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บทคัดย่อ 

 
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย  ในที่น้ีจะศึกษา

เฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทยสูงสุด 3 หมวดสินค้า ได้แก่ 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการศึกษาความส ามารถในการแข่งขันส่งออกด้วยดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) และ
ส่วนท่ีสอง ศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถ ในการแข่งขันด้วยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ 
(Constant Market Share Model: CMS) 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนแรก สินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีมีค่า RCA สูงกว่า
กลุ่มประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์  พบว่า  หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปมีทั้งหมด 33  รายการจากสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 236 รายการ หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนมีทั้งหมด 7 รายการจากสินค้าที่
ท าการศึกษาทั้งหมด 93 รายการ และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 11 
รายการจากสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 147 รายการ ส าหรับผลการวิเคราะห์ในส่วนท่ีสอง 
พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้สินค้าอุตสาหกรรมของไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2547 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ปัจจัยด้านผลการ
ขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ ผล กระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยาย
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 จ 

ตลาด และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง ตามล าดับ จากผลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหมวดสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ของ
ไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกาต้องอาศัยการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ  
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Abstract 
 

This thesis studies on the competitiveness of Thai industrial products in the 
United State of America (USA) in year 1999-2004 by using the idea of Revealed 
Comparative Advantage (RCA) index.  The study focuses mainly on 3 sectors, namely 
textile and garment sector, electronics and household appliances sector, and electrical 
machines sector. After comparing the average RCA index of Thailand and other 
countries which are Malaysia, Indonesia, Singapore and the Philippines, Thailand RCA 
index of 33 textile and garment products, 7 electronics and household appliances 
products, and 11 electrical machines products have greater value than that of other 
countries.  

 
Moreover, this thesis also analyzes on the determinant of Thai competitiveness 

by using Constant Market Share Model (CMS). From the result, during the period of 
1999 – 2004, most of the Thai industrial products were capable to compete in the USA 
market mainly due to the expansion of the USA market, and partly because of the 
commodity-composition effect and the increased in real competitiveness, respectively.  
Therefore, the results indicate that the export of Thailand to USA market in the 3 
industrial sectors, which are textile and garment sector, electronics and household 
appliances sector, and electrical machines sector, significantly depend on the expansion 
of the USA market.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยภาคการค้าระหว่างประเทศมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การส่งออกถือได้ว่า
เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่ง กล่าวคือ การส่งออกเป็นแหล่งรายได้หลักของการน า
เงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเปน็ท่ีมาของเงินทุนส ารองระหว่างประเทศ การผลิตเพื่อการส่งออก
ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภาคการส่งออกเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในช่วงปี พ .ศ. 2542 – 2547 ประเทศไทยมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2542 GDP มีมูลค่า 4,637,079 ล้านบาท เพิ่มข้ึน
เป็นมูลค่า 6,576,834 ล้านบาทในปี พ .ศ. 2547 ในขณะเดียวกัน การส่งออกมีมูลค่ารวม 2,215,178 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.77 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2542 และเพิ่มข้ึนเป็น 3,922,410 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2547(ตารางที่ 1.1) 
 
ตารางที่ 1.1   มูลค่าการส่งออกและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2542 - 

2547 
 

ปี 
 

GDP 
(ล้านบาท) 

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการส่งออก / GDP   
(ร้อยละ) 

2542 4,637,079.00 2,215,178.00 47.77 
2543 4,922,731.00 2,773,826.00 56.35 
2544 5,133,502.00 2,886,794.00 56.23 
2545 5,446,043.00 2,923,940.00 53.69 
2546 5,930,362.00 3,326,014.00 56.08 
2547 6,576,834.00 3,922,410.00 59.64 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 



 2 

ส าหรับตลาดส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย ตลาดสหรัฐอเมริกายั งคงเป็นตลาดส่งออกที่
ส าคัญ โดยประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่า 
622,724.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (กระทรวง
พาณิชย์, 2548)  

เมื่อพิจารณารายกลุ่มหมวดสินค้าท่ีสหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทย ในปี 2542 - 
2547 (จากกระทรวงพาณิชย์) พบว่าสหรัฐอเมริกามีมูลค่าน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยสูงสุด 3 กลุ่ม
หมวดสินค้า ได้แก่ กลุ่มหมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทร อนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
3,151.1537 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กลุ่มหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
1,477.3106 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และกลุ่มหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 779.4490 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 1.2) 
 

ตารางที่  1.2 มูลค่าน าเข้าสินค้าที่ส าคัญจากไทยของสหรัฐอเมริกา ปี 2542 – 2547 
 
                                                                                                 (หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
 

ตารางที่   1.3   มูลค่าการน าเข้าสินค้าทั้งหมดโดยเฉลี่ยจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2542 – 2547  

 
ประเทศ มูลค่า(ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) สัดส่วน (ร้อยละ) 

ไทย 15,498.09 18.96 
มาเลเซีย 24,495.24 29.97 
อินโดนีเซีย 9,995.42 12.23 
สิงคโปร์ 16,269.95 19.91 
ฟิลิปปินส์ 11,304.16 13.83 
อื่น ๆ(5 ประเทศฯ) 4,174.70 5.11 
รวม 81,737.56 100.00 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์  
หมายเหตุ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์  บูรไน กัมพูชา เวียดนาม  พม่า และ ลาว 

หมวดสินค้า 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิคส์ใช้ในครัวเรือน
และอุปกรณ์ 

1,453.90 1,728.99 1,488.08 1,999.45 2,154.90 3,151.15 

เส้ือผ้าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 1,244.11 1,425.29 1,436.39 1,396.44 1,406.49 1,477.31 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 862.41 945.85 911.49 801.66 735.12 779.45 

รวมทั้งหมด 3,560.42 4,100.13 3,835.97 4,197.55 4,296.50 5,407.91 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการน าเข้าจากประเทศไทย 
3 กลุ่มหมวดสินค้า ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน หมวด
สินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
ประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ (ตารางที่ 1.3) ด้วย
เหตุนี้จึงเห็นควรศึกษาวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ทีส่ าคัญของประเทศ
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2547  โดยใช้แนวคิดความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage Index : RCA) วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการสินค้าที่ประเทศไทยมีความสามารถแข่งขัน
ส่งออกสินค้ากับประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนด
ความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกา
ในช่วงระหว่างปีเดียวกัน ด้วยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share : CMS)  ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะน าไปสู่การเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพในการส่งสินค้าของ
ประเทศไทยไปในตลาดสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อทราบถึงภาพรวมทั่วไปของกลุ่มหมวดสินค้าท่ีศึกษา ได้แก่ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน  หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

2. เพื่อศึกษาถึงส่วนแบ่งตลาดสินค้าของประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา จ าแนกตามหมวดสินค้า อุตสาหกรรมที่ส าคัญในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ.2542 – 2547  

3. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ประเทศไทยและของประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา จ าแนก
ตามหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 3 หมวดดังกล่าว ในช่วงระหว่างปี พ .ศ.2542 – 2547 ด้วยดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 

4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา จ าแนกตามหมวดสินค้า อุตสาหกรรม 3 หมวดดังกล่าว 
ในปี พ.ศ.2542 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2547 ด้วยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (CMS) 
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ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศึกษานี้ได้เลือกศึกษาหมวดสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าสูงสุดจากประเทศ
ไทย 3 อันดับแรกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2547 ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
และเครื่องใช้ในครัวเรือน หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป และหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาด
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ 
ส าหรับรายการสินค้าในแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษาได้ใช้รหัสสินค้าจ าแนกตามรหัส
พิกัดศุลกากร Harmonized System (HS) 6 หลัก ของ World Trade Atlas ในช่วงระหว่างปี พ .ศ.
2542 – 2547 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
เสถียรภาพมากที่สุด  
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษา ภาพรวมของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่ศึกษา 

ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของ
อุตสาหกรรมและส่วนแบ่งตลาดของสินค้าของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ ซึ่งได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ฟิลิปปินส์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยใช้ตารางอธิบายประกอบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณโดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage Index: RCA) วิเคราะห์รายการสินค้าในแต่ละหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมที่ศึกษาที่มีความสามารถในการแข่งขันส่งออกสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ประเ ทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ฟิลิปปินส์ สามารถค านวณได้ดังสูตรข้างล่างนี้ 

 
 

 
 

โดย  
RCAij =  ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศ j 
Xijm =  มูลค่าการน าเข้าสินค้า i ของประเทศ m จากประเทศ j 
Xjm =  มูลค่าการน าเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศ m จากประเทศ j 
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Xim =  มูลค่าการน าเข้าสินค้า i ทั้งหมดของประเทศ m 
Xm =  มูลค่าการน าเข้าท้ังหมดของประเทศ m 
i         =  รายการสินค้าน าเข้า 
j         =  ประเทศที่สหรัฐอเมริกาน าเข้า 
m        =  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่
ส าคัญของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ในแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่ศึกษา ในช่วง
ระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share: 
CMS) ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้สามารถเขียนใหม่ได้ดังสูตรข้างล่างนี้  

 

V - V )VrVV(V)rr()rV( iii

i

i

i

ii    

 
โดยก าหนดให้ 
 

V  = มูลค่าการน าเข้าจากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 


V  = มูลค่าการน าเข้าจากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปทีี่ 2  

Vi = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี1 
Vi’ = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2  
Vj = มูลค่าการน าเข้าทุกสินค้าจากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 
Vj’ = มูลค่าการน าเข้าทุกสินค้าจากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2 
Vij = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 
Vij’ = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2 
r = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าทั้งหมดของโลกจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 
ri = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้า i ของโลกจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2  
rij = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้า i จากโลก ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากปีที่ 1 ถึงปี 2 

 
 (1)   World Trade effect: r V   

 พิจารณามูลค่าส่วนเปลี่ยนแปลงการส่งออกระหว่างปีท่ี 1 และปีที่ 2 โดยไม่ค านึงถึง
รายละเอียดชนิดของสินค้าและตลาดส่งออก โดยถือว่ามูลค่าส่งออกรวม เป็นการส่งออกสินค้า 1 
ชนิด ไปยังตลาดเพียงแห่งเดียว ถ้าหากในปีที่ 2 ประเทศ A ยังคงรักษาส่วนแบ่งการค้าในตลาดโลก
ไว้ได้ โดยสามารถเพิ่มการส่งออก ในอัตราที่เท่ากั บการขยายตัวของการส่งออกของโลก (r) ดังนั้น 
มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนหน่ึงในปีท่ี 2 จะมีมูลค่าเท่ากับ r V อันเป็นผลเนื่องจากการขยายตัว
ของตลาดโลก (world trade effect) 
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(2) Commodity-composition effect:  
i

ii V)rr(  

พิจารณาสินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แต่ยังส่งออกไปยังตลาดเพียงแห่งเดียว ข้อพิจารณา
เพิ่มเติม คือ เมื่อมีสินค้าหลายชนิด การขยายตัวการส่งออก ยังมีผลส่วนหน่ึงมาจากการขยายตัวการ
ส่งออกของโลกในส่วนของสินค้าชนิดนั้นๆ (Commodity-composition effect) เพราะสินค้าออกแต่ละ
ชนิด (ri) อาจมีการขยายตัวสูงหรือต่ ากว่าอัตราการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย (r) ดังนั้นจึงต้องค านึง
ปัจจัยดังกล่าวด้วย 

ค่าเป็นบวก หมายความว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของประเทศ A เป็นชนิดท่ีการส่งออก
ของโลก (ri) มีการขยายตัวมากกว่าการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย (r) แต่ถ้าเป็นชนิดที่โลกส่งออก
เพิ่มขึ้นต่ ากว่าการขยายตัวการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย เทอมน้ีจะมีค่าเป็นลบ  

 
(3) Competitiveness effect : )VrVV( iii

i

i   

เป็นส่วนที่เหลือจากการน าเอามูลค่าการส่งออกส่วนท่ีเพิ่มขึ้นจริง หักด้วยส่วนเพิ่มของการ
ส่งออกที่ควรจะเป็น ถ้าหากยังคงสามารถขยายการ ส่งออกในสินค้าทุกๆ หมวดให้ได้เท่ากับการ
ขยายตัวการส่งออกของโลกในแต่ละสินค้า (ri) ส่วนเพิ่มของมูลค่าส่งออกที่ควรจะเป็นของแต่ละสินค้า 
มีค่าเท่ากับ riVi เมื่อรวมทุกสินค้าจะได้เท่ากับ 

i

iiVr  จากนั้นน าไปหักออกจากมูลค่าส่วน

เปลี่ยนแปลงการส่งออก จะได้เท่ากับ )VrVV( iii

i

i   หากเทอมน้ีมีค่าเป็นบวก แสดงว่า ประเทศ

สามารถเพิ่มการส่งออกได้มากกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งกล่าวได้ว่ามีความสามารถในการแข่งขัน 
แต่หากมีค่าเป็นลบ สามารถกล่าวได้ว่า สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถรักษา
ส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลการน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ าแนกตามรายการสินค้า และ ประเทศต่างๆ เป็นข้อมูล  World Trade Atlas ที่ไดม้าจากกระทรวง
พาณิชย์ ส าหรับข้อมูลที่ใช้ประกอบการอธิบายลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ศึกษา ได้มาจาก
ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ การรวบรวมข้อมูลเอกสารวารสารงานวิจัยต่าง ๆ 
ซึ่งได้จัดท าและรวบรวมโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก และ สถาบันยุทธศาสตร์การค้า 
หอการค้าไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงข้อมูลสินค้าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการส่งออกของ
ประเทศไทย และปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 
2.1 ทบทวนงานวิจัย 
 

