
 

 

 

 
 

 
 

การศึกษาค้นคว้าอสิระ 
 

การศึกษาความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา  

A STUDY OF COMPETITIVENESS ON EXPORT OF COMPUTER EQUIPMENT AND 

COMPONENTS FROM THAILAND TO THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

 

 

 

นายพงศ์พณชิ  ศักดิ์รัตนอมัพร 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 



การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 

เร่ือง 

 

การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

A STUDY OF COMPETITIVENESS ON EXPORT OF COMPUTER EQUIPMENT AND  

COMPONENTS FROM THAILAND TO THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

นายพงศพ์ณิช  ศกัด์ิรัตนอมัพร 

 

 

 

 

 

เสนอ 

 

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

พ.ศ. 2558 







กติติกรรมประกาศ 
 

  การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ

รองศาสตราจารย ์ดร. เรวตัร ธรรมาอภิรมย ์ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และตรวจทานแกไ้ข

ข้อบกพร่องของการศึกษามาโดยตลอด รวมทั้ง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีโครงการปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจทุกๆ ท่าน ท่ีคอยให้คาํปรึกษาในหลายๆ เร่ือง และให้คาํแนะนาํในดา้นต่างๆ มา

เป็นอยา่งดี 

 

 ผูค้ ้นควา้อิสระขอกราบของพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อนร่วมรุ่นคณะเศรษฐศาสตร์ 

(MBE20) ทุกๆคนท่ีคอยให้กาํลงัใจ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้คาํแนะนาํและสนับสนุนแก่ผู ้

คน้ควา้อิสระมาโดยตลอด 

 

พงศพ์ณิช ศกัด์ิรัตนอมัพร 

 กรกฎาคม 2558 

 

 



(1) 

 

สารบัญ 

 

หน้า 

 

สารบญัตาราง  (3) 

 

สารบญัภาพ    (5) 

 

บทท่ี 1  บทนาํ   1 

   ความสาํคญัของปัญหา 1 

   วตัถุประสงคข์องการวจิยั 6 

   ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  6 

   ขอบเขตของการศึกษา  6 

   นิยามศพัท ์ 7 

บทท่ี 2  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  8 

   ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  8 

    ทฤษฎีระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ (Diamond Model) 8 

    ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 11 

    แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 13 

   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 16 

บทท่ี 3  วธีิการศึกษา   19 

   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 19 

   วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 20 

บทท่ี 4  ผลการวเิคราะห์  21 

   การวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎ 21 

   การวเิคราะห์แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 25 

   การวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  

   อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 40 



(2) 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

หน้า 

 

บทท่ี 5  สรุปและขอ้เสนอแนะ 46 

   สรุปผลการศึกษา 46 

   ขอ้เสนอแนะ 47

   

เอกสารและส่ิงอา้งอิง   49 

 

ภาคผนวก 

   ภาคผนวก ก  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก 

              ของประเทศไทยดว้ยแบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 52 

    

ประวติัการศึกษาและการทาํงาน 59

   

 

 

 

 

 



(3) 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที ่           หน้า 

 

 1 แสดงสินคา้ส่งออก 5 อนัดบัแรกของไทย ปีพ.ศ. 2551-2556  2 

 

 2 ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

  อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยและคู่แข่งขนัในตลาดสหรัฐอเมริกา 

  พ.ศ. 2551 – 2556 23 

  

 3 มูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบและสินคา้ 

  ทั้งหมดของประเทศไทย ประเทศคู่แข่งขนัไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 24 

 

 4 มูลค่าการนาํเขา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ 

  สหรัฐอเมริกาและมูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทุกชนิดของประเทศสหรัฐอเมริกา  

  ในปี พ.ศ. 2551-2556 25 

 

 5 มูลค่าการส่งออก อตัราการขยายตวัการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบโดยรวมของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 และ  

  ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556       26 

 

 6 มูลค่าการส่งออก อตัราการขยายตวัของการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 

  และส่วนประกอบ ไปยงัตลาดส่งออกต่างๆ โดยรวมของโลกระหวา่งปี  

  พ.ศ. 2551-2553 และระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556     28 

 

 7 ผลจากการกระจายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ 

  ส่วนประกอบไปยงัตลาดส่งออกท่ีสาํคญั      31 

 

 8 ผลจากความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออกของคอมพิวเตอร์  

  อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงัตลาดท่ีสาํคญั 35 



(4) 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางที ่           หน้า 

 

 9   มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

    ไปสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556  36 

 

 10   มูลค่าการส่งออกของสินคา้ทุกชนิดของโลกปี 2551-2556  37 

 

 11   มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของโลก  

    ปีพ.ศ. 2551-2556  37 

 

 12   มูลค่าการนาํเขา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ 

    สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556  38 

 

 13   มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

    ไป สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556  39 

 

 14   อุปสงคภ์ายในประเทศและส่งออกของสินคา้คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบปี พ.ศ.2551 – 2556  43

  

   

 

 

 



(5) 

 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที ่            หน้า 

 

1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทยตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2537-2556          1 

 

2 ตลาดส่งออกสินคา้คร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

ปีพ.ศ. 2551-2556 3 

 

3 มูลค่าการนาํเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปีพ.ศ. 2546-2555 4 

 

4 มูลค่าการนาํเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์  

อินโดนีเซีย และไทย ระหวา่งปีพ.ศ. 2551-2556       5 

 

 5 ระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ (Diamond Model)  9 

 



1 
 

 

บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความสําคัญของปัญหา 

 

 การส่งออกถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคญัและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัและเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ในดา้นความสัมพนัธ์ 

การส่งออกมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2537 - 2555 โดยในช่วงแรกมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้และบริการต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศเพียงร้อยละ 38.9 ในปี พ.ศ. 2537 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีสัดส่วนสูงสุดคือ 

ร้อยละ 76.9 ในปี พ.ศ. 2554 โดยข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 75 ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ดงันั้นภาคส่งออกจึงถือเป็นส่วนสําคญัของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2556 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556 
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 เม่ือพิจารณาดา้นโครงสร้างสินคา้ส่งออก (ตารางท่ี 1) พบวา่ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2554 สินคา้

ในหมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 1  มีมูลค่าการ

ส่งออกระหวา่ง 513,710 ถึง 605,314 ลา้นบาท  อนัดบัท่ี 2 คือ รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบมี

มูลค่าการส่งออกระหวา่ง 378,348 ถึง 561,108 ลา้นบาท อนัดบัท่ี 3 คือ อญัมณีและเคร่ืองประดบั มี

มูลค่าการส่งออกระหวา่ง  274,093 ถึง 371,239 ลา้นบาท อนัดบัท่ี 4 คือ นํ้ ามนัสําเร็จรูป มูลค่าการ

ส่งออกระหว่าง  214,175 ถึง 303,794 ลา้นบาทและอนัดบัท่ี 5 คือ ยางพารา มีมูลค่าการส่งออก

ระหว่าง 146,188 ถึง 382,903 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามในปีพ.ศ. 2555 มีการเปล่ียนแปลงอนัดบัการ

ส่งออกสินคา้ โดยสินคา้หมวดรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออกอยูใ่นอนัดบัท่ี 1 

คือ 707,712 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก ปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภยัจึงไม่สามารถผลิต

สินคา้ในหมวดดงักล่าวเพื่อส่งออกไดม้ากนกั ดงันั้นในปี พ.ศ. 2555 จึงสามารถใชก้าํลงัผลิตรถยนต์

ไดเ้ต็มท่ีจากการฟ้ืนฟูแหล่งผลิตและการเพิ่มข้ึนของยอดสั่งซ้ือจากต่างประเทศ จึงทาํให้มูลค่าการ

ส่งออกสินคา้หมวดรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2555 อนัดบั 2 คือสินคา้

หมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีมูลค่าการส่งออก 588,398 ลา้นบาท อนัดบั 3 

คือ อญัมณีและเคร่ืองประดบั มีมูลค่าการส่งออก 408,040 ลา้นบาท อนัดบั 4 คือ นํ้ ามนัสําเร็จรูป มี

มูลค่าการส่งออก 397,858 ลา้นบาท และอนัดบัท่ี 5 คือ ยางพารา มีมูลค่าการส่งออก 270,153 ลา้นบาท 

แมว้่าในปีพ.ศ. 2555 จะมีการเปล่ียนแปลงอนัดบัของสินคา้ส่งออก แต่สินคา้หมวดหมวดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบยงัคงมีการส่งออกมูลค่าสูง เม่ือเทียบกบัสินคา้ส่งออกรายการ

อ่ืนๆ 

 

ตารางที ่1  แสดงสินคา้ส่งออก 5 อนัดบัแรกของไทย ปีพ.ศ. 2551-2556  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ 

605,314  545,468  596,677  513,710  588,398  537,049 

2 รถยนต ์อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 

513,154  378,348  561,108  511,503  707,712  738,113 

3 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 274,093  333,700  366,818  371,239  408,040  305,838 

4 นํ้ามนัสาํเร็จรูป 295,798  214,175  245,996  303,794  397,858  386,002 

5 ยางพารา 223,628  146,188  249,262  382,903  270,153  249,296 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2556 
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 สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจึงถือเป็นองค์ประกอบสําคญัต่อมูลค่า

การส่งออกของสินค้าทั้งหมด โดยตลาดส่งออกสินคา้ดังกล่าวท่ีสําคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 

ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2556 มีการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด คือมีมูลค่าการ

ส่งออกเฉล่ีย 146,855.60  ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของไทยไปประเทศจีนมีมูลค่าลดลง อนัดบั 2 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีมูลค่าการ

ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเฉล่ียอยู่ท่ี 

105,197.60 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าการส่งออกเพี่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพิจารณายอดการส่งออกในช่วง

เดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบวา่มูลค่าการส่งออกไปยงัประเทศจีนมีมูลค่าลดลงเหลือ 

73,990 ลา้นบาท ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้มูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนคือ 117,097 ลา้น

บาท การส่งออกปรับข้ึนเป็นอันดับ 1 สําหรับการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ อนัดบั 3 คือ ประเทศฮ่องกง มีมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย 73,382 ลา้นบาท และอนัดบัท่ี 4 

คือ ประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย 32,104 ลา้นบาท ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นตลาดส่งออกท่ีสําคญัของไทยและยงัมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนเป็นอนัดบัท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2556 จึง

เป็นท่ีน่าสนใจในการพิจารณาการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพที ่2  ตลาดส่งออกสินคา้คร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ปีพ.ศ. 2551-2556 

ท่ีมา : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2556 
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เม่ือพิจารณาในดา้นของความตอ้งการสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาถือวา่มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 ประเทศสหรัฐอเมริกา

มียอดการนาํเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากทัว่โลก มูลค่าเพียง 161 

พนัลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการนาํเขา้ลดลงเพียงปีเดียว คือ มี

มูลค่า 218 พนัลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ในพ.ศ. 2552 ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ยงัคงมีมูลค่าสูงกวา่ 

200 พนัลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ หลงัจากนั้นไดก้ลบัมามีมูลค่านาํเขา้เพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงพ.ศ.

2553 ถึง 2555 จนกระทัง่ในปีพ.ศ. 2555 มีการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าวมูลค่าสูงถึง 296 พนัลา้นเหรียญ

ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือมูลค่าการนาํเขา้จากทัว่โลกเฉล่ียปีละ 237 พนัลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงถือ

ไดว้า่เป็นประเทศท่ีมีความตอ้งการสินคา้ดงักล่าวสูงมากและมีแนวโนม้ความตอ้งการสูงข้ึน ดงัแสดง

ในภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 มูลค่าการนําเข้าสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ระหวา่งปีพ.ศ. 2546-2555 

ท่ีมา: International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2012 

 

สําหรับประเทศท่ีส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศ

สหรัอเมริกามากท่ีสุด คือ ประเทศจีน มีการส่งออกตั้งแต่ 30 พนัลา้นเหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯในปีพ.ศ.

2546 ปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีมูลค่าการส่งออกลดลงเพียงปีเดียวคือ พ.ศ.2552 เน่ืองจาก

เศรษฐกิจโลก จนทาํให้เกิดวิกฤตทางการเงิน ซ่ึงส่งผลกระทบรุนแรงไปทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง ต่อการ

ผลิตดา้นอุตสาหกรรม ความเช่ือมัน่ของภาคเอกชน ตลอดจนการบริโภคและการลงทุน ในประเทศ

ไทย (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554) ซ่ึงในปี 2553 เศรษฐกิจโลกเร่ิม
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ฟ้ืนตวั ดงันั้นประเทศไทยจาํเป็นตอ้งเร่งพฒันาประสิทธิภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตาม

ความตอ้งการของตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสูงข้ึนตามตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง และพฒันาขีด

ความสามารถท่ีแข่งขนัไดก้บัทุกประเทศ ซ่ึงถือไดว้า่มีโอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินคา้

ดงักล่าวไปยงัสหรัฐอเมริกาไดม้ากข้ึนในอนาคต ดงัแสดงในภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 มูลค่าการนําเข้าสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทยระหว่างปี

พ.ศ. 2551-2556 

ท่ีมา: International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database, 2013 

 

เม่ือพิจารณาทั้งการนาํเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ

สหรัฐอเมริกาจากทัว่โลกมีความตอ้งการท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยงัมีอีกหลายประเทศท่ีส่งออก

สินคา้ดงักล่าวไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือไดว้า่เป็นคู่แข่งทางการคา้ท่ีสําคญัของประเทศไทย

ในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกสินคา้ดงักล่าวท่ีสําคญัของไทยเช่นเดียวกนั จึงเป็นท่ีมาของ

การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของไทยในการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั 

(Competitive Benchmarking) อนัจะเป็นแนวทางในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนั เพื่อรักษามูลค่าการส่งออกและตอบสนองความตอ้งการสินคา้ท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
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วตัถุประสงค์ของศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาในดา้นต่างๆ  

 
2. เพื่อหาแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ภาครัฐบาล กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการสามารถนําผลการศึกษาไปใช้

ประกอบการตดัสินใจท่ีจะกาํหนดแนวทางในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของการผลิตเพื่อ

การส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรักษาอนัดบัการส่งออกหรือเพิ่มศกัยภาพในการส่งออก

ของประเทศไทย  

 
2. ภาคธุรกิจ ผูผ้ลิต หรือผูส่้งออก สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ประกอบการตดัสินใจท่ีจะ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิตเพื่อการส่งออกท่ีเหมาะสมกบัสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
 ในการศึกษาความความสามารถในการแข่งขนัของไทยในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํการศึกษาจากการเลือกสินคา้หมวดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีมีเลขรหัสท่ีจาํแนกตามพิกดัอตัราศุลกากรในระบบฮาร์โม

ไนซ์ ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั คือ พิกดั 8471 ซ่ึงเป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดเ้ก็บ

รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์และ International 

Trade Center (ITC) และพิจารณาศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยท่ีมีผลต่อการส่งออกสินคา้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลรายปี ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 6 ปี 
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นิยามศัพท์ 

 
1. สินคา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (Computer products and components) 

หมายถึง  สินคา้ส่งออกท่ีถูกจดัตามพิกดัศุลกากรอยูใ่นหมวดพิกดัท่ีเลือกทาํการศึกษาน้ีสามารถแยก

ย่อย เช่น  คอมพิวเตอร์ แผงวงจร RFID ตวัปรับความถ่ีในคล่ืนวิทยุและโทรทศัน์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ชิพ เมนบอร์ด แรม การ์ดจอ หน่วยเก็บของเคร่ืองประมวลผล 

 
2. ศกัยภาพการผลิต หมายถึง ระดบัการผลิตสูงสุดท่ีสามารถดาํรงได้ในระยะยาวโดยไม่

ก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงเกินความจาํเป็นในยามภาวะเศรษฐกิจปกติ หมวดอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการใช้

กาํลงัการผลิตร้อยละ 80 ข้ึนไปถือเป็นการใช้กาํลงัการผลิตท่ีใกล้เต็มกาํลังการผลิต ส่วนหมวด

อุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการใช้กาํลงัการผลิตตํ่ากว่าน้อยละ 50 ถือว่ามีการใช้กาํลงัการผลิตท่ีตํ่ากว่า

เกณฑเ์ฉล่ียในทางการปฏิบติัหรือผลิตภาพการผลิต ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยีท่ีเลือกใชห้รือ

ตอ้งคาํนึงถึงการผลิตสูงสุดตามการออกแบบเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และการผลิตเตม็กาํลงั 
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บทที ่2 

 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีและการตรวจเอกสารท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาความสามารถ

ในการแข่งขนัของไทยในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
1.  ทฤษฎีระบบเพชรทีส่มบูรณ์ (Diamond Model) 

 
ทฤษฎีระบบเพชรท่ีสมบูรณ์นาํเสนอโดย  ศาสตราจารย ์Michael E. Porter แสดงถึงตวัแบบท่ี

สามารถวิเคราะห์ไดถึ้งสาเหตุท่ีทาํให้ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศหน่ึงมากกว่าประเทศหน่ึง 

ทั้งน้ีเพราะแบบจาํลองไดแ้สดงถึงองค์ประกอบหลกัและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถหรือความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหน่ึงอนัมีผลต่อการพฒันาและการ

ปรับตวัของอุตสาหกรรมนั้น โดยจากแบบจาํลองมี 4 องคป์ระกอบท่ีสําคญัซ่ึงสามารถปรับเปล่ียน

สภาวะแวดลอ้มทางการแข่งขนัเพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางอุตสาหกรรมได ้ไดแ้ก่ 

(1) ปัจจยัการผลิตในประเทศ (Factor Conditions)  (2) อุปสงคใ์นประเทศ (Demand Conditions) (3) 

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนบัสนุนกนั (Related and Supporting Industries) และ (4) ยุทธการ 

โครงสร้าง และสภาพการแข่งขนัของประเทศ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) นอกจากน้ียงัมี

อีก 2 ปัจจยัคือ เหตุสุดวสิัย และภาครัฐบาล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคป์ระกอบทั้ง 4 อนัสามารถ

ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ดงัแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5 ระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ (Diamond Model) 

ท่ีมา: พรชยั  ศกัด์ิสกุลพรชยั, 2554 

 

1.1  ปัจจัยการผลติ (Factor Conditions)  

 

 ปัจจยัการผลิตสามารถแบ่งลาํดบัขั้นได้เป็นปัจจยัการผลิตทัว่ไปและปัจจยัการผลิต

เฉพาะทาง โดยปัจจยัทัว่ไปหมายถึงระบบถนนแหล่งเงินทุนประเภทหน้ี สําหรับปัจจยัเฉพาะทาง 

หมายถึง บุคลากรท่ีไดรั้บการศึกษาหรือการฝึกอบรมเฉพาะทาง ซ่ึงมกัเป็นบุคลากรท่ีมีการศึกษาใน

ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี โครงสร้างพื้นฐานสําหรับจุดมุ่งหมายพิเศษเฉพาะทางเป็นตน้ปัจจยัเฉพาะ

ทางเหล่าน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะบางอุตสาหกรรมเท่านั้น ปัจจยัทัว่ไปมกัเป็นบ่อเกิดแห่งขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ

แข่งขนัขั้นตํ่า ในขณะท่ีปัจจยัเฉพาะทางมกัเป็นบ่อเกิดแห่งขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัขั้นสูง ปัจจยั

เฉพาะทางก่อใหเ้กิดนวตักรรมไดม้ากกวา่ปัจจยัทัว่ไป ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัหรือ

ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของประเทศ ดงันั้นจึงตอ้งยกระดบัและเพิ่มจาํนวนปัจจยัการผลิตจาก

ปัจจยัทัว่ไปสู่ปัจจยัเฉพาะทาง เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของประเทศ 
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1.2  อุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions) 

 

 องค์ประกอบและลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ หากอุตสาหกรรมเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดดี้กวา่คู่แข่งจากต่างประเทศ รวมทั้งหากเป็นความตอ้งการส่วนใหญ่ของคนในประเทศแลว้จะทาํให้

อุตสาหกรรมในประเทศเกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) หรือ เกิดการเรียนรู้ใน

กระบวนการผลิต ส่งผลให้อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ หรือมีคุณภาพสูงกว่า

ได ้ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมหรือประเทศได ้

 

1.3  อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกีย่วเน่ือง (Related and Supporting Industries) 

 

 ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องจะส่งผลกระทบให้

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีโอกาสท่ีจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขนัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสินค้าและ

วตัถุดิบดงักล่าวจะทาํให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมทั้งประโยชน์ต่อการสนองความตอ้งการของ

ตลาดโลก เช่น สหรัฐฯประสบความสําเร็จในการส่งออกคอมพิวเตอร์ไปทัว่โลก ก็จะทาํให้สามารถ

ส่งออกอุปกรณ์อ่ืนๆ ไดด้ว้ย ดงันั้นตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งให้มี

ความเขม้แขง็และมีการประสานร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งอุตสาหกรรม 

 

1.4  กลยุทธ์ของธุรกจิ โครงสร้างและคู่แข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

 

 กลยุทธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการแต่ละรายในอุตสาหกรรม

อนัมีความสําคญัและส่งผลซ่ึงอาจเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อความสามารถทางการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมในประเทศโดยรวม และเป็นเง่ือนไขทางวฒันธรรมของแต่ละชาติท่ีแตกต่างกนัไป โดย

กลยุทธ์และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการข้ึนกับปัจจยัต่างๆ ภายในองค์กรของ

ผูป้ระกอบการเอง เช่น ความตั้งใจในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และจุดมุ่งหมายขององค์กร 

รวมทั้งยงัข้ึนอยูก่บัภาพพจน์ของอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในประเทศ โดย

สภาพการแข่งขนัในประเทศมีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันารูปแบบและคุณภาพผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
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ส่วนสภาพการแข่งขนัระหว่างประเทศจะเป็นตวักาํหนดตวัหน่ึงในระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ 

โดยการแข่งขนัท่ีรุนแรงของอุตสาหกรรมในประเทศ จะทาํให้อุตสาหกรรมนั้นประสบความสําเร็จ

ระหว่างประเทศในระดับท่ีสูงมาก เน่ืองจากจะเกิดแ รงกดดันให้มีการพฒันานวตักรรม ซ่ึงการ

แข่งขนัในประเทศท่ีเขม้ขน้ มกัจะกดดนัให้เกิดการส่งออก เพื่อแสวงหาตลาดเพิ่มเติม และก่อให้เกิด

ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนท่ีลดลงเม่ือมีการผลิตคร้ังละมากๆ  

 

นอกจากปัจจยักาํหนดทั้ง 4 ประการในระบบเพชรสมบูรณ์แล้ว ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีมี

บทบาทต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ คือ  

 
1) เหตุสุดวิสัย/โอกาสทางธุรกิจ (Chance) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม เช่น ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี 

(เทคโนโลยีชีวภาพ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ) การเปล่ียนแปลงทางราคาปัจจยัการผลิตท่ีสําคญั 

เช่น (วกิฤตการณ์นํ้ามนั ฯลฯ) การเปล่ียนแปลงทางตลาดการเงินโลกหรืออตัราแลกเปล่ียนคร้ังสําคญั 

การเพิ่มสูงข้ึนมากอยา่งกะทนัหนัของอุปสงคโ์ลกหรืออุปสงคใ์นแถบหน่ึงของโลก การตดัสินใจทาง

การเมืองโดยรัฐบาลประเทศอ่ืน และสงคราม เป็นตน้ เหตุสุดวิสัยมีความสําคญัต่อการกาํหนดขอ้

ได้เปรียบทางการแข่งขนัของประเทศ เพราะเหตุสุดวิสัย ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้าง

อุตสาหกรรมในระบบเพชรสมบูรณ์หรือในปัจจยัท่ีมีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรม เหตุสุดวสิัยอาจลบลา้งขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัของผูแ้ข่งขนัรายเดิม จึงเกิดช่องวา่ง

ท่ีผู ้แข่งขันรายใหม่สามารถเอาชนะผู ้แข่งขันรายเดิมได้ ในขณะท่ีเหตุสุดวิสัยก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมเช่นกนั 

 

2) บทบาทของภาครัฐ (Government) คือ นโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมนั้นสามารถแข่งขนัและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการในดา้นการส่งออก

และนาํเขา้ มาตรการทางภาษี ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจะทาํให้เกิดการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมต่างๆ มี 

ผลิตภาพสูง และเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระยะยาว 

 

2.  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  

 
Bela Balassa (อา้งในปี 1965) ไดเ้สนอ ค่าดชันีวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 

(RCA) โดยพิจารณาจากตน้ทุนเปรียบเทียบและความแตกต่างของปัจจยัท่ีมิใช่ด้านราคา ภายใตข้อ้
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สมมติฐานท่ีว่าทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกนั มีภาระภาษีศุลกากรของแต่อุตสาหกรรมเหมือนกนั 

และอตัราส่วนมูลค่าการส่งออก-นาํเขา้ จะสะทอ้นถึงการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา้ ถ้า

พิจารณาการส่งออกและนาํเขา้ในสินคา้ประเภทเดียวกนั ดงันั้น ตามแนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดย

เปรียบเทียบทางการคา้ของ บาลาสซา ประเทศหน่ึงจะผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ทุนเปรียบเทียบ

ตํ่าสุด และจะให้อีกประเทศหน่ึงผลิตสินคา้ประเภทอ่ืน โดยท่ีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทาง

การคา้จะเป็นตวักาํหนดโครงสร้างการส่งออกแนวความคิด เก่ียวกบัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ

ของบาลาสซา ไดแ้สดงแนวความคิดในเร่ือง RCA โดยอาศยัทฤษฎีการแข่งขนัและการอาศยัซ่ึงกนั

และกนั (Competitiveness and Complementarily) 

 

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ภายใต้ข้อสมมติท่ีว่าความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 

 

 

 
โดยท่ี  Xij-w  คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้  i จากประเทศ j ไปยงัตลาดโลก  

  Xj-w  คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ j ไปยงัตลาดโลก  

  Xiw-w  คือ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ i ทั้งหมดในตลาดโลก  

Xw-w  คือ มูลค่าการนาํเขา้ทั้งหมดในตลาดโลก  

  i  คือ รายการสินคา้  

w  คือ โลก  

  j  คือ ประเทศผูส่้งออก  

 
ถา้ค่า RCAi มากกว่า 1 หมายความว่า ประเทศนั้นมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้นั้นต่อการ

ส่งออกสินคา้ทั้งหมด มากกวา่สัดส่วนการนาํเขา้สินคา้นั้นต่อการนาํเขา้สินคา้ทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศดงักล่าวมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้นั้น 

 
ถ้าค่า RCAi น้อยกว่า 1 หมายความว่า ประเทศนั้นมีสัดส่วนการส่งออกสินคา้นั้นต่อการ

ส่งออกสินคา้ทั้งหมด น้อยกว่าสัดส่วนการนาํเขา้สินคา้นั้นต่อการนาํเขา้สินคา้ทั้งหมดของโลก หรือ

ประเทศดงักล่าวไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้นั้น 
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3.  แบบจําลองส่วนแบ่งตลาดคงที ่(Constant Market Share model: CMS) 

 

แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของ Leamer and Stern (1970) เป็นการพิจารณาผลของการ

ส่งออกของประเทศใดประเทศหน่ึง เม่ือสมมติว่า ประเทศดงักล่าวพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดใน

ตลาดโลกเท่าเดิม โดยพิจารณาจากผลของการแข่งขนั ผลจากส่วนประกอบสินคา้และผลจากการ

กระจายตลาด โดยพิจารณาการขยายตวัใน 2 ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงแบบจาํลอง CMS จะอธิบายถึง

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงของการส่งออกในสินคา้แต่ละชนิดว่าเป็นผลจากการขยายตวัเฉล่ียของ

การส่งออกทั้งหมดของตลาดโลก ผลของการกระจายตวัของตลาด ผลเน่ืองจากความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศส่งออกเอง และเป็นผลจากการปรับการส่งออกถูกหรือผิดทิศทาง โดยมีพื้นฐาน

การวเิคราะห์ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติทัว่ไปท่ีวา่ การส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงจะถูกกาํหนดโดยปัจจยั 

2 ดา้น คือ อุปทานและอุปสงค ์ซ่ึงอุปทานจะข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ของประเทศผูส่้งออก และอุปสงค์

จะข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของประเทศผูน้ําเข้า การส่งออกของประเทศใดประเทศหน่ึงอาจจะไม่

สามารถขยายตวัได้รวดเร็วเท่ากับการขยายตัวของการส่งออกเฉล่ียของโลกเน่ืองจากเหตุผล 3 

ประการ คือ 

 
1) การส่งออกจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะสินคา้ท่ีความตอ้งการมีอตัราการขยายตวัตํ่า 

 
2) การส่งออกอาจมุ่งเนน้ไปยงัตลาดท่ีซบเซาหรือมีการขยายตวัตํ่า 

 
3) ประเทศท่ีส่งออกอาจจะไม่สามารถหรือไม่ต้องการท่ีจะแข่งขนักับผูผ้ลิตหรือผู ้

ส่งออกจากประเทศอ่ืนได ้

 
ดงันั้นแบบจาํลอง CMS จึงเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หรือเป็นวิธีการวดัการขยายตวัใน

การส่งออกวา่ขยายตวัเกิดจากสาเหตุใด ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้่ามีสาเหตุ

เน่ืองมาจากปัจจยัทางดา้นอุปสงคห์รืออุปทานมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เพียงใด โดยจะทาํการเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียของมูลค่าการส่งออกในแต่ละช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา แบบจาํลอง CMS สามารถอธิบายไดโ้ดย

ใชส้มการดงัต่อไปน้ี 
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ในการวเิคราะห์แบบจาํลองท่ีใชมี้รูปแบบดงัน้ี 

 
     

=          

+    

+         

+  

 

โดยท่ี  X คือ มูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

 

อตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของตลาดโลก (g) 

 
g    =   G-1 

  =   (  /  ) – 1 

 
อตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกในสินคา้ k ( ) 

 
    =    

         =   (  / ) – 1   

 
อตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกในสินคา้ k ในตลาด j ( ) 

 
    =   

            =    (  
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ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในสินคา้ k ในตลาด j ( ) 

 
   = 1 -  

   = 1 - /  

 
 คือ ผลจากการขยายตัวการส่งออกท่ีแท้จริง เป็นการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดของการส่งออก ปีฐานถึงปีสุดทา้ย ซ่ึงหมายถึงความแตกต่างระหวา่งผลรวมการ

ส่งออกของประเทศ i ไปสู่ประเทศท่ีกาํลงัพิจารณาในระหวา่งสองจุดเวลา 

 

  คือ ผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้งหมดของโลกเป็น

การแสดงถึงแนวโนม้การคา้ของโลกซ่ึงวดัไดโ้ดยการขยายตวัของการส่งออกรวมโลก ถา้การส่งออก

ของประเทศ i ขยายตวัในอตัราเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก ส่วนแบ่งกร

ตลาดของประเทศ i ในตลาดโลกจะคงท่ี สามารถคาํนวนไดห้ลายระดบัความแตกต่าง เก่ียวกบัระดบั

สินคา้ หรือประเทศท้ีองการศึกษา อาจกล่าวถึงการคา้ของโลกในสินคา้ทุกชนิดหรือกลุ่มของสินคา้ 

ซ่ึงเป็นความแตกต่างระหวา่งผลรวมของสินคา้โลกท่ีเกิดข้ึนในสองจุดเวลา 

 

  คือ ผลจากการกระจายตลาด แสดงให้เห็นว่า

ประเทศ i ส่งสินคา้แต่ละชนิดส่วนใหญ่ไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาดสูงหรือตํ่า ซ่ึงจะมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออกทั้งหมดของประเทศ เช่น ถ้าส่งสินคา้ออกเป็นสัดส่วนท่ีมากไปยงั

ตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียโลก ก็จะมีผลให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกของ

ประเทศสูงกวา่อตัราเฉล่ียของโลกเช่นกนั 

 

  คือ ผลจากการแข่งขัน เป็นผลต่างระหว่างการ

ขยายตวัของการส่งออกจริงกบัการขยายตวัของการส่งออกท่ีเพียงพอเพื่อให้ประเทศสามารถรักษา

ส่วนแบ่งในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินค้าในแต่ละตลาด ผลต่างน้ีจะมีผลให้ส่วนแบ่งใน

ตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกท่ีกล่าวถึงเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงสะทอ้นถึงความสามารถในการแข่งขนั

กบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนในตลาดโลก 
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   คือ ผล

จากการส่งออก ถูกหรือผิดทิศทาง ผลน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่า ประเทศผูส่้งออกอาจใช้ความพยายาม

ขยายการส่งออกในตลาดท่ีหดตวั หรือลดการส่งออกในตลาดท่ีขยายตวั ซ่ึงถา้เป็นกรณีน้ี ผลของการ

ปรับการส่งออกถูกหรือผิดทิศทางจะมีค่าเป็นลบ ในทางตรงกันข้าม ค่าของผลน้ีจะเป็นบวกถ้า

ประเทศผูส่้งออกขยายการส่งออกในตลาดท่ีขยายตวัหรือลดการส่งออกในตลาดท่ีหดตวั 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีกาํหนดให ้

 
 i คือ ประเทศผูส่้งออก คือ ประเทศไทย  

 
 k คือ สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

 
 j คือ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ไพรัช ชิวารักษ์ (2543) ทาํการศึกษาการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตการ 

ส่งออก และอุปสรรคต่างๆของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศ ไทยรวมถึงการศึกษาถึงศกัยภาพและความสามารถในการขยายตวัของการส่งออกของ

อุตสาหกรรมน้ีโดย การใช้วิธีการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตาม

แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี โดยใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิในช่วงปีพ.ศ.2535-2540 ผลการวเิคราะห์

พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็น อุตสากรรมท่ีใช้

เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงมาก ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาทาํการลงทุนหรือร่วม

ลงทุนกบัผูผ้ลิตของประเทศไทยมีการดาํเนินการผลิตตามนโยบายของบริษทัแม่ในต่างประเทศ เน้น

การผลิตอุปกรณ์และช้ินส่วนเพื่อการส่งออกเป็นหลักโดยมีตลาดส่งออกท่ีสําคญัได้แก่ ประเทศ

สิงคโปร์ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่นสําหรับการวิเคราะห์ความไดป้รียบโดยเปรียบเทียบ

และการวิเคราะห์ตามแบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบว่า ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยส่วนใหญ่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ

และการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกนั้นส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากอุปสงค์ของประเทศนาํเขา้เป็น
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สาํคญั แต่อยา่งไรก็ตามผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงก็มีส่วนอยา่งมาก ในการผลกัดนั

มูลค่าการส่งออกให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาของอุตสาหกรรมในทิศทางท่ีดีข้ึน

และมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้

 

ภาณุ วสุนธราภิวฒัก์ (2545) ศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของการผลิต การส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

ของประเทศไทย ไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น โดยพิจารณาดชันีความไดเ้ปรียบโดย

เปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทย กบัประเทศคู่แข่งท่ีสาคญั ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย ในการ

ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัสหรัฐอเมริกา พบว่า ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย มี

แนวโนม้ลดลง และในการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่น ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกนัทั้งสามประเทศ หากพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์การ

ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัสหรัฐฯและประเทