาภาคการเงินอย่างเต็มตัวจ่าเป็นต้องมีการปลดล็อกกฏ
ระเบียบให้มีการเปิดเสรีและการแข่งขันในภาคการเงินอย่างเต็มที่ รวมทั้งต้องยอมสูญเสียอ่านาจในการควบคุมนโยบายการเงิน
ของประเทศไป ซึ่งไม่ใช่ทิศทางนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ท่าให้โอกาสในการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ของภูมิภาค (Financial Center) ในไทยมีความท้าทายสูง
3. อุ ตสาหกรรมที่ พึ่ ง พาแรงงานทั กษะต่า (Low-Skilled Labour) เช่น การท่องเที่ย ว การค้ าปลีกค้ าส่ง ยังเติบโตได้จ าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ในระยะยาวต้องเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น แม้บริการส่วนใหญ่ของไทยอยู่ในกลุ่มบริการที่สามารถแลกเปลี่ยน
ได้ (Tradable Services) อาทิ ขนส่ง ที่พัก ร้านอาหาร และการค้าแต่ยังเป็นบริการแบบเก่าที่มีมูลค่าเพิ่มต่่าและเป็นบริการที่
ขยายตัวเกี่ยวเนื่องจากภาคท่องเที่ยว และเป็นกลุ่มบริการที่ไม่ต้องการแรงงานทักษะสูง KKP Research ประเมินว่าภาคบริการ
ในกลุ่มนี้ของไทยมีโอกาสเติบโตได้แต่ต้องลดการเน้นการพึ่งพาเฉพาะด้านจานวนและหันไปพึ่งพาปัจจัยด้านคุณภาพ เช่น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส่าหรับการค้า
นอกจากนี้ สาหรับบริการบางประเภทที่เน้นพึ่งพาการบริโภคในประเทศในปัจจุบัน ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ไทย
อาจสามารถผลั กดัน บริการสร้างสรรค์ (Creative Services) เช่น นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงไทย (T-Culture)
เหมือนตัวอย่างที่เห็นจากเกาหลีใต้ (K-Pop Wave) ที่ท่าได้ประสบความส่าเร็จ
4. บริการที่เน้นแรงงานทักษะสูงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มความต้องการดูแลสุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
แต่ไทยยังการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารขั้นสูง KKP Research ประเมินว่าส่าหรับ
บริการสุขภาพของไทยมีศักยภาพในการเติบโตผ่านการสนับสนุนท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แต่ต้องเร่งด่าเนินการในหลายเรื่องคือ
1) เพิ่มจ่านวนแรงงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) การเตรียมความพร้อมด้า นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคมรวมถึง
แรงงานทักษะสูงในบริการกลุ่มนี้ เช่น 5G อาจเปิดโอกาสใหม่ เช่น การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึง่ อาจช่วยเพิ่มโอกาส
ในการเติบโตระยะยาวได้
เมื่อพิจารณาอุปสรรคและโอกาสในการเติบโต KKP Research ประเมินว่าประเทศไทยควรพัฒนาภาคบริการโดยเริ่มจาก 1)
การปรับปรุงภาคบริการเดิมทีทาได้ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นบริการมูลค่าสูงและนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น การท่องเที่ยว
มูลค่าสูง การแพทย์ 2) การพัฒนาให้ประเทศมีสัดส่วนของบริการมูลค่าสูง (Modern Services) มากขึ้นผ่านการสนับสนุนการ
แข่งขัน การพัฒนาทักษะแรงงาน และการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ 3) การมองหาโอกาสจากแนวโน้มการเติบโต
ใหม่ คือ กลุ่มบริการสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมเพลง หรือ กลุ่มบริการที่พึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ เช่น การแพทย์ทา งไกล
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึง ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
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ภาคบริการจะช่วย “เพิ่มศักยภาพ ลดความเสีย
่ ง และลดความเหลือ
่ มลา้ ” ของ
เศรษฐกิจไทย

แม้ภาคบริการอื่น ๆ ของไทยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวในปัจจุบันจะยัง เผชิญกับอุปสรรคจานวนมากในการเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวมา เป็นไปได้ยากมากหากไม่มีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนอย่างเต็มที่และเป็นรูปธรรม KKP research
ประเมินว่า การพัฒนาภาคบริการให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น มีมูลค่าเพิ่มที่สูง และผนวกเข้าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนา
เศรษฐกิจในช่วงหลังจากนี้ไปจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ และไม่ควรละเลยในภาวะที่เศรษฐกิจไทย
ยังไม่มีเครื่องยนต์ใหม่ที่ชัดเจน คือ
รูปที่ 13: ภาคอุตสาหกรรมพึ่งพามูลค่าเพิ่มจากภาคบริการใน
สัดส่วนสูง
Origin of value added sector in gross export

Total Manufactures

Others

Industry (Mining,
Manufactures and
Utilities)

Construction

Electricity and water
supply

Services

Agriculture

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mining

1. การพั ฒนาภาคบริการจะช่ว ยส่ ง เสริมความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในทางอ้อม หลักฐานทางสถิติในบาง
งานศึกษาสรุปว่าภาคบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยส่าคัญที่อธิบายการ
เพิ่ มขึ้น ของผลิ ตภาพการผลิ ต โดยในปั จ จุบั น ภาคบริก ารเป็ น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส่ า คั ญ ส่ า หรั บ การส่ ง ออกสิ น ค้ า โดยสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ประมาณ 30% ให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม (รูปที่ 13) ข้อมูลจาก
งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมโยง (Forward Linkage) จาก
ภาคบริการไปที่ภาคเศรษฐกิจอืน ๆ มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในกลุ่มบริการสมัยใหม่ เช่น การบริการทางธุรกิจ ซึ่ง
การพัฒนาภาคบริการในกลุ่มนี้ยังถูกละเลยจากการถกเถียงเชิง
นโยบายเพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาว

ที่มา: OECD, KKP Research

2. การพัฒนาภาคบริการจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น (Resiliency) ให้กับเศรษฐกิจไทยทั้งในมิติการกระจายความเสี่ยง และการลด
การพึ่งพาการส่งออกในยุคของ De-Globalization เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในภาวะที่มีความขัดแย้งระหว่าง
สหัรฐอเมริกาและจีนจากการพึ่งพาภาคต่างประเทศในสัดส่วนสูงโดยเฉพาะการกระจุกตัวของการส่งออกสินค้าไปสู่สหรัฐ และจีน
และการท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนถึงประมาณ 27% การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของสองประเทศยักษ์ใหญ่จะสร้างต้นทุน
ต่อเศรษฐกิจไทยมหาศาล การพัฒนาภาคบริการจะช่วยลดความเสี่ยงจากโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นในระยะต่อไป
3. ลักษณะของภาคบริการที่ใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor intensive) เป็นโอกาสให้เกิดการเร่งผลักดันนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย KKP Research มองว่าปัญหาสาคัญของการพัฒนาภาคบริการไทย คือ ความสามารถแข่งขันของ
แรงงาน ทั้งด้านจานวนและคุณภาพ จากโครงสร้างประชากรที่ก่าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ดู KKP Research ทศวรรษถัดไปของ
ไทย คนไทยกว่า 40% เข้าสู่วัยเกษียณ) และขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ IT และภาษา การปฏิรูปการศึกษาจะมีส่วนส่าคัญใน
การช่ว ยเพิ่ มความสามารถการแข่ง ขัน ลดปั ญ หาความเหลื่ อ มล้่า และสร้างการเติ บ โตอย่างทั่ว ถึง (Inclusive Growth)
นอกจากนี้ ยิ่งไปกว่านั้นภาครัฐจ่าเป็นต้องยกระดับการเปิดเสรีภาคบริการและแรงงาน เนื่องจากกฎระเบียบภาคบริการของ
ไทยยังเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในสาขาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีข้อจ่ากัดมากที่สุดในอาเซียน การเปิดเสรีภาค
บริการจะเป็นอีกช่องทางในการดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาในไทย
นโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญเพือขับเคลือ
่ นภาคบริการ

ภาคบริการยังมีโอกาสเติบโตเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยได้ แต่ต้องอาศัยนโยบายผลักดันจากภาครัฐ KKP Research
ประเมินว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไม่จาเป็นต้องเลือกระหว่างภาคบริการและภาคการผลิตแต่สามารถใช้ทั้ง 2 ภาคเศรษฐกิจเป็น
ตัวนาการเติบโตไปได้พร้อมกัน ในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงเศรษฐกิจไทยควรมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อรองรับ
ความเสี่ยงในอนาคต
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KKP Research สรุปภาพรวมว่าจากบริการสมัยใหม่ที่จะมีลักษณะที่ขยายตลาดได้ มีความเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นมากขึ้น
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์และสามารถพัฒนาภาคบริการได้อย่างเต็มที่ใน
ระยะต่อไปจ่าเป็นต้องด่าเนินนโยบายในอย่างน้อย 4 เรื่องหลัก (รูปที่ 14) คือ
รูปที่ 14: ภาพรวมคุณสมบัตข
ิ องภาคบริการและนัยยะเชิงนโยบาย

ที่มา: KKP Research

1. การลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของภาคบริการ การสนับสนุนให้มีการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรี จะเป็น
ประโยชน์ทั้งในด้านของการขยายฐานตลาดเพื่อส่งออกบริการในอนาคต และการเพิ่มการแข่งขันต่อภาคบริการในประเทศ
เพื่อให้ภาคบริการสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้เร็วมากยิ่งขึ้น
2. การปฏิรูปกฏระเบียบ (Regulatory Reform) โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเต็มที่ในภาคบริการ ลดการ
ปกป้องบริษัทที่อยู่ในตลาด เพราะ การเพิ่มการแข่งขันจะมีส่วนส่าคัญในการช่วยเพิ่มผลิตภาพการบริการและรายได้ให้สูงขึ้นได้
3. เร่งเปิดเสรีภาคบริการและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาดแรงงานและตลาดทุน การแข่งขันในตลาดแรงงานและตลาดทุน
อย่างเสรีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและลงทุนในนวัตกรรมใหม่ ๆ ในกลุ่มผู้ประกอบการในภาคบริการ ใน
กรณีของประเทศไทยในภาวะที่ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุและมีจ่านวนแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ท่าให้มี การขาดแคลนแรงงานมีทักษะ
แต่กฏระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างชาติในหลายกลุ่มอาชีพแรงงานมีฝีมือยังมีกฏระเบียบที่ซับซ้อน เช่น แม้มีการเปิด
เสรีตามเขตการค้าเสรีอาเซียน แต่ยังต้องใช้การสอบเป็นภาษาไทยเป็นอุปสรรคกีดกันไม่ให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาในภาค
บริการ
4. การพัฒนาภาคบริการจาเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากภาคบริการต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล แตกต่างจากภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นโยบายปฏิรูป
การศึกษาจะเป็นนโยบายระยะยาวที่ส่าคัญที่สุดในการช่วยปรับโครงสร้างตลาดแรงงานและภาคบริการของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูง
และแข็งแกร่งขึ้น
KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ว่าการพัฒนาภาคบริการในระยะยาวจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เศรษฐกิจ ไทย
สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง และการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว
KKP RESEARCH
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เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

จาเป็นต้องพิจารณาโอกาสของภาคบริการในการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันที่โลกมีการ
พัฒนาไปไกลทั้งในมิติของเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศทางออกหนึ่งที่ส่าคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคบริการของ
เศรษฐกิจไทยได้ คือ การให้การบริการในรูปแบบ Platform โดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการพัฒนาภาคบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) ตัวอย่างเช่น ความส่าเร็จของอุต สาหกรรม
บันเทิงเกาหลีใต้ (K-Pop Wave) ในบทความฉบับถัดไป KKP Research จะประเมินแนวโน้มของภาคบริการสมัยใหม่ และ
โอกาสที่ไทยจะปรับมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในระยะต่อไป
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เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

Box 1

การค้าบริการสมัยใหม่…แหล่งรายได้สาคัญของประเทศ
พั ฒนาแล้ว?

การบริ ก ารสมั ย ใหม่ (Modern Services) ที่ เ ป็ น ภาคบริ ก ารหลั ก ของประเทศพั ฒ นาแล้ ว มี ลั ก ษณะที่ เ ชื่ อ มโยงกั น กั บ
ความสามารถในการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และความสามารถในการค้ า ระหว่า งประเทศ
(Tradability) มากกว่า ภาคบริการแบบเก่า และท่าให้ภ าคบริการในประเทศพั ฒนาแล้ว เติบโตได้ดี ตัว อย่างเช่น เมื่อ
เปรียบเทียบการค้าส่งและค้าปลีกที่ขายได้เฉพาะในประเทศในขณะที่บริการด้านการเงินหรือกฏหมายที่สามารถให้บริการ
ระหว่างประเทศได้
รูปที่ 15: การส่งออกบริการกระจุกตัวอยูใ่ นประเทศพัฒนาแล้ว

จากโครงสร้างภาคบริการที่ต่างกันทาให้ในภาพรวมแม้ภาค
บริการในกลุ่ มประเทศกาลั งพั ฒนาจะเติบ โตได้และเป็น
องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิ จแต่การค้าบริการระหว่าง
ประเทศยังมีมูลค่าที่ต่า แม้การเติบโตของการส่งออกบริการ
ของประเทศก่าลังพัฒนาในระยะหลังจะเร็วกว่าในประเทศ
พัฒนาแล้ว แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก
บริการทั้งโลกยังพบว่ากว่า 80% ของมูลค่ายังกระจุกตัวอยู่
ในประเทศพัฒนาแล้ว (รูปที่ 15) สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฏระเบียบที่ยังไม่เปิดเสรีเต็มที่ในการค้าบริการระหว่าง
ประเทศ และปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

share service export to total
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High Income Countries (LHS)

30%

Developing Countries (RHS)
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20%
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80%

ที่มา: IMF, BPM6 WTO, KKP Research

รูปที่ 16: มูลค่าการค้าบริการส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศพัฒนาแล้ว

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการค้าบริการตามนิยามของ
IMF (BPM6) จะพบว่าการค้าบริการมีองค์ประกอบหลัก คือ
การท่องเที่ยว การใช้งานทรัพย์สินทางปั ญญา การขนส่ง
สิ น ค้ า บริ ก ารทางการเงิ น บริ ก ารโทรคมนาคม ธุ ร กิ จ
ประกันภัย และการให้บริการทางธุรกิจอื่น ๆ จากข้อมูล
พบว่าการเติบโตของการค้าบริการระหว่างประเทศในแทบ
ทั้งหมดยังมีมูลค่ามาจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะใน
กลุ่ ม บริ ก ารด้ า นการค้ า อื่ น ๆ (Other Commercial
Services) ในหมวดทรัพย์สินทางปัญญา บริการด้านการเงิน
และคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (รูปที่ 16 และ รูปที่ 17)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยแรงงานมีฝีมือทักษะสูง โดยมูลค่า
การส่งออกประมาณ 86% ของการส่งออกของโลกเป็นการ
ส่ ง ออกจากประเทศรายได้สู ง และส่ ว นใหญ่ คือประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป สะท้อนว่าการพัฒนา
ภาคบริการมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นแหล่งการเติบโตของเศรษฐกิจ
กระจุกตัวอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก

Export service share (BoP)
High income countries

Developing countries

100%

50%

0%
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Other
Goods-related
commercial
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Transport

Travel

ที่มา: IMF, BPM6 WTO, KKP Research

รูปที่ 17: การค้าบริการระหว่างประเทศส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม
่
บริการสมัยใหม่
Modern service remained the largest exporting
in 2019

23%

Other commercial
services
Goods-related services

2%

Transport
53%

18%
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Travel
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ที่มา: IMF, BPM6 WTO, KKP Research
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เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

การค้าบริการสมัยใหม่…แหล่งรายได้สาคัญของประเทศ
พั ฒนาแล้ว?

สาหรับกรณีของประเทศไทย เมื่อพิจารณาการค้าบริการระหว่างประเทศจะพบว่าการค้าบริการของไทยเกินดุลเป็นหลัก
เฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยว และเมื่อเปรียบเทียบกับโลกท่องเที่ยวเป็นการส่งออกบริการหลักอย่างเดียวที่ไทยมี ความสามารถ
โดดเด่น โดยสามารถส่งออกเป็นล่าดับที่ 10 ของโลกในปี 2019 (รูปที่ 18) โครงสร้างการส่งออกบริการจากการท่องเที่ยว
ของไทยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่ากว่า 66% เทียบกับกรณีของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มีการส่งออกท่องเที่ยวเฉลี่ยเพียง 34%
(รูปที่ 19) ซึ่งสะท้อนภาพว่าไทยยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ
รูปที่ 18: สัดส่วนการส่งออกบริการในบริการกลุม
่ หลัก แบ่งตามรายประเทศ

Financial services

2005
2019

ICT

2005
2019

Other business services

2019

หมายเหตุ: ( ) = Rank of top 10 largest export countries by service group
ที่มา: BPM6 WTO, KKP Research
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เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

การค้าบริการสมัยใหม่…แหล่งรายได้สาคัญของประเทศ
พั ฒนาแล้ว?

Box 1

รูปที่ 19: ภาคบริการของประเทศกาลังพัฒนามีการพึ่งพาภาคบริการในสัดส่วนใหญ่
(Million US Dollar)
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ที่มา: BPM6 WTO, KKP Research

อินเดีย ประสบความสาเร็จในการพั ฒนาภาคบริการ
ได้อย่างไร ?

Box 2

อินเดียกับการพั ฒนาภาคบริการที่แตกต่างจากประเทศอืน
่ ๆ ของโลกมาจากอะไร ?

ICT

CAGR (20052019)
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9
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ที่มา: CEIC, KKP Research

ตารางที่ 4: การส่งออกบริการ ICT รายประเทศ

Rank

รูปที่ 20: ภาคบริการมีสด
ั ส่วนสูงทีส
่ ด
ุ ในเศรษฐกิจอินเดีย

1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2020

อินเดียถือเป็นตัวอย่างของประเทศที่ มีการส่งออกบริการเป็ น
ล าดั บ ต้ น ๆ ของโลกที่ มี สั ด ส่ ว นของการส่ ง ออกภาคบริ ก าร
สมัยใหม่สูงเกือบ 73% ของการส่งออกบริการทั้งหมด และถือ
เป็ น ประเทศที่ ส่ ง ออกบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ
(Telecommunication, Computer and Information Service)
เป็ น อั น ดั บ 3 ของโลกในปี 2019 (ตารางที่ 4) โดยบริ ก าร
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นภาคบริการสมัยใหม่ที่มีอัตรา
การเติบโตสูงที่สุดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

การขยายตัวของภาคบริการของอินเดีย สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงหลัก

13%

1) ช่วงปี 1947 – 1991 ในระยะเวลา 40 ปีหลังได้รับเอกราช ภาคบริการของอินเดียมีการ
ขยายตัวต่อเนื่องจนมีสัดส่วนเกือบ 40% ของ GDP โดยไม่ได้มาจากนโยบายสนับสนุนภาค
บริการของรัฐบาล (รูป 20) แต่มาจากการขยายตัวของบริการทางด้านโทรคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งที่คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของ GDP
2) ภายหลังปี 1991 ภาคบริการในอินเดียขยายตัวอย่างก้าวกระโดด จากการที่อินเดียเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจ เงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไปในภาคบริการเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ภาคการเงิ น โทรคมนาคมและบริ ห ารจั ด การระบบธุ ร กิ จ (BPO: Business Process
Outsourcing) อาทิ Call Centre ที่กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดีย

9%

ที่มา: BPM6 WTO, KKP Research
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เมื่ออุตสาหกรรมแข่งไม่ไหว หรือภาคบริการคือคาตอบของไทย?

อินเดีย ประสบความสาเร็จในการพั ฒนาภาคบริการได้
อย่างไร ?

Box 2

ปัจจัยทีท
่ าให้เศรษฐกิจอินเดียมีการพัฒนาทีต
่ า่ งกับประเทศอืน
่ ๆ

อินเดียถือเป็นตัวอย่างที่ต่างไปจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเก่าของประเทศอื่นๆ ในโลก ที่โดยปกติจะใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่เศรษฐกิจอินเดียเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคบริการ (Service-Led Growth) โดยไม่
ผ่านภาคอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนว่าภาคบริการน่าจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนส่าคัญของเศรษฐกิจได้
ความส่าเร็จของการพัฒนาภาคบริการ โดยเฉพาะภาคบริการ
สมัยใหม่เป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน ดังนี้

รูปที่ 22: แม้ภาคบริการมีสด
ั ส่วนสูง แต่จา้ งงานยังมีสัดส่วนตา่

Share of Service sector to GDP and
Employment

1) บริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนส่วนมากอยู่ในภาคบริการ
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายที่สนับสนุนและการขยายตัวของ
ความเป็นเมือง ในช่วงหลังปี 1991
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ที่มา: World Bank, KKP Research

ความสาเร็จของการพัฒนาภาคบริการที่เห็นอย่างเด่นชัด ของ
อิ น เดี ย คื อ การเป็ น การพั ฒ นาภาคบริ ก ารสมัย ใหม่จ ากการ
ส่งผ่านเทคโนโลยีมาสู่แรงงานในประเทศ ผ่านการลงทุนจาก
ต่ า งชาติ (FDI) ในอุ ตสาหกรรมที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ขั้ น สูง โดยมี
โครงสร้างพื้นฐานและแรงงานที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
ทั้ ง ได้ ด้ า นต้ น ทุ นแรงงาน ความสามารถทางเทคโนโลยีและ
ภาษา รวมถึงนโยบายที่สนับสนุน จากภาครัฐที่มีผลสนั บสนุน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาภาคบริการในระดับสูง แต่การ
จ้างงานของภาคบริการยังกระจุกตัวอยู่ในเมือง (ประมาณ 32%
ของการจ้างงานทั้งหมด ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางที่ 47%) (รูป 22) และภาคการผลิตยังคงอยู่ในระดับ
ต่่า อินเดียอาจจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาภาคการผลิตต่อไปเพื่อ
ยกระดับไปสู่ประเทศรายได้ระดับสูง

1952-1990
1991-2010

0
Agriculture

63
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40

รูปที่ 21: ภาคบริการมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าภาคผลิต
20
Capital-output ratio
8.9

55
47

60

2) แรงงานที่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นเทคโนโลยี มาจาก
ความส่ าเร็ จจากการปฏิ รูป ทางด้ าน IT ที่ เ ริ่ ม มาจากการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จัยทางเทคโนโลยี Indian Statistical Institute
(ISI) และ Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)
ในสมัยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย Jawaharlal Nehru
และการเข้ามาของบริษัทต่างชาติ คือ IBM ในช่วงปี 19501977 ได้สร้างวัฒนธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Culture)
ให้ กั บ อิ น เดี ย ท่ า ให้ ศู น ย์ วิ จั ย กลายมาเป็ น ศู น ย์ ก ารผลิ ต
โปรแกรมเมอร์และวิศวกรคอมพิวเตอร์แห่งแรกของอินเดีย
และการจั ด จั้ ง Software Technology Parks (STP) ในปี
1991 มีบทบาทส่าคัญต่อการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีของ
อินเดีย
ตารางสรุปการพัฒนาภาคบริการของไอร์แลนด์และอินเดีย
3) ภ า ค บ ริ ก า ร มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต สู ง ก ว่ า
ภาคอุ ต สาหกรรม จากการใช้ ทุ น ต่ อ ผลผลิ ต (Capital
Output Ratio) ในภาคบริการต่่ากว่าภาคการผลิตกว่า ครึ่ง
(รูปที่ 21)
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ที่มา: Kothe (2013), KKP Research

4) การขาดแคลนกาลังคนในภาคอุตสาหกรรม จากนโยบาย
ปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศในช่วงก่อนปี 1991
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