ประเสริฐ วัตราเศรษฐ (2524) ศึกษาถึงการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
พิจารณาถึงรูปแบบทางการค้า และวิเคราะห์พฤติกรรมการส่งออกได้ศึกษาสินค้าแบ่งตามรหัสสินค้า 
SITC 1 หลักในช่วงปี 2510-2518 พบว่าประเทศไทยเกินดุลการค้ากับประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ ตลอดช่วงเวลาที่ท าการศึกษา และมีการเกินดุลการค้ากับประเ ทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
เกือบตลอดช่วงเวลาที่ท าการศึกษา ยกเว้นเพียงบางปี สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประเทศไทยได้เปรียบ
ดุลการค้ามากที่สุด ตามด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ตามล าดับ ในการพิจารณารูปแบบ
ทางการค้า โดยจ าแนกตามหมวดสินค้าพบว่าการกระจุกตัวทั้งสินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกของไทย 
อยู่ในระดับสูง ที่  SITC 0 และ 3 ส่วนการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่(CMS) พบว่า 
การขยายตัวการส่งออกรวมเป็นผลมาจากการขยายตัวของตลาดผู้น าเข้า ผลของส่วนแบ่งตลาด และ
ผลกระทบซ่ึงกันและกันซึ่งฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกที่มีการเจริญเติบโตรวม และผลส่วนแบ่งตลาด
ในตลาดอาเซียนมีผลเป็นบวกทั้งสิ้น  

 
อิสระพล คันสร (2534) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยไปสู่สหรัฐอเมริกา 

โดยใช้การวิเคราะห์ถึงส่วนแบ่งตลาดคงที่(Constant Market Share) ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ Revealed Comparative Advantage และส่วนแบ่งตลาด (Market Share) โดย
พิจารณาหมวดสินค้าที่จ าแนกตามรหัส SITC 3 หลัก ตั้งแต่ปี 2523 – 2531  ได้ข้อสรุปว่ามีสินค้า
ไทยท่ีส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 14 ชนิดที่มีศักยภาพการส่งออกสูง ได้แก่ ยางพารา  ข้าว  อาหาร
ทะเลกระป๋อง และสับปะรดกระป๋อง  ใน ส่วนของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม  ต้องอาศัย
ความสามารถของผู้ผลิต  ในการปรับตัวด้านการผลิต  มากกว่าที่จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สหรัฐเป็นส าคัญ  ส าหรับการ วิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)  และส่วนแบ่ง
ทางการตลาดพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีความสามารถทางการแข่งขันดีขึ้น และสามารถแข่งขันได้ดีกับ
ประเทศกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรม  แต่ในสินค้าประเภทอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่ง
ตลาดต่ ากว่า ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ และสิงคโปร์  ส่วนสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้แก่  อาหารทะเลกระป๋อง  สัตว์น้ าสดแ ช่แข็ง  ข้าว  ผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตภัณฑ์ยาง 
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กระเบื้องเซรามิกส์  เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน  ดอกไม้ประดิษฐ์ รองเท้า อัญมณี เครื่องประดับ 
เส้นด้ายและผ้าผืน แผงวงจรไฟฟ้า และของเด็กเล่น ส าหรับสินค้าท่ีมีศักยภาพการส่งออกดีปานกลาง 
มี 9 ชนิด คือ ตลับลูกปืนอิ เล็คโทรนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ไม้  สับปะรดกระป๋อง เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป หลอดเหล็กและท่อเหล็ก ยางพารา กาแฟและภัณฑ์มันส าปะหลัง ส่วนสินค้าที่ถือว่ามี
ศักยภาพการส่งออกต่ า คือ ดีบุก น้ าตาล และยาสูบ 

 
สายฝน ตระกลสุทรัพย์ (2543)  ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกข้าวของ

ประเทศไทยในปี พ .ศ. 2529 – 2539 และวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage : RCA) ของไทย และประเทศคู่แข่งขันได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
อินเดีย  เวียดนาม  จีน และปากีสถาน โดยท าการศึกษา 2 กรณีคือ พิจารณาเปรียบเทียบสินค้าทุก
ประเภทที่ส่งออก และกรณีพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีส่งออก และวิเคราะห์การ
ขยายตัวการส่งออกข้าวของไทย โดยใช้แบบจ าลอง ส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share 
Model : CMS) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการค้าข้าวในระหว่าง ปี พ .ศ. 2529 – 2539 ผล
การศึกษาพบว่าทุกประเทศมีค่า RCA มากกว่า 1  แสดงว่าทุกประเทศมีความได้เปรียบในสินค้าข้าว 
ทั้ง 2 กรณีที่ศึกษา โดย   ไทย  สหรัฐอเมริกา  เวียดนาม  จีน และปากีสถาน มีแนวโน้มความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง ยกเว้น อินเดีย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการศึกษาของแบบจ าลอง
ส่วนแบ่งการตลาดคงที่ การขยายการส่งออกของไทยมรการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเกิดจากปัจจัย
ภายนอกคือ การขยายตัวการส่งออกทั้งหมดของโลก และการกระจายตลาด ที่ท าให้ไทยมีการ
ขยายตัวการส่งออกข้างสูงกว่าอัตราเฉลี่ยการส่งออกข้าวของโลก ส่วนผลที่ท าให้การขยายการ
ส่งออกข้าวไม่เพิ่มข้ึนเท่าที่ควรน้ัน เป็นผลมาจากปัจจัยภายในประเทศคือ ผลจากการแข่งขันที่
แท้จริง และการปรับการส่งออกของไทย 

 
ยะห์รินทร์ มะสกุล (2543) ได้ท าการศึกษาถึงการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

ที่ปรากฏ Revealed Comparative Advantage และแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่(Constant 
Market Share) : กรณีศึกษาอาหารทะเลกระป๋องของไทย โดยท าการศึกษาความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏของปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2531 - 2534 , 2535 - 
2538 , 2539 - 2540 และ 2540 - 2541 พบว่าประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 5.02 2.12 1.08 และ 1.62  
โดยมีประเทศคู่แข่ง  คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ผลการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏของกุ้งกระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2536 - 2537 , 2538 - 2539 , 2539 - 2540 และ 
2540 - 2541 พบว่าประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 1.75 2 .00 2 .86 และ 3.31 มีประเทศคู่แข่ง คือ 
อินโดนีเซีย  ผลการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของปูกระป๋องในตลาด
สหรัฐอเมริกาช่วงปี 2533 -2535 , 2536 - 2538 , 2539 - 2540 และ 2540 - 2541 พบว่าประเทศ
ไทยมีค่าเท่ากับ 0.62 0 .43 0 .45 และ 0.95 มีประเทศคู่แข่ง คือ เม็กซิโก และ อินโดนีเซีย  ผล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ด้วยแบบจ าลองส่วน
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แบ่งตลาดคงที่ ในช่วงปี 2531 - 2534 เปรียบเทียบกับช่วงปี 2535 - 2538 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลมาก
ที่สุดต่อการส่งออกลดลง คือ ผลจากการแข่งขัน ส่วนในช่วงปี 2539 - 2540  เปรียบเทียบกับช่วงปี 
2540 - 2541 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลมากที่สุดต่อการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ  ผลจากการแข่งขัน ส่วน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกของกุ้งกระป๋องของประเทศไทยในช่วงปี 2536 - 2567 
พบว่าปัจจัยท่ีมีผลมากที่สุดต่อการส่งออกเพิ่มขึ้น คือ  ผลจากการแข่งขัน ส่วนผลการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปูกระป๋องของประเทศไทยในช่วงปี 2531-2534 เปรียบเทียบกับช่วงปี 
2535 - 2538 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลมากที่สุดต่อการส่งออกลดลง คือ  ผลจากการกระจายตลาด  ส่วน
ในช่วงปี 2539 - 2540 เปรียบเทียบกับช่วงปี 2540 - 2541 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลมากที่สุดต่อการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น คือ  ผลจากการแข่งขัน   

 
พัชรินทร์ ประทานพรทิพย์  (2544)  ศึกษาการวิเคราะห์อุปสงค์การส่งออกและการน าเข้า

ของไทยกับสหรัฐอเมริกาในปี พ .ศ.2538 – 2542 เลือกสินค้าที่ศึกษาคือ  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  กุ้ง
กระป๋อง และฮาร์ดดิสก์ ทางด้านการน าเข้าได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า  ไวนีลคลอไรด์  และตู้เย็นตู้แช่  
โดยสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ และการประมาณค่าโดยวิธีก าลังสองน้อยสุดแบบธรรมดา (OLS) 
ใช้ข้อมูลรายไตรมาสระหว่างปี พ .ศ.2538 – 2542  จากผลการศึกษาพบว่า  กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและ
กุ้งกระป๋อง สินค้าท้ังสองชนิดได้รับสิทธิ พิเศษทางการยกเว้นภาษีน าเข้าของสหรัฐอเมริกา และไทย
ยังได้ส่วนแบ่งการตลาดในตลาดเป็นอันดับท่ี 1 ส าหรับฮาร์ดดิสก์มีมูลค่าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา
สูงเช่นกัน แต่วัตถุดิบส่วนใหญ่ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ทางด้านการน าเข้าแผงวงจรไฟฟ้าจาก
สหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงขึ้นเป็นล าดับ และสหรัฐอเมริกาสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดของไทย
ได้เป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกับ ไวนีลคลอไรด์  และตู้เย็นตู้แช่   ส่วนปัจจัยท่ีมีผลประทบต่อกระทบต่อ
การส่งออกคือ   ราคาสินค้าส่งออกของสินค้าท่ีปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา  และ
อัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย  นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยัง
ขี้นอยู่กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกา ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์
การน าเข้าคือ ราคาสินค้าน าเข้าท่ีปรับด้วยดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคของไทย  อั ตราแลกเปลี่ยนของ
สหรัฐอเมริกาเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของ
ไทย  

 
ปรีชา โพธนาพงษ์ (2545) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกกุ้งสดแช่

เย็นแช่แข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติ ยภูมิรายปี โดยท าการ
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ Revealed Comparative Advantage ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2537 - 2543 และการวิเคราะห์ต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกกุ้งกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  
ของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 - 2543 โดยใชว้ิธีการศึกษาทั้งเชิงพรรณนา
และเชิงปริมาณ ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์   เม็กซิโก อินโดนีเซีย และอินเดีย ในช่วงระหว่างปีพ .ศ. 
2537 - 2543 พบว่าทุกประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี
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พ.ศ.2537 - 2543 ส าหรับประเทศอินโดนีเซียและอินเดียมีแนวโน้มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ.2537 – 2543 

 
สุธิดา แสงโสภณ (2546)  การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรดของไทย โดยศึกษาความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกสับปะรดกระป๋องไปยัง 3 ตลาดได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
และเยอรมัน ส่วนการส่งออกน้ าสับปะรดของไทยศึกษา 3 ตลาด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  เนเธอร์แลนด์ 
และสเปน โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งหลักได้แก่  ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย  ได้มีการ
ท าการศึกษา 3 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี 2535 – 2539 ช่วงเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ปี 2540 – 2541 และหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2542 – 2544 และใช้ทฤษฎีวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA) และ ทฤษฎี
ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของไมเคิล อี พอร์ทเตอร์  จากผลการศึกษาพบว่า  ประเทศไทย  
ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย  มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้าสับปะรดกระป๋องในตลาด
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมัน ทั้ง 3 ช่วงเวลา ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินค้าน้ าสับปะรดกระป๋อง ในตลาดสหรัฐอเมริกา  เนเธอร์แลนด์ และสเปน ทั้ง 3 
ช่วงเวลา แต่ส าหรับอินโดนีเซียช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพียงช่วงเดียวเท่าน้ันท่ีไม่มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสินค้าน้ าสับปะรดในสหรัฐอเมริกา ส าหรับการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน  พบว่าไทย เสียเปรียบฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในสินค้าทั้ง 2 ชนิด ในด้านปัจจัยการผลิต  
ประสิทธิภาพการผลิต และในเร่ืองอุตสาหกรรมสนับสนุน แต่ได้เปรียบในเรื่องของปริมาณสับปะรด
สด ตลอดจนได้เปรียบในเรื่องกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศอุตสาหกรรม จึง
ส่งผลให้ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วงเกิดวิกฤต และ
หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามไทยมีแนวโน้มความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบลดลงในการ
ส่งออกสับปะรดกระป๋องไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และการส่งน้ าสับปะรดไปยังสเปน เนื่องจากไทย
เสียบเปรียบคู่แข่งอันเน่ืองมาจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้น าเข้า  

 
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันสินค้าส่งออกของไทย ใน

ตลาดสหรัฐอเมริกาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษารายการสินค้าด้วย รหัสสินค้า 2 - 4 หลักเท่าน้ัน  
ส าหรับกรณีศึกษาวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ส าคัญของประเทศไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้า ของ
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งขันที่มีศักยภาพการ
ผลิตที่ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ ปร ะเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิ ปปินส์ และสิงคโปร์ ด้วยเหตุนี้
การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าของประเทศไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยดัชนี  RCA เพื่อศึกษาถึงรายการสินค้าอุตสาหกรรมที่มีความสามารถ
แข่งขันส่งออกของประเทศไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
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วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าด้วยแบบจ าลอง CMS เพื่อก าหนดกล
ยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต    
 
2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ   
การค้าระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขกฎการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage) เป็นแนวความคิดของ เดวิด  ริคาร์โด  โดยปรับปรุงแนวความคิดของอดัม  สมิธ  และ
อธิบายว่า  ต้นเหตุของการค้าร ะหว่างประเทศไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับการท่ีประเทศนั้นมีความ
ได้เปรียบโดยสมบูรณ์เสมอ แต่จะขึ้นอยู่กับความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  

สาระส าคัญของกฎการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (the law of comparative advantage) 
อธิบายว่า ถึงแม้ว่าประเทศหนึ่งจะมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์  (absolute disadvantage) กว่าอีก
ประเทศหนึ่งในสินค้า  2 ชนิดก็ตามการค้าระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้โดยประเทศนั้นเลือกผลิต
สินค้าท่ีตนเสียเปรียบน้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับสินค้าอีกชนิดหน่ึง และประเทศที่มีความได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ของสินค้าท้ัง 2 ชนิด ก็จะเลือกผลิตที่ตนได้เปรียบมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกชนิดหนึ่ง ส าหรับ
ประเทศที่มีความสามารถในการผลิตต่ า ไม่ควรหยุดผลิตสินค้าทุกชนิดเพราะแรงงานมีประสิทธิภาพ
ในการท างานต่ ามากในทุก ๆ ทาง แต่ควรหยุดผลิตสิ่งที่แรงงานมีความสามารถในการผลิตต่ าที่สุด 
(นิฐิตา , นงนุช 2547 : 10 -11) 

 
เฮกเชอร์ – โอห์ลิน เน้นถึงความส าคัญของสัดส่วนปัจจัยการผลิตและอธิบายว่าแต่ละ

ประเทศจะส่งออกสินค้าซ่ึงผลิตขึ้นมาจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่อย่างสมบูรณ์
มากกว่าใช้ปัจจัยการผลิตชนิดอื่นท่ีมีอยู่น้อยหรือไม่มีเลย ภายใต้แบบจ าลองที่มีปัจจัยการผลิต  2  
ประเภท คือ แรงงานและทุน โดยมีข้อสมมติว่า แต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนย้ายได้เสรี ภายในประเทศแต่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศไม่ได้ ประเทศ
ที่มีปัจจัยทุนมากกว่าก็จะเลือกผลิตละส่งออกสินค้าที่ต้องใช้ปัจจัยทุนมากในการผลิต  (capital 
intensive) ส่วนประเทศที่มีปัจจัยแรงงานมากก็จะส่งออกสินค้าที่อาศัยปัจจัยแรงงานมากกว่าในการ
ผลิต (labour  intensive) (วรนันท์ , 2530 : 28) 

 
การผลิตตามความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง (International Specialization) 
ตามหลักของการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) การค้าระหว่าง

ประเทศเกิดขึ้นจากการที่ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าได้ในจ านวนไม่เท่ากันด้วยปัจจัยการผลิตที่
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เท่ากัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ประเทศต่าง ๆ ผลิตสินค้าอย่างเดียวกัน จ านวนเท่ากัน ด้วยปัจจัยการ
ผลิตต่างกัน หรือด้วยต้นทุนไม่เท่ากัน 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 แบบจ าลอง ได้แก่ Revealed Comparative 
Advantage (RCA) และ แบบจ าลอง Constant Market Share Model: CMS ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ(Revealed Comparative Advantage: RCA)  
ค่า Revealed Comparative Advantage หรือ RCA เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบของประเทศ โดยพิจารณาจากความสามารถในการส่งออก ซึ่งค านวณได้จากสูตร 
ดังต่อไปนี ้
 
 

mi

i

XmX

XjmjmX
RCAij

/

/
  

 
โดย  

RCAij =  ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศ j 
Xijm =  มูลค่าการน าเข้าสินค้า i ของประเทศ m จากประเทศ j 
Xjm =  มูลค่าการน าเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศ m จากประเทศ j 
Xim =  มูลค่าการน าเข้าสินค้า i ทั้งหมดของประเทศ m 
Xm =  มูลค่าการน าเข้าท้ังหมดของประเทศ m 
i         =  รายการสินค้าน าเข้า 
j         =  ประเทศที่สหรัฐอเมริกาน าเข้า 
m        =  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ดังนั้น ค่า RCA ก็คือสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดหนึ่งของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าน้ันๆ ของประเทศอาเซียน 
ถ้าค่า RCA ที่ค านวณได้ >1 แสดงว่าประเทศไทยมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าที่ศึกษา

มากกว่าประเทศอาเซียน ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่ถ้าค่า RCA ที่ค านวณ
ได้ <1 แสดงว่าประเทศไทยมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าที่ศึกษาน้อยกว่าประเทศอาเซียน ประเทศ
ไทยจึงไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  

ข้อดี  เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่ใช้ในการพิจารณาถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ง่าย
ต่อการค านวณและตีความหมาย ที่ส าคัญข้อมูลที่ใช้ควรมาจากแหล่งเดียวกันหรือมีวิธีการเก็บและ
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นิยามที่เหมือนกัน เป็นดัชนีท่ีสามารถชี้ให้เห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการ
แข่งขันได้ 

ข้อด้อย  เป็นเครื่องมือที่ไม่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่แท้จริง 
เนื่องจากหากมีการบิดเบือนทางการค้าในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาษี การอุดหนุน และการกีดกันต่าง 
ๆ    RCA จะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงการบิดเบือนดังกล่าวได้ท าการสรุปผลผิดพลาด นอกจากนั้น 
ยังเป็นเครื่องมือที่แสดงให้ทราบเพียงศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี
ของโลก หรือศักยภาพในการแข่งขันในตลาดของกลุ่มที่ท าการศึกษา  เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีของ
กลุ่มที่ท าการศึกษา แต่ไม่อาจบอกได้ชัดเจนว่าการมีค่าดัชนีที่สูงกว่าจะมีความสามารถในการแข่งขัน
หรือมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เนื่องจากมีปัจจัยท่ีแตกต่ างกัน จึงสามารถบอกให้ทราบได้เพียงทิศทาง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเท่าน้ัน 

 
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share Model: CMS) 
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (CMS) ตามแนวคิดของ Leamer and Stern (1970) เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกในช่วงเวลาหนึ่ง ว่ามีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยใดบ้าง โดยแบบจ าลองนี้มีหลักการวิเคราะห์ คือ การพิจารณาผลของการส่งออกของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เมื่อสมมติให้ ประเทศดังกล่าวสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดโลกไว้ในระดับเดิม ดังนั้น 
หากการส่งออกในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในอั ตราเท่ากับการขยายตัวการส่งออกโลกโดยเฉลี่ย ซึ่ง
ค านวณจากการน าอัตราการขยายตัวของโลกโดยเฉลี่ย คูณกับมูลค่าการส่งออกในปีก่อนของประเทศ
ที่ศึกษา ค่าที่ได้จะแสดงถึงมูลค่าส่วนเพิ่มของการส่งออกที่ควรจะเป็น (Constant Share Norm) ของ
ปีน้ี หากยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลา ดไว้ได้ ซึ่งอัตราการขยายตัวในส่วนน้ีจะเป็นผลจากการ
ขยายตัวของตลาดโลก (World Trade Effect) 

แต่เมื่อพิจารณาการขยายตัวของการส่งออกจริง (Actual Export Growth) ของประเทศที่
ศึกษา ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับการขยายตัวของการส่งออกของโลก ดังนั้นส่วนต่างท่ีเกิดขึ้นสามารถ
แยกแยะได้ว่าเป็นผลอันเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ผลจากการแข่งขัน (Competitiveness effect) 
ผลจากส่วนประกอบของสินค้า (Commodity-Composition effect) หรือผลจากการกระจายตลาด 
(Market distribution effect)  

การวิเคราะห์โดยใช้วิธี CMS สามารถระบุถึงสัดส่วนขององค์ประกอบของการขยายตัวของ
การส่งออกได้โดยมีวิธีการแยกแยะองค์ประกอบของการขยายตัวของการส่งออกดังนี้ 

สมมติว่าในตลาดน าเข้าแห่งหนึ่ง ได้น าเข้าสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก 2 ประเทศ ดังนั้น
อุปสงค์ต่อสินค้าน าเข้าสามารถเขียนได้ว่า 
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โดยท่ี qi และ pi แสดงปริมาณและราคาสินค้าส่งออกของประเทศ i ต่อมาน า  
2

1

P
P

  คูณทั้ง 2 ข้างใน

สมการท่ี (1) จะได้ 
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หากพิจารณาในกรณีที่มีประเทศผู้ส่งออกเพียง 2 ประเทศ ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ 1 ในตลาด
แห่งนี้ เขียนได้เป็น 
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จากสมการท่ี (2) หาค่า p2q2 และแทนค่าทางด้านขวาของสมการที่ (3) จะได้ 
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จากความสัมพันธ์นี้จะพบว่า ส่วนแบ่งตลาดของประเทศที่ 1 ขึ้นอยู่กับราคาเปรียบเทียบ 

กล่าวคือ หากสัดส่วน 
2

1

P
P

 เปลี่ยนแปลง ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ในการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของการส่งออก (Competitiveness effect) จะ
ดูจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นจริงกับมูลค่าที่ควรจะเป็น ถ้าส่วนต่างน้ีมีค่าเป็นล บ 
แสดงว่าประเทศผู้ส่งออกไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งการค้าในตลาดโลกไว้ได้ กล่าวคือ สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งอาจเป็นเพราะสินค้าส่งออกมีราคาแพงกว่าประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็
ตามข้อสรุปนี้จะสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นถ้าหากมีข้อสมมติเพิ่มเติมว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ใ นการ
ทดแทนระหว่างสินค้าจาก 2 ประเทศ จะต้องมีค่ามากกว่า 1 (Richardson, 1970, อ้างถึงใน Leamer 
and Stern, 1970)  

โดยท่ัวไป การศึกษาส่วนเปลี่ยนแปลงการส่งออกของประเทศหนึ่ง จะมีการพิจารณามูลค่า
การส่งออกใน 2 ช่วงเวลา ที่ต้องการศึกษา ซึ่งได้ก าหนดนิยามของตัวแปรต่างๆ ดังนี้  
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V  = มูลค่าการส่งออกรวมทุกสินค้าและทุกตลาด ในปีท่ี 1 


V  = มูลค่าการส่งออกรวมทุกสินค้าและทุกตลาด ในปีท่ี 2  

Vi = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ไปยังทุกตลาดของประเทศ A ในปีท่ี1 
Vi’ = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ไปยังทุกตลาดของประเทศ A ในปีท่ี 2 
Vj = มูลค่าการส่งออกทุกสินค้าจากประเทศ A ไปยังประเทศ j ในปีท่ี 1 
Vj’ = มูลค่าการส่งออกทุกสินค้าจากประเทศ A ไปยังประเทศ j ในปีท่ี 2 
Vij = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ของประเทศ A ไปยังประเทศ j ในปีท่ี 1 
Vij’ = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ของประเทศ A ไปยังประเทศ j ในปีท่ี 2 
r = อัตราการขยายตัวของการส่งออกโดยรวมของโลกจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 
ri = อัตราการขยายตัวของการส่งออกโลกในสินค้า i จากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 
rij = อัตราการขยายตัวของการส่งออกโลกในสินค้า i ไปประเทศ j จากปีที่ 1 ถึงปี 2 
 

หรืออาจกล่าวได้ว่า rij เป็นอัตราการน าเข้าสินค้า i (จากประเทศผู้ส่งออกต่างๆ ของ
ประเทศ j ในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 

 
จากนิยามข้างต้น ในการพิจารณาทุกสินค้าและทุกตลาดส าหรับปีท่ี 1 สรุปได้ว่า  
 
(1)  เมื่อรวมมูลค่าส่งออกสินค้า i ของประเทศ A ไปยังแต่ละตลาดทุกแห่งเข้าด้วยกัน ย่อม

มีค่าเท่ากับมูลค่าการส่งออกรวมของสินค้า i ทั้งหมดของประเทศ A 
 

  
j

iij VV       (5) 

 
(2) เมื่อรวมมูลค่าส่งออกเป็นรายสินค้าทุกๆ ชนิดของประเทศ A ไปยังประเทศ j ย่อม

เท่ากับมูลค่าส่งออกรวมของประเทศ A ไปยังประเทศ j 
 

 
i

jij VV       (6) 

 
ส่วนข้อมูลส าหรับปีที่ 2 ก็มีลักษณะเดียวกับสมการท่ี 5) และ 6) นอกจากนี้ มูลค่าของการ

ส่งออกโดยรวมของประเทศ A ในปีท่ี 1 เขียนได้ดังนี้ 
 

   
i j i j

jiji
VVVV    (7) 

 



 17 

โดย  V  คือ มูลค่าการส่งออกรวมทุกสินค้าและทุกตลาด ในปีท่ี 1 
         

V  คือ มูลค่าการส่งออกรวมทุกสินค้าและทุกตลาด ในปีท่ี 2 
 
การวิเคราะห์ส่วนเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออก สามารถแบ่งระดับการวิเคราะห์

ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
ระดับที่ 1 พิจารณามูลค่าส่วนเปลี่ยนแปลงการส่งออกระหว่างปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยไม่

ค านึงถึงรายละเอียดชนิดของสินค้าและตลาดส่งออก โดยถือว่ามูลค่าส่งออกรวม เป็นการส่งออก
สินค้า 1 ชนิด ไปยังตลาดเพียงแห่งเดียว ถ้าหากในปีที่ 2 ประเทศ A ยังคงรักษาส่วนแบ่งการค้าใน
ตลาดโลกไว้ได้ โดยสามารถเพิ่มการส่งออก ในอัตราที่เท่ากับการขยายตัวของก ารส่งออกของโลก (r) 
ดังนั้น มูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนหน่ึงในปีท่ี 2 จะมีมูลค่าเท่ากับ r V อันเป็นผลเนื่องจากการ
ขยายตัวของตลาดโลก (world trade effect) แต่มูลค่าส่งออกจริงในปีท่ี 2 จะมีมูลค่าเท่ากับ 

V

ดังนั้นผลต่างระหว่าง 
V กับ V  ส่วนท่ีเหลือนอกจาก (r V ) อาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆ 

(Unexplained residual ) ซึ่งถูกตีความว่า เป็นผลของความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness effect) ตามวิธีการวิเคราะห์แบบ CMS จากความสัมพันธ์ที่กล่าวมา สามารถ
แสดงด้วยสมการดังนี้  

 
    )rVVV(rVVV      (8) 

 
หากต้องการศึกษาเฉพาะการส่งออกสินค้า i ไปยังตลาดเดียว สามารถเขียนสมการได้เป็น 

 
    )VrVV(VrVV iiiiiiii      (9) 

 
จะเห็นได้ว่าสมการท่ี (9) จะมีความคล้ายคลึงกับสมการท่ี (8)  
ส าหรับการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป เป็นการค านวณในระดับท่ี 2 ซึ่งประกอบด้วยสินค้าตั้งแต่ 

2 ชนิดขึ้นไป แต่ยังส่งออกไปยังตลาดเพียงแห่งเดียว ข้อพิจารณาเพิ่มเติม คือ เมื่อมีสินค้าหลายชนิด 
การขยายตัวการส่งออก นอกกเหนือจาก 2 ส่วนท่ีได้อธิบายมาแล้ว ยังมีผลส่วนห นึ่งมาจากการ
ขยายตัวการส่งออกของโลกในส่วนของสินค้าชนิดนั้นๆ (Commodity-composition effect) เพราะ
สินค้าออกแต่ละชนิด (ri) อาจมีการขยายตัวสูงหรือต่ ากว่าอัตราการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย (r) 
ดังนั้นจึงต้องค านึงปัจจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งสามารถแสดงด้วยสมการดังนี้  

 
  

V  - V )VrVV(V)rr()rV( iii

i

i

i

ii     (10) 

                          (1)            (2)         (3) 
 



 18 

ในสมการท่ี (10) จะพบว่า การขยายตัวของการส่งออกของประเทศ A สามารถแยก
องค์ประกอบได้เป็น 3 ส่วน คือ  

(1) World Trade effect : r V  
(2) Commodity-composition effect :  

i

ii Vrr )(  

ถ้าเทอมนี้มีค่าเป็นบวก หมายความว่า สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของประเทศ A เป็นชนิดท่ี
การส่งออกของโลก (ri) มีการขยายตัวมากกว่าการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย (r) แต่ถ้าเป็นชนิดที่โลก
ส่งออกเพิ่มขึ้นต่ ากว่าการขยายตัวการส่งออกของโลกโดยเฉลี่ย เทอมน้ีจะมีค่าเป็นลบ  

(3) Competitiveness effect เป็นส่วนที่เหลือจากการน าเอามูลค่าการส่งออกส่วนท่ี
เพิ่มขึ้นจริง หักด้วยส่วนเพิ่มของการส่งออกที่ควรจะเป็น ถ้าหากยังคงสามารถขยายการส่งออกใน
สินค้าทุกๆ หมวดให้ได้เท่ากับการข ยายตัวการส่งออกของโลกในแต่ละสินค้า (ri) ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ส่งออกที่ควรจะเป็นของแต่ละสินค้า มีค่าเท่ากับ riVi เมื่อรวมทุกสินค้าจะได้เท่ากับ 

i

iiVr  จากนั้น

น าไปหักออกจากมูลค่าส่วนเปลี่ยนแปลงการส่งออก จะได้เท่ากับ )VrVV( iii

i

i   หากเทอมนี้มี

ค่าเป็นบวก แสดงว่า ประเทศสามารถเพิ่มการส่งออกได้มากกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ซึ่งกล่าวได้ว่ามี
ความสามารถในการแข่งขัน แต่หากมีค่าเป็นลบ สามารถกล่าวได้ว่า สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน และไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ 

 
ส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่

ส าคัญของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ในแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่ศึกษา ในช่วง
ระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 ได้ใช้มูลค่าน าเข้าสินค้าแทนมูลค่าส่งออก เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจาก
กระทรวงพาณิชย์เป็นข้อมูลน าเข้า ด้วยเหตุนี้ แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market 
Share: CMS) ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้สามารถเขียนใหม่ได้ดังสูตรข้างล่างนี้  

 


V - V )VrVV(V)rr()rV( iii

i

i

i

ii    

 
โดยก าหนดให้ 
 

V  = มูลค่าการน าเข้าจากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 


V  = มูลค่าการน าเข้าจากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2  

Vi = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี1 
Vi’ = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2  
Vj = มูลค่าการน าเข้าทุกสินค้าจากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 
Vj’ = มูลค่าการน าเข้าทุกสินค้าจากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2 
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Vij = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 1 
Vij’ = มูลค่าการน าเข้าสินค้า i จากประเทศไทย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีท่ี 2 
r = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้าทั้งหมดของโลกจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 
ri = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้า i ของโลกจากปีที่ 1 ถึงปีที่ 2  
rij = อัตราการขยายตัวการน าเข้าสินค้า i จากโลก ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากปีที่ 1 ถึงปี 2 

 
(1) World Trade effect: r V  
 ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา  
(2) Commodity-composition effect:  

i

ii V)rr(  

ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด 
(3) Competitiveness effect : )VrVV( iii

i

i   

ผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง     
 

ข้อดี   เป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกในแต่ละช่วงเวลา 
และแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเป็นสัดส่วนท่ีต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการน ามาวางแผนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่
สามารถแสดงให้เห็นถึงประเภทของสินค้าและตลาดที่เหมาะสมได้  

ข้อเสีย  เครื่องมือนี้ไม่แสดงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้อง เช่น ราคาส่งออกที่ต่ าอัน
เนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ากว่า คุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพในด้านการตลาด 
ความสามารถในการผลิตและส่งมอบสินค้าตามก าหนด   ตลอดจนการกีดกันและอุดหนุนต่าง ๆ ท า
ให้ไม่สามารถระบุผลได้ว่าเป็นเพราะอะไร รวมทั้งการใช้อัตราการขยายตัวของโลกเป็นบรรทัดฐาน  
เป็นสิ่งที่ไม่อาจสะท้อนให้เห็นถึงสวัสดิการสังคมได้ รวมท้ังเป็นเครื่องมือที่ไม่อาจน าผลการศึกษามา
อธิบานทิศทาง แนวโน้มในอนาคตได้ และไม่ได้พิจารณาถึงความยืดหยุ่นของสินค้าท่ีทดแทนกัน  
ประการส าคัญคือ ข้อสมมติที่ว่าส่วนแบ่งตลาดคงที่เป็นข้อสมมติที่ขัดกับความเป็นจริงของตลาดโลก  
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บทที่ 3 
ภาพรวมของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่ศึกษา 

 
การศึกษาในบทน้ี เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออกที่

ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการน าเข้าจากประเทศไทยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ หมวดสินค้า
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนและเครื่องใช้ในครัวเรือน และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการศึกษานี้ได้
อธิบายถึงลักษณะทั่วไป ของอุตสาหกรรมและส่วนแบ่งตลาดของไทยและประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึง่ได้แก่  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศสิงคโปร ์และประเทศฟิลิปปินส์ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 
3.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วย 5 
อุตสาหกรรมหลักซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นวงจรการผลิต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเส้น
ใยประดิษฐ์ ปั่นด้าย ทอและถักผ้า ฟอกย้อมและแต่งส าเร็จรูป และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
(รูปภาพที่ 3.1) โครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นมีความสอดคล้องกับฐานทรัพยากรของประเทศ 
(Resource Endowment) ซึ่งมีแรงงานมากและมีค่าจ้างแรงงานต่ า กล่าวคือ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานหนาแน่น (Labor Intensive) เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุด
ในกลุ่มสิ่งทอ รองลงมาคืออุตสาหกรรมทอผ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีให้เลือกทั้งที่เป็นการ
ใช้ทุนหนาแน่น (Capital Intensive) ซึ่งเป็นการผลิตที่ทันสมัยใช้เงินลงทุนสูงหรืออาจเลือกเทคโนโลยี
การผลิตที่ใช้แรงงานหนาแน่น (Labor Intensive) ก็ได้ อุตสาหกรรมที่อยู่ในล าดับถัดมา คือ 
อุตสาหกรรมเส้นด้ายและอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ซึง่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทุน (Capital) ใน
สัดส่วนสูงขึ้นไปตามล าดับ  

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป    เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญทั้งในแง่ของ
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจ       มูลค่าการส่งออกและการจ้างงาน      โดยอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานสูงสุดในภาคหัตถ
อุตสาหกรรม อีกทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผ้าเครื่องนุ่งห่ม  ยังเป็นสินค้าส่งออกที่น าเงินตราต่างประเทศ
เข้าสู่ประเทศมากที่สุดชนิดหน่ึง 
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จากข้อมูลของอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2547 ผลผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงสุดในภาคหัตถ
อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละต่อการจ้างงานในภาคหัตถอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 23 และ
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญในการน าเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ  โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  รวมถึง 335.7 พันล้านบาท ในปี 2548 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป รวมของประเทศ   
 

รูปภาพที่ 3.1 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป ทั้งระบบ 
 
                                                                                          อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย 

- เส้นใยประดิษฐ์ 
- เส้นใยธรรมชาติ 

 
 
   อุตสาหกรรมต้นน้ า  
                                                   อุตสาหกรรมปั่นด้าย 
 
 
 
  
  อุตสาหกรรมกลางน้ า                 อุตสาหกรรม               อุตสาหกรรม            อุตสาหกรรม                                                         
                                                ทอผ้า                        ถักผ้า                  ฟอกย้อมฯ 
 
 
 
 
  อุตสาหกรรมปลายน้ า                                     อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
                                                                   และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 
 
 
ที่มา : ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546: 5 – 2  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการส่งออกสามารถท ารายได้เข้าประเทศสูงเป็น
ล าดับต้น ๆ และเม่ือพิจ ารณาด้านการค้าต่างประเทศข้อมูลสถิติของส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2547 ตลาดส่งออกที่
ส าคัญ ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา  โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามูลค่าการน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 จากจ านวนรายการสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 236 รายการ 
(ดังภาคผนวก ก .) จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป  คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 47,289.46 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2542 – 2547 โดยในปี พ .ศ. 2542 มีมูลค่าน าเข้าเท่ากับ 41,422.48 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้ นเป็นมูลค่า 52,501.35 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ .ศ. 2547 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.75 เมื่อพิจารณารายการสินค้าในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป พบว่า รายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยสูงสุดเป็น 10 อันดับแรก (ตารางที่ 3.1) 
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จากตารางที่ 3.1 จะเห็นได้ว่ารายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้นของสตรีหรือเด็กหญิงท าด้วยฝ้าย มีมูลค่าการ
น าเข้าเพิ่มขึ้นจาก    3,840.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2542 เป็น 5,432.52 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 4,805.56 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 41.46 รองลงมา คือ กลุ่มรายการสินค้า กางเกงขาสาม
ส่วนและกางเกงขาสั้นของบุรุษและเด็กชายท าด้วยฝ้ายมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 4,470.26 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2542 เป็น 4824.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 
คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 4693.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้ อยละ 
7.93 และ อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มรายการสินค้า กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้นของสตรีหรือ
เด็กหญิงท าด้วยใยสังเคราะห์มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 725.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 
พ.ศ. 2542 เป็น 1,083.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี 
ประมาณ  983.574  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 49.32  

 
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ของ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา แสดงส่วน
แบ่งตลาดเฉลี่ย หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป ในปี พ.ศ. 2547 จากจ านวน
รายการสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 146 รายการ (ดังภาคผนวก ข .)  จะเห็นได้ว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  จากประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์  และ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 11.54 ของการน าเข้า
ทั้งหมด และเม่ือพิจารณารายการสินค้าในหมวด สินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  พบว่า 
รายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา 10 อันดับแรกน้ันประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยดังนี ้(ตารางที่ 3.2)   
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จากตารางที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศคู่แข่งขัน จากรายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  10 อันดับแรกน้ัน
รายการสินค้าที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน 
ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็กถุงเท้าและของที่
คล้ายกันท าด้วยฝ้าย โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 16.86 รองลงมาคือ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศสิงคโปร์  ตามล าดับ และอีกกลุ่ม
รายการสินค้าที่ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน คือ 
กลุ่มรายการสินค้า เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ โดยประเทศไทย
มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 5.27 รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศ
อินโดนีเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ ตามล าดับ   
 
3.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน 
  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี้ 
1.  อุตสาหกรรมต้นน้ า  (Upstream Industry)      เป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานส าหรับการ

ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Wafer Fabrication, PCB’s Design, IC’s. Design     เป็นต้น โดยใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการผลิตอุตสาหกรรมต้นน้ าบางประเภท  แต่ส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีขั้นต่ า
อยู่   ส่วน  Wafer  Fabrication  นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถ
ผลิตได้เอง 

2.  อุตสาหกรรมกลางน้ า (Midstream  Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  IC , PCB , Capacitor  เป็นต้น  ซึ่งในประเทศไทยได้มี
การลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้สูงมาก   ไม่ว่าจะเป็นการลงโดยตรงจากต่างประเทศ  การร่วม
ลงทุน และบริษัทในประเทศเอง ซึ่งบริษัทต่างชาติ และบริษัทร่วมลงทุนจากต่างชาติ  จะมีขนาดกลาง
และขนาดใหญ่  ซึ่งโดยมากแล้วจะใช้เครื่องจักร   , วัตถุดิบ  รวมท้ังเทคโนโลยีบริษัทแม่จาก
ต่างประเทศ   ส่วนบริษัทที่เป็นของคนไทยเองนั้น   ส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดเล็กหรือไม่ก็เป็นการท า
สัญญาการผลิต  (Subcontracting) ซึง่กระบวนการผลิตของบริษัทจะไม่ซับซ้อนมากนัก  และปัจจัย
การผลิตหลักคือแรงงาน  ซึ่งช้ินส่วนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมกลางน้ าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและมี
แนวโน้มว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก ได้แก ่IC และ  PCB 

3.  อุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream  Industry)  เป็นการผลิตสินค้าข้ันสุดท้ายของ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ  เครื่องรับวิทยุ  และโทรทัศน์  เป็นต้น  ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าข้ันสุดท้ายเหล่านี้ได้  โดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  เช่น 
เครื่องรับวิทยุ  และโทรทัศน์  ซึ่งเรามีความช านาญเฉพาะด้านมากกว่า  30 ปี  แล้ว  อย่างไรก็ตามการ
ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศของอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ านี้ค่อนข้างน้อย  ( รูปภาพที่ 3.3 
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รูปภาพที่ 3.3 มูลค่าการเพิ่มและชนิดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
มูลค่าเพิ่ม 
 

 
  อุตสาหกรรมต้นน้ า : เวเฟอร์ , 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์  เป็นต้น            อุตสาหกรรมกลางน้ า : 
            IC , PCB  เป็นต้น                  อุตสาหกรรมปลายน้ า : 
          คอมพิวเตอร,์ โทรทัศน ์ 
          เป็นต้น 
 
 

                                   อุตสาหกรรมสนับสนุน ชิ้นส่วนพลาสติก  ชิ้นส่วนวัตถุดิบ  เป็นต้น 
 
 
                                                                                                                 ชนิดของอุตสาหกรรม 
 

ที่มา : ศูนย์ศึกษาเอเปค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546: 10-2 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็น
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะด้านการส่งออกสามารถท ารายได้เข้า
ประเทศสูงเป็นล าดับต้นๆ เนื่องจากผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมดล้วนส่งออกทั้งสิ้น  ไม่มีการจ าหน่าย
ภายในประเทศไทย   ซึ่งตลาดส่งออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน  ได้แก่  
ตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา   
  

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มูลค่าน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ในช่วงปี พ.ศ. 2542 – 2547 จากจ านวนรายการสินค้าที่ท าการที่ท าการศึกษา
ทั้งหมด 93 รายการ (ดังภาคผนวก ค .)  จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 76991.61 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยในปี พ .ศ. 2542 มีมูลค่าน าเข้า
เท่ากับ 60,213.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 95,327.6  ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ .ศ. 2547 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 58.32 เมื่อพิจารณารายการสินค้าในสินค้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือนพบว่า รายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ย
สูงสุดเป็น 10 อันดับแรก (ตารางที่ 3.3)  
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จากตารางที่ 3.3 จะเห็นได้ว่ารายการสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า เครื่องส่งส าหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทรเลข มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก   5,288.77 
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2542 และเพิ่มข้ึนเป็น 20,984.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใน
ปี พ .ศ. 2547 คิดเปน็มูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 13,014.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 296.777 รองลงมา คือ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องรับโทรทัศน์ หรือถอดเสียงหรือ
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสีมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5,537.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใน
ปี พ .ศ. 2542 เป็น 11,896.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ย
ต่อปี ประมาณ 7,844.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 114.835 และอันดับสุดท้าย 
คือ กลุ่มรายการสินค้า วงจรพิมพ์ มีมูลค่าการน าเข้าลดลงจาก 2,265.93  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 2,148.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ย
ต่อปี ประมาณ 2,220.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือลดลงร้อยละ 5.20 

 
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาด หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยหมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ในปี พ.ศ.2547 
จากจ านวนรายการสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 68 รายการ (ดังภาคผนวก ง.)  จะเห็นได้ว่าประเทศ
สหรฐัอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในครัวเรือน  จาก
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์  และ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 13.89 
ของการน าเข้าท้ังหมด และเม่ือพิจารณารายการสินค้าใน หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ในครัวเรือน พบว่า รายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา 10 อันดับ
แรกน้ันประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยดังนี ้
(ตารางที่ 3.4) 
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จากตารางที่ 3.4  จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศคู่แข่งขัน  จากรายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  10 อันดับ
แรกน้ันประเทศไทย  มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยในกลุ่มรายการสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์หรือถอดเสียงหรือ
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสีเป็นอันดับสองเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน ซึ่งประเทศ
มาเลเซียมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ  9.77   โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยร้อยละ 
7.62  รองลงมาคือ  ประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศสิงคโปร์  และ  ประเทศฟิลิปปินส์  ตามล าดับ   
ส่วนกลุ่มรายการสินค้าเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม ส าหรับใช้กับระบบแคร์ริเออร์เคอร์เรนต์ไลน์หรือ
ระบบดิจิตัลไลน์ ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยเป็นอันดับสองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่
แข่งขนั ซึ่งประเทศมาเลเซียมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 7.03   โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาดเฉลี่ยร้อยละ 5.48 รองลงมาคือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศอินโดนีเซีย 
ตามล าดับ  
 
3.3 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า   อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการ

ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศไปเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ผู้ผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทความเป็นเจ้าของได้  3 ประเภท คือ 

1. บริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด   เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้
ประมาณปี  2538 เนื่องมาจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น  ท าให้ประเทศอุตสาหกรรมใหม่  เช่น  ญี่ปุ่น  มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น   ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ต้องการย้ายฐานการผลิตมาสู่ประเทศแถบ
เอเชีย  ซึ่งหน่ึงในนั้นคือ  ประเทศไทย   และสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  นโยบายการส่งเสริม
การลงทุนของรัฐบาล  บริษัทในกลุ่มน้ีได้แก่  Sharp Appliances (Thailand) , World Electric 
(Thailand) , JVC Manufacturing (Thailand) , Thomson (Thailand)  และ   Sony Siam industry 
ซึ่งบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน BOI 

2. บริษัทที่มีผู้ร่วมทุนจากต่างชาติ  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็น
บริษัทที่เข้ามาช่วง การผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า (Import Substitution) ช่วงป ี2503 – 2514 ได้แก่ 
5 บริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น  National Thai , Sanyo Universal Electric , Thai Toshiba 
Electric Industries , Kang Yong Electric Manufacturing และ U.E.I. Hitachi ส่วนกลุ่มท่ี  2 คือ 
กลุ่มบริษัทที่เข้ามาในช่วงการส่งเสริมการส่งออก (Export Expansion) ช่วงปี 2529 เป็นต้นมา ได้แก ่
Goldstar Mitr , Thai Samsung Electronics และ Siam NEC 

3. บริษัทที่เป็นของคนไทยท้ังหมด  สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่มตามขนาดดังนี้ 
 บริษัทขนาดใหญ่  มีบริษัทที่เป็นของคนไทยท่ีมีขนาดใหญ่เพียงบริษัทเดียว  ซึ่งจะมี

ลักษณะที่แตกต่างจากบริษัทอื่นในกลุ่มน้ีคือ  ไม่ได้ผลิตเพียงสินค้าขั้นสุดท้าย  แต่ยัง
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ท าการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้วย   ดังนั้นจึงมีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเอง 

 บริษัทขนาดกลาง  บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีจะผลิตเพื่อการจ าหน่ายภายในประเทศ
เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม  บริษัทเหล่านี้จะไม่ท าการผลิตอุปกรณ์  ชิ้นส่วนเอง  (In-
house Production) แต่จะน าเข้าสิ้นส่วนท่ีผลิตส าเร็จรูป (Complete Knock Down : 
CKD) แทน ตัวอย่างเช่น Chareon Somboon Industry , Chai  Wanee และ TRI-
star Industry เป็นต้น 

 บริษัทขนาดเล็ก  มีขนาดการผลิตน้อยมาก  และกระจายสินค้าออกไปบริเวณจ ากัด 
นอกจากนี้  บางส่วนของบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ผลิตแบบรับช่วงสัญญ  
(Subcontractor)เพื่อผลิตชิ้นส่วนให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 
จากที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี

บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเหมือนกัน โดยเฉพาะด้านการส่งออกที่มีความส าคัญ
เป็นล าดับที่  5  ของไทยในปี  2547  โดยมีมูลค่าการส่งออกถึง  45,670 ล้านบาท  โดยตลาดส่งออก
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ สหรัฐอเมริกา  
 
ส่วนแบ่งตลาดของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาดสหรัฐอเมริกา   
  

จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า มูลค่าน าเข้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในช่วง
ปี 2542 – 2547 จากจ านวนรายการสินค้าที่ท าการศึกษาทั้งหมด 147 รายการ (ดังภาคผนวก ค .)  
จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่า
เฉลี่ย 53,281.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยในปี 
พ.ศ. 2542 มีมูลค่าน าเข้าเท่ากับ 46,706.8  ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 
61,811.1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี พ .ศ. 2547 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.34 เมื่อพิจารณา
รายการสินค้าในหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่า รายก ารสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
เฉลี่ยสูงสุดเป็น 10 อันดับแรก (ตารางที่ 3.5)  
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จากตารางที่ 3.5 จะเห็นได้ว่ารายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า   ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ  ชนิดที่ใช้กับยานบก   อากาศยานหรือเรือ  
มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 4,878.08  ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2542 เป็น  5,454.61
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 5,129.95 ล้าน
ดอลลารส์หรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.82 รองลงมา คือ กลุ่มรายการสินค้า หม้อแปลงไฟฟ้า
เฉพาะส าหรับใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 4,166.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2542 เป็น 4,376.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 
คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 4,096.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5.03  และอันดับสุดท้าย  คือ  กลุ่มรายการสินค้า  เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์
อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้ามีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นจาก 1,063.78  ล้านดอลลารส์หรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 
2542 เป็น 1,356.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี พ .ศ. 2547 คิดเป็นมูลค่าน าเข้าเฉลี่ยต่อปี 
ประมาณ 1,157.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.48 

 
เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาด หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในป ี พ.ศ. 2547 จากจ านวนรายการสินค้าที่ท าการทั้งหมด 100 
รายการ (ดังภาคผนวก ฉ.)  จะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เครือ่งใช้ไฟฟ้า จากประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์  และ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีส่วนแบ่งตลาด
เฉลี่ยร้อยละ 5.22 ของการน าเข้าท้ังหมด และเม่ือพิจารณารายการสินค้าใน หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า พบว่า รายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา 10 อันดับแรกน้ัน
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยดังนี ้ (ตารางที่ 
3.6) 
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จากตารางที่ 3.6  จะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มประเทศคู่แข่งขัน  จากรายการสินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา  10  อันดับ
แรกน้ัน  ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยในกลุ่มรายการสินค้าชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟ
อื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบกอากาศยานหรือเรือเป็นอันดับสองเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน 
ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์  มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 5.66   โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาด
เฉลี่ยร้อยละ 3.03 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย  และ ประเทศฟิลิปปินส์  
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มรายการสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะส าหรับใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูล
อัตโนมัติ ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยเป็นอันดับสองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน 
ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์  มีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 6.34   โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาด
เฉลี่ยร้อยละ 5.36 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย  ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์  
ตามล าดับ   

 
 

 
 
  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่ 4  
การวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

ของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา 
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย ใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี   2542 – 2547    ได้แบ่งหมวดอุตสาหกรรมที่ศึกษาออกเป็น   
3  หมวด    โดยการศึกษาในแต่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  2  ส่วน  
ส่วนแรก เป็นการศึกษาคัดเลือกกลุ่มรายการสินค้าของประเทศไทยท่ีมีความสามารถในการแข่งขัน
ส่งออกสูงกว่าประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซี ย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์   โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage Index : RCA)   และส่วนท่ีสอง  วิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดความสามารถใน
การแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้ วยแบบจ าลอง
ส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share Model : CMS)  โดยการวิเคราะห์ส่วนน้ี  ได้
ท าการศึกษา  2  ช่วงเวลา  คือ   ปี   พ.ศ. 2542   และ  ปี พ.ศ. 2547   รายการสินค้าที่ศึกษาในแต่
ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมจะเป็นรายการสินค้า ที่มีความสามารถในการแข่งขันส่งออกสูงกว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้วยดัชนี RCA ของแต่ละหมวดสินค้า

อุตสาหกรรม 
 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีได้จ าแนกสินค้าออกเป็น 3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกา
น าเข้าจากประเทศไทยสูงสุด ในช่วงระหว่างปี พ .ศ 2542 -2547  ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน  
และ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  โดยการวิเคราะห์ในส่วนน้ี ได้น าแนวคิดความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบมาประยุกต์ใช้  ค านวณด้วยดัชนี RCA เปรียบเทียบรายการสินค้าในแต่ละหมวด
สินค้าอุตสาหกรรมที่ศึกษาของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ  ฟิลิปปินส์   ในตลาดสหรัฐอเมริกาใ นช่วงปี พ.ศ.  2542 – 2547    
ผลการวิเคราะห์ด้วยดัชนี RCA สามารถอธิบายจ าแนกตามหมวดสินค้าอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
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4.1.1 ผลการวิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปของประเทศไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
 
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป

ของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(RCA) จากสินค้าที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 236 รายการ (ภาคผนวก ก .) ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 
2542 – 2547 มาวิเคราะห์หาค่า RCA พบว่า รายการสินค้าของประเทศไทยท่ีมีค่า RCA  เฉลี่ย > 1 
ทั้งหมด 33 กลุ่ม (ดังตารางภาคผนวก ช.) โดยรายการสินค้าที่มีค่า RCAเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก
ของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 4.1) 
 

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
อื่นๆเฉพาะปลอกรัดข้อมือข้อเข่าหรือข้อเท้า การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย 
เท่ากับ 11.46 รองลงมา คือ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องแต่งกายที่ท าด้วยหนังเฟอร์ เฟอร์เทียม  การ
ส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  ตลอดช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 10.79 และล าดับ 5 คือ กลุ่มรายการสินค้า  
กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ท าด้วยฝ้าย การส่งออก
ของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2542 – 2547  โดยค่า  RCAเฉลี่ย เท่ากับ 6.97 
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วิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปในตลาดสหรัฐอเมริกา
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 

การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มที่ตลาดสหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้  จากสินค้าที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 236 รายการ (ภาคผนวก ก.) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 
2547 มาวิเคราะห์หาค่า RCA เฉลี่ย และพบว่ารายการสินค้าของประเทศไทยที่มีค่า RCA เฉลี่ย
มากกว่า 1 และมีค่ามากกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นพบว่ามีจ านวนรายการ
สินค้าทั้งหมด 33 รายการ (ภาคผนวก ฌ.) ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อ
ปีของประเทศไทยที่มีค่ามากกว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สูงสุด 5 อันดับแรก (ตารางที่ 4.2)  
 

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายการสินค้า เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์อื่นๆเฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือข้อเท้าประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โ ดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 11.46 รองลงมาคือ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ ตามล าดับ กลุ่มรายการสินค้า
อันดับสอง คือ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องแต่งกายที่ท าด้วยหนังเฟอร์ เฟอร์เทียม  ประเทศไทยมีค่า 
RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 
10.79 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และ ประเทศสิงคโปร์  
ตามล าดับ และ ล าดับ 5 คือ กลุ่มรายการสินค้า กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต์ท าด้วยฝ้ายา ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 6.97 รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ ตามล าดับ 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
ครัวเรือนของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  

 
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเลคทรอนิกส์

และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) จากสินค้าที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 93 รายการ 
(ภาคผนวก ค .) ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 มาวิเคราะห์หาค่า RCA พบว่า รายการสินค้า
ของประเทศไทยท่ีมีค่า RCAเฉลี่ยมากกว่า 1 ทั้งหมด 7 รายการ (ภาคผนวก ฏ.) โดยรายการสินค้าที่
มีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 4.3)  

 
จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายการสินค้า หลอดแมกนีตรอนส าหรับคลื่นวิทยุ การ

ส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอดช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 11.86 รองลงมา คือ กลุ่มรายการสินค้า  
เครื่องโทรพิมพ์ การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 9.29 และ ล าดับ 
5 คือ กลุ่มรายการสินค้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบช้ันเดียว  การ
ส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอดช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 5.66  
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วิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 

การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่ตลาดสหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทย และประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากสินค้าทั้งหมด 93 รายการ (ภาคผนวก ค.)  ในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2542 – 2547 มาวิเคราะห์หาค่า RCA เฉลี่ย และพบว่ารายการสินค้าของประเทศไทยท่ีมีค่า 
RCA เฉลี่ยมากกว่า 1 และมีค่ามากกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พบว่ามี
จ านวนรายการสินค้าทั้งหมด  7  รายการ (ภาคผนวก ฎ.)  ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าค่า 
RCA โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทยที่มีค่ามากกว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงสุด 5 อันดับแรก (ตารางที่ 4.4)  

 
จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายการสินค้า หลอดแมกนีตรอนส าหรับคลื่นวิทยุ 

ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า 
RCA เฉลี่ยร้อยละ 11.86 รองลงมาคือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และ 
ประเทศอินโดนีเซีย ตามล าดับ กลุ่มรายการสินค้าอันดับสอง คือ  กลุ่มรายการสินค้า เครื่องเล่น
แผ่นเสียงอื่นๆ แบบคาสเซ็ต  ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่
แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 6.21 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ  ประเทศอินโดนีเซีย ตามล าดับ ล าดับ 5 คือ กลุ่มรายการสินค้า ตัว
เก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบช้ันเดียว  ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุด
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 5.66 รองลงมาคือ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ตามล าดับ  
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา 
 
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา  
 

ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) 
จากสินค้าที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมด 147 รายการ (ภาคผนวก จ .) ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 
2547 มาวิเคราะห์หาค่า RCA พบว่า รายการสินค้าของประเทศไทยท่ีมีค่า RCAเฉลี่ย > 1 ทั้งหมด 
11 รายการสินค้า (ภาคผนวก ฒ .) โดยรายการสินค้าที่มีค่า RCAเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกของ
ประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 4.5)  
 

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายการสินค้า บัตรและแผ่นป้ายท่ีตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ 
(พรอกซิมิทีการ์ดและแทค) การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 11.68 
รองลงมา คือ พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น  ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 
125 วัตต์ การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ 10.01 และ ล าดับ 5 คือ กลุ่ม
รายการสินค้า อื่นๆเฉพาะตัวก าเนิดหรือตัวกรองความถี่สัญญาณไฟฟ้า ชนิดส าหรับติดตั้งบนวงจร
พิมพ์ การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตลอด
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2547 โดยค่า RCAเฉลี่ย เท่ากับ  3.51 
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วิเคราะห์หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
 

การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน ของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ตลาดสหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จาก
สินค้าท้ังหมด 147 รายการ (ภาคผนวก จ .) ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2542 – 2547 มาวิเคราะห์หาค่า 
RCA เฉลี่ย และพบว่ารายการสินค้าของประเทศไทยท่ีมีค่า RCA เฉลี่ยมากกว่า 1 และมีค่ามากกว่า
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นพ บว่ามีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 11 รายการ 
(ภาคผนวก ณ .) ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทยที่มีค่า
มากกว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงสุด 5 อันดับแรก 
(ตารางที่ 4.6) 

 
จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่ากลุ่มรายการสินค้า บัตรและแผ่นป้ายท่ีตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ 

(พรอกซิมิทีการ์ดและแทค) ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่
แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 11.68 รองลงมาคือ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศอินโดนีเซีย ตามล าดับ  กลุ่มรายการสินค้าอันดับสอง คือ พัด
ลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 125 วัตต ์
ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า 
RCA เฉลี่ยร้อยละ 10.01 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และ 
ประเทศมาเลเซีย ตามล าดับ และ อันดับสุดท้าย คือ กลุ่มรายการสินค้า อื่นๆเฉพาะตัวก าเนิดหรือตัว
กรองความถี่สัญญาณไฟฟ้า ชนิดส าหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์  ประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศคู่แข่งขัน โดยประเทศไทยมีค่า RCA เฉลี่ยร้อยละ 3.51 รองลงมาคือ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์ ตามล าดับ 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก าหนดความสามารถในการส่งออกด้วยแบบจ าลอง CMS 
 

การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขัน ของแต่ละ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
มากกว่าประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งได้แก่  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  และ 
ฟิลิปปินส์   ด้วยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (CMS) เพื่ออธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
การน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการส่งออกในท่ีนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1. World Trade effect คือ ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา เป็นการแสดงถึง
แนวโน้มการส่งออกสินค้าที่ท าการศึกษาของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้ าการส่งออก
สินค้าท่ีการศึกษาของประเทศไทย ขยายตัวในอัตราเดียวกันกับอัตราการขยายตัวของการน าเข้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงว่าส่วนตลาดของการส่งออกสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาคงที่  

2. Commodity-composition effect คือ ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด 
จะสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยใช้ความพยายามขยายการส่งออกไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัว
หรือลดการส่งออกไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัว ซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ันผลกระทบร่วมจะมีค่าเป็นลบ 
ซึ่งถ้าออกมาเป็นบวก แสดงว่า ประเทศไทยขยายตัวการส่งออกไปในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการ
ขยายตัวหรือลดการส่งออกในตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัว   

3. Competitiveness effect คือ  ผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง แสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างการขยายตัวของการส่งออกแท้จริง กับการขยายตัวของการส่งออกที่
เพียงพอจะรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ได้เท่าเดิมส าหรับสินค้าท่ีท าการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ผล
จากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงมีค่าเป็นบวก ห มายถึง ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าที่
ท าการศึกษามีค่าเพิ่มขึ้นและถ้าผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงมีค่าเป็นลบ หมายถึง 
ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าที่ท าการศึกษามีค่าลดลง  

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลของมูลค่าการน าเข้าสินค้าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2542 และปี พ .ศ. 2547  โดยได้คัดเลือกกลุ่มรายการสินค้าของแต่ละ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่าประเทศ มาเลเซีย  
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  และ ฟิลิปปินส์   จากการวิเคราะห์ให้หัวข้อที่ 4.1  ทั้ง 3 หมวดสินค้า
อุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ี
ก าหนดความสามารถในการส่งออกสินค้าของไทย ในแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมสามารถอธิบาย
ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้    
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4.2.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
 
จากการศึกษาในครั้งนี้   พบว่าการเปลี่ยนแปลงของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทอในช่วงที่ท าการศึกษา เป็นผลมาจากปัจจัยท่ีส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 4.7) 
 
รายการสินค้าท่ีมีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 9 รายการสินค้า ได้แก่  
1.1 สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง  ถักแบบ

นิตท าด้วยวัตถุทออื่น ๆ 
1.2 กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

ท าด้วยฝ้าย 
1.3 กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
1.4 ถุงเท้าและของที่คล้ายกันถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
1.5 ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ท าด้วยฝ้าย 
1.6 ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ า ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ท าด้วยฝ้ายท าด้วย

วัตถุทออื่น ๆ  
1.7 สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุดแจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิงท าด้วยฝ้าย 
1.8 เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้า  
1.9 หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ หรือท าจากผืน

ผ้าลูกไม้ ร่างแหคลุมผม 
 

จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี     พบว่าการขยายตัวของการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่วน
ใหญ่เป็นการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา  รองลงมาคือ   ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง    แสดงว่าน าเข้าของสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง  และมีการขยายการส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว  
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2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา  และผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาด มี 7 รายการสินค้า ได้แก่  

2.1 ชุด กระโปรงกางเกงขาสามส่วนของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วยฝ้าย  
2.2 เสื้อคลุมอาบน้ าและของที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยฝ้าย 
2.3 เสื้อผ้าและถุงเท้าของเด็กเล็กถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  
2.4 เสื้อกันลมแจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วย

วัตถุทออื่น ๆ 
2.5 สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุดแจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยฝ้าย 
2.6 ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  
2.7 เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 

จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการน าเข้าของตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ  และผลกระทบร่วมหรือ
ผลจากทิศทางการขยายตลาดมีค่าเป็นเป็นบวก แสดงว่า การน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 
และประเทศไทยมีการขยายตัวการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว แต่ผลจาก
ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงมีค่าลดลง    

     
    3. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่
แท้จริง มี 8 รายการสินค้า ได้แก่ 

3.1 เครื่องแต่งกายที่ท าด้วยหนังเฟอร์ เฟอร์เทียม 
3.2 เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ตของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วยขนแกะหรือขน

ละเอียดของสัตว์ 
3.3 กางเกงขาสั้นของบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตท าด้วยขนแกะ หรือขนละเอียด

ของสัตว ์
3.4 แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง  ถักแบบนิต ท าด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
3.5 กางเกงขาสั้นของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยขนแกะ หรือขนละเอียด   

ของสัตว ์
3.6 เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืน ๆ กางเกงชั้นในของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วย

วัตถุทออ่ืน ๆ  
3.7 เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  
3.8 เสื้อผ้าอ่ืน ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย  
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จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าผลการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาที่
เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงท่ีเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะท่ีผลกระทบ
ร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดลดลง แสดงว่า ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง แต่
ประเทศไทยลดการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว  
 

4. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา มี 1 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการ
สินค้า เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง พบว่าการขยายตัวการส่งออกมีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขยายตัวการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการขยายตัวของตลาด
สหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ ในขณะท่ีผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดและผลจาก
ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงลดลง แสดงว่ าการน าเข้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ี
ประเทศไทยเสียความสามารถในการแข่งขันและมีการลดการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการ
ขยายตัว 
 

รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาด มี 3 รายการสินค้า ได้แก่ 
1.  แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
2.  เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรีหรือเด็กหญิงท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียด ของสัตว์  
3. ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ า รวมท้ังเสื้อผ้าอื่น ๆท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียด

ของสัตว ์
 
จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าการขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าลดลง โดย

เป็นผลมาจากปัจจัยการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาลดลงเป็นส าคัญ และ ผลกระทบร่วมหรือผล
จากทิศทางการขยายตลาดลดลง แสดงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้ าลดลง และประเทศไทยขยาย
การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัว แม้ผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 
แต่ถือว่ามีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยท่ีเป็นลบ 

 
2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่

แท้จริง มี 3 รายการสินค้า ได้แก่ 
1. สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุดแจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิงท าด้วยฝ้าย 
2. เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่นๆเฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือ

ข้อเท้า  
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3. เสื้อโอเวอร์โค้ตและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วย
วัตถุทออื่น ๆ  

 
จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่ามูลค่าการน าเข้าของตลาดสหรัฐอเมริกาจาก

ประเทศไทยมีค่าลดลง เนื่องจากผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีค่าลดลงเป็นส าคัญ 
และ ผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงมีค่าลดลง แสดงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้า
ลดลงและประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขันท าให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงด้วย แม้ว่าผลกระทบ
ร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดจะมีค่าเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับปัจจัยท่ีเป็น
ลบ 

 
3.  ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทาง  การ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันท่ีแท้จริง มี 2 รายการสินค้า ได้แก่  
1. เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ตของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว ์
2. เสื้อโอเวอร์โค้ต ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์  

 
จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าผลจากการลดการน าเข้า ของตลาด

สหรัฐอเมริกากระทบมากที่สุด รองลงมาผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดและผลจาก
ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง แสดงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าลดลง ประเทศไทยมีความ
เสียเปรียบในการแข่งขันจึงท าให้ส่วนแบ่งตลาดลดลง และ ประเทศไทยก็ยังเพิ่มการส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัวอยู ่ 
 
4.2.2 อุตสาหกรรมเครื่องอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน  

 
จากการศึกษาในครั้งนี้  พบว่าการเปลี่ยนแปลงของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป

และผลิตภัณฑ์สิ่งทอในช่วงที่ท าการศึกษา เป็นผลมาจากปัจจัยท่ีส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 4.8) 
 
รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 1 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการ
สินค้า เครื่องรับโทรทัศน์หรื อเครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสี พบว่าการขยายตัวของการส่งออกที่
เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ผลกระทบร่วมหรือผลจาก
ทิศทางการขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง แสดงว่าน าเข้าของ
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สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง และมีการขยาย
การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว 

2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่
แท้จริง มี 5 รายการสินค้า ได้แก่  

1. เครื่องโทรพิมพ์ 
2. เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณส าหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข  
3. เครื่องเล่นแผ่นเสียงอื่นๆ แบบคาสเซ็ต  
4. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบช้ันเดียว  
5. หลอดแมกนีตรอนส าหรับคลื่นวิทยุ 

  
 จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าผลการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาที่

เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้มูลค่าการน า เข้าสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงท่ีเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่ผลกระทบ
ร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดลดลง แสดงว่าประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริง แต่
ประเทศไทยลดการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว 
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รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
 

ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยาย
ตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง มี 1 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการสินค้า 
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแทนทาลัมชนิดค่าคงที่ พบว่าผลจากการลดการน าเข้าของตลาดสหรัฐอเมริกา
กระทบมากที่สุด รองลงมาผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาดและผลจากความสามารถ
ในการแข่งขันที่แท้จริง แสดงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้ าลดลง ประเทศไทยมีความเสียเปรียบใน
การแข่งขันท าให้ส่วนแบ่งตลาดลดลง และ ประเทศไทยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่หด
ตัว  
 
4.2.3 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้   พบว่าการเปลี่ยนแปลงของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทอในชว่งที่ท าการศึกษา เป็นผลมาจากปัจจัยท่ีส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 4.9) 
 

รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 3 รายการสินค้า ได้แก่  
1. พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลัง

ไม่เกิน 125 วัตต ์
2. เครื่องปัดน้ าฝน เครื่องละลายน้ าแข็ง และเครื่องก าจัดฝ้า 
3. บัตรและแผ่นป้ายท่ีตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ (พรอกซิมิทีการ์ดและแทค)  

 

จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าการขยายตัวของการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการขยายตลาด
และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง   แสดงว่าน าเข้าของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริงแลมีการขยายการส่งออกไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว   
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    2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาด มี 3 รายการสินค้า ได้แก่  

1. ส่วนประกอบเฉพาะแผ่นเมมเบรนส าหรับเครื่องจักรแยกสารด้วยไฟฟ้า 
2. ฉนวนไฟฟ้าอื่นๆท าด้วยวัตถุใดก็ตาม  
3. อื่นๆเฉพาะตัวก าเนิดหรือตัวกรองความถี่สัญญาณไฟฟ้า ชนิดส าหรับติดตั้งบน

วงจรพิมพ์ 
 

 จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการน าเข้าของตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ และผลกระทบร่วมหรือ
ผลจากทิศทางการขยายตลาดมีค่าเป็นเป็นบวก แสดงว่าการน าเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 
และประเทศไทยมีการขยายตัวการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการขยายตัว แต่ผลจาก
ความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงมีค่าลดลง        
     

รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
 

ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่
แท้จริง มี 5 รายการสินค้า ได้แก่  

1. โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ท างานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว 
2. เตาอบไมโครเวฟ  
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้าน 
4. ส่วนประกอบเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับให้สัญญาณการจราจร ส าหรับใช้กับ

ทางรถไฟ  
5. หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ 

 
จากรายการสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นน้ี พบว่าผลจากการลดการน าเข้าของตลาด

สหรัฐอเมริกากระทบมากที่สุด รองลงมาผลจากคว ามสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง แสดงว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาน าเข้าลดลง ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในการแข่งขันจึงท าให้ส่วนแบ่ง
ตลาดลดลง และประเทศไทยก็ยังเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่หดตัวอยู่  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
  

ภาคการส่งออกเป็นส่วนส าคัญ ในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในช่วงปี พ .ศ. 2542 – 2547 ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเ ทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) เพิ่มขึ้น โดยในปี พ .ศ. 2542 GDP มีมูลค่า 4,637,079 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเป็นมูลค่า 
6,576,834  ล้านบาท ในปี พ .ศ. 2547 เช่นเดียวกัน การส่งออกมีมูลค่ารวม 2,215,178 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 47.77 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2542  และเพิ่มข้ึนเป็น 3,922,410  ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ  59.64  ของ  GDP ในปี พ.ศ. 2547 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่าง พ .ศ.2542 – 2547  ได้แบ่งหมวดอุตสาหกรรมที่ศึกษา
ออกเป็น   3   หมวด  โดยการศึกษาในแต่หมวดสินค้าอุตสาหกรรม   ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 
2 ส่วน   ส่วนแรกเป็นการศึกษาคัดเลือกกลุ่มรายการสินค้าของประเทศไทย  ที่มีความสามารถ
แข่งขันส่งออกสูงกว่าประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  (Revealed Comparative Advantage Index : RCA)  และส่วนท่ีสอง 
เป็นการวิเคราะห์ความสามารถแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ส าคัญของประเทศไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา โดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share Model : CMS) 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่ามูลค่าน าเข้าของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ

ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2542 – 2547 ของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมจะ
มีแนวโน้มมูลค่าการน าเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวแบ่งออกเป็น  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป กลุ่มรายการสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้ากางเกงขาสามส่วนและกางเกงขาสั้นของสตรีหรือเด็กหญิงท า
ด้วยฝ้าย และกลุ่มรายการสินค้ากางเกงขาสามส่วนและกางเกงขาสั้นของบุรุษและเด็กชายท าด้วย
ฝ้าย เป็นต้น กลุ่มรายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เชิ้ตของบุรุษหรือ
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เด็กชายท าด้วยฝ้าย และกลุ่มรายการสินค้าเชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียด
ของสัตว์ เป็นต้น  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน กลุ่มรายการ
สินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่  กลุ่มรายการสินค้าเครื่องส่งส าหรับวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทร
เลข และกลุ่มรายการสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสี เป็นต้น กลุ่มรายการ
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องส่งส าหรับวิทยุโทรศัพท์วิทยุโทรเลข 
วิทยุกระจายเสียง และกลุ่มรายการสินค้าเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถท างานได้โดยไม่มี
พลังงานจากแหล่งภายนอก เป็นต้น  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มรายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน
หรือเรือ และกลุ่มรายการสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าเฉพาะส าหรับใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 
เป็นต้น กลุ่มรายการสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณ์อื่นๆ และกลุ่มรายการสินค้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆส าหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 
โวลต์เป็นต้น 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ของประเทศ
ไทยและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งได้แก่  มาเลเซีย 
สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  และ ฟิลิปปินส์  โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาดต่อปีในช่วงระหว่างปี 
พ.ศ. 2542 – 2547 ของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 10 อันดับ
แรก พบว่า ในตลาดสหรัฐอเมริกาสินค้าท่ีประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดและมากกว่าสินค้า
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้ 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ย
สูงสุดและมากกว่าสินค้าของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 6 กลุ่มรายการสินค้า 
ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถุงเท้าและของที่
คล้ายกันท าด้วยฝ้าย และ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่นๆเฉพาะ
ปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือข้อเท้า เป็นต้น 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ประเทศไทยมี
ส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดและมากกว่าสินค้าของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 4 
กลุ่มรายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องโทรสาร และ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องเล่น
แผ่นเสียงอื่นๆ แบบคาสเซ็ต เป็นต้น 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยสูงสุดและ
มากกว่าสินค้าของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 8 กลุ่มรายการสินค้า ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่
เกิน 125 วัตต์ และ กลุ่มรายการสินค้า เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น 
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ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกสินค้าของประเทศไทย ในตลาดสหรัฐอเมริกา
ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) พบว่า กลุ่มรายการสินค้าของประเทศไทย
ที่มีค่า RCA มากกว่า 1 ของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทย
สูงสุด ซึ่งจ าแนกเป็นดังนี้ กลุ่มรายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า RCA เพิ่มขึ้น และ กลุ่มรายการสินค้าที่มี
แนวโน้มค่า RCA ลดลง  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ที่มีค่า RCA มากกว่า 1 มีทั้งหมด 
33  กลุ่มรายการสินค้า โดยในจ านวนดังกล่าวมีกลุ่มรายการสินค้าที่มีแนว โน้มค่า RCA เพิ่มขึ้น 
ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า กางเกงชั้นในชนิดบรีฟไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์ท าด้วยฝ้าย และกลุ่มรายการสินค้าเสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ เป็นต้น กลุ่ม
รายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า RCA ลดลง ได้แก่ กลุ่มรายกา รสินค้าเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์อื่นๆเฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือข้อเท้า และกลุ่มรายการสินค้าเสื้อโอเวอร์โค้ตของ
สตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เป็นต้น 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่มีค่า RCA 
มากกว่า 1 มีทั้งหมด 7 กลุ่มรายการสินค้า โดยในจ านวนดังกล่าวมีกลุ่มรายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า 
RCA เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า หลอดแมกนีตรอนส าหรับคลื่นวิทยุ และกลุ่มรายการสินค้า 
เครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสี เป็นต้น กลุ่มรายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า RCA 
ลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงอื่นๆแบบคาสเซ็ต และกลุ่มรายการสินค้าตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบช้ันเดียว เป็นต้น   

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีค่า  RCA มากกว่า 1 มีทั้งหมด 11 กลุ่ม
รายการสินค้า โดยในจ านวนดังกล่าวมีกลุ่มรายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า RCA เพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่
เกิน 125 วัตต ์เป็นต้น กลุ่มรายการสินค้าที่มีแนวโน้มค่า RCA ลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า โคม
ไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ท างานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว และอื่นๆเฉพาะตัวก าเนิดหรือตัว
กรองความถี่สัญญาณไฟฟ้าชนิดส าหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์ เป็นต้น  
 

การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา ผล
การวิเคราะห์  พบว่าค่า RCA   โดยเฉลี่ยต่อปีของประเทศไทยที่มีค่ามากกว่าค่า RCA โดยเฉลี่ยต่อ
ปีของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มีค่าสูงสุด 
5   อันดับแรก 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เครื่อง
แต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์อื่นๆเฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือข้อเท้า กลุ่มรายการสินค้า 
เครื่องแต่งกายที่ท าด้วยหนังเฟอร์เทียม และกลุ่มรายการสินค้าเสื้อโอเวอร์โค้ตของสตรีหรือเด็กหญิง
ถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เป็นต้น 
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- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่  กลุ่ม
รายการสินค้าหลอดแมกนีตรอนส าหรับคลื่นวิทยุ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงอื่นๆ แบบ
คาสเซ็ต และกลุ่มรายการสินค้าเครื่องโทรพิมพ์ เป็นต้น 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าบัตรและแผ่นป้ายท่ี
ตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ (พรอกซิมิทีการ์ดและแทค) กลุ่มรายการสินค้าพัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติด
ผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 125 วัตต์ และกลุ่มรายการสินค้าเตาอบ
ไมโครเวฟ เป็นต้น  

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดความสามารถในการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในตลาด

สหรัฐอเมริกาด้วยแบบจ าลอง CMS ของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจาก
ประเทศไทยสูงสุด พบว่า   

 
1. หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป  
รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 9 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการ
สินค้า สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วยวัตถุ
ทออื่น ๆ  กลุ่มรายการสินค้า กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ตบุรุษหรือเด็กชายถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์ท าด้วยฝ้าย เป็นต้น  

2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศ
ทางการขยายตลาด มี 6 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการสินค้าชุดกระโปรงกางเกงขาสามส่วนของ
สตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตท าด้วยฝ้าย กลุ่มรายการสินค้า เสื้อคลุมอาบน้ าและของที่คล้ายกันของ
บุรุษหรือเด็กชายท าด้วยฝ้าย เป็นต้น 

3. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลจากความสามารถในการ
แข่งขันที่แท้จริง มี 8 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องแต่งกายที่ท าด้วยหนังเฟอร์ เฟอร์
เทียม กลุ่มรายการสินค้าเสื้อโอเวอร์โค้ตคาร์โค้ตของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยขนแกะหรือ
ขนละเอียดของสัตว์ เป็นต้น  

4. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา มี 1 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่ม
รายการสินค้า เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง   

 
รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  

1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาและผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศ
ทางการขยายตลาด มี 3 รายการสินค้า ได้ แก่ กลุ่มรายการสินค้า แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรี



 69 

หรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องแต่งตัวเป็นชุดของสตรี
หรือเด็กหญิงท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ เป็นต้น 

2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการ
แข่งขันที่แท้จริง มี 3 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้ าสูทเครื่องแต่งตัวเป็นชุดแจ็กเก็ต เสื้อ
เบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิงท าด้วยฝ้าย กลุ่มรายการสินค้าเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์อื่นๆ  เฉพาะปลอกรัดข้อมือ ข้อเข่าหรือข้อเท้า เป็นต้น  

3. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ
ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง มี 2 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการ
สินค้า เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ตของบุรุษหรือเด็กชายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ กลุ่ม
รายการสินค้าเสื้อโอเวอร์โค้ตของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์  

 
2. หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน  
รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ  
ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 1 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการ
สินค้า เครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอแบบสี  

2.    ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการ
แข่งขันที่แท้จริง มี 5 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า เครื่องโทรพิมพ์ และกลุ่มรายการสินค้า 
เครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณส าหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข เป็นต้น  
 

รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
      ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง มี 1 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการ
สินค้าตัวเก็บประจุไฟฟ้าแทนทาลัมชนิดค่าคงที่  

 
3. หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  

  รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศทางการ

ขยายตลาดและผลจากความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริง  มี 3 รายการสินค้า ได้แก่  กลุ่มรายการ
สินค้า พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 125 
วัตต์ กลุ่มรายการสินค้าเครื่องปัดน้ าฝน เครื่องละลายน้ าแข็ง และเครื่องก าจัดฝ้า  เป็นต้น  

2. ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลกระทบร่วมหรือผลจากทิศ
ทางการขยายตลาด มี 3 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าส่วนประกอบเฉพาะแผ่นเมมเบรน
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ส าหรับเครื่องจักรแยกสารด้วยไฟฟ้า กลุ่มรายการสินค้าฉนวนไฟฟ้าอื่นๆท าด้วยวัตถุใดก็ตาม เป็น
ต้น  

รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออกลดลง มีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
ผลจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา และผลจากความสามารถในการแข่งขันที่

แท้จริง มี 5 รายการสินค้า ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าโคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ท างานโดยใช้
แหล่งพลังงานในตัว กลุ่มรายการสินค้าเตาอบไมโครเวฟ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ที่ส าคัญของ
ประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2542 – 2547 พบว่า กลุ่มรายการสินค้าที่มี
ความได้เปรียบของแต่ละหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกาน าเข้าจากประเทศไทยสูงสุดได้แก่  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของ
การส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้า สูทเครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ของสตรี
หรือเด็กหญิงถักแบบนิตท าด้วยวัตถุทออื่นๆ 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน รายการสินค้าที่มี
การขยายตัวของการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่  กลุ่มรายการสินค้าเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่อง
บันทึกภาพวิดีโอแบบสี  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออก
เพิ่มขึ้น ไ ด้แก่ กลุ่มรายการสินค้าพัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่างที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าใน
ตัวซึ่งให้ก าลังไม่เกิน 125 วัตต์  

เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเป็น
หลัก  

ส าหรับกลุ่มรายการสินค้าที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันส่งออกของแต่ละหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมได้แก่ 

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของ
การส่งออกลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าแจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบนิต
ท าด้วยเส้นใยสังเคราะห์  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน รายการสินค้าที่มี
การขยายตัวของการส่งออกลดลง ได้แก่ กลุ่มรายการสินค้าตัวเก็บประจุไฟฟ้าแทนทาลัมชนิดค่าคงที่  

- หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รายการสินค้าที่มีการขยายตัวของการส่งออก
ลดลง ได้แก ่กลุ่มรายการสินค้า เตาอบไมโครเวฟ  

เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุการหดตัวของตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก  
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น เพื่อให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในตลาดสหรัฐอเมริกาจึงมีข้อเสนอแนะจ าแนกตามหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมดังนี้ 

(1) หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผลการวิเคราะห์ พบว่าเป็น
หมวดที่มีรายการสินค้า ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ถึง 33  รายการ ฉะนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันการส่งออกให้สูงยิ่งขึ้น  ภาครัฐ
และภาคเอกชนควรจะก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเสื้อผ้าที่ส าคัญใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก ประเทศไทยมีฐานการผลิตสิ่งทอที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคนี้ ซึ่งในส่วนนี้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ควรจะเข้ามามีบทบาทในการ
วิเคราะห์ โดยศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกไปยังตัวสินค้าว่าสินค้าประเภทใดมีการส่งออกมาก  และประเทศ
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงควรมุ่งพัฒนากลุ่มสินค้าเหล่านี้ เพื่อผลิตและส่งออกและขยาย
ตลาดต่อไป 

(2) หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน จากผลการ
วิเคราะห์ พบว่าเป็น หมวดที่มีรายการสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างน้อยกว่าประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีแค่ 7 รายการ ฉะนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
การส่งออกให้สูงยิ่งขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชน ควรร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ส่งเสริม
ผู้ผลิตเรื่องการฝึกอบรมบุคลากร หรือ พัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการให้ดีขึ้ นเพื่อให้ผู้ผลิต
ของไทยมีความสามารถในการผลิต และมีศักยภาพในการแข่งขัน  นอกจากนี้ควรเข้ามามีบทบาทใน
การประสานงานกับผู้ผลิตในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  ที่เป็นของตนเองให้เกิดขึ้น 
เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น 

(3)  หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผลการวิเคราะห์ พบว่าเป็นหมวดที่มี
รายการสินค้า ที่มีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างน้อยกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพราะมีแค่ 11 รายการ ฉะนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่ งขันการส่งออกให้สูงยิ่งขึ้น 
ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเครื่องไฟฟ้าของประเทศ
ไทยให้ได้มาตรฐานสากล  เพื่อให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก 
และเพื่อป้องกันสินค้าราคาถูก คุณภาพต่ าจา กประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ควรเข้ามามีบทบาทในการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเรื่องการฝึกอบรมบุคลากร หรือ พัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการให้ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทยมีความสามารถในการผลิต และมีศักยภาพในการแข่งขัน  
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5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 

การศึกษาครั้งต่อไป   ควรน ารายการสินค้าอุตสาหกรรมที่มีความสามารถแข่งขันส่งออก
ในตลาดสหรัฐอเมริกา  มาท าการวิเคราะห์ทั้งด้านการผลิตด้านการตลาดและทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของรายการสินค้าอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมท้ังควรศึกษาเจาะลึกถึง
ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกอุตสาหกรรมการผลิตที่ท าการศึกษา เช่น การ
ออกแบบสอบถามต่างๆ  การสัมภาษณ์ผู้ประกอบ และควรศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของแต่ละอุตสาหกรรมด้วยว่า มีความเป็นไปได้และผลประโยชน์มากน้อยแค่
ไหน รวมท้ังถ้ารัฐและภาคเอกชน เข้ามาส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วจะสามารถดึงดูด
นักลงทุนมาได้มากกว่าหรือไม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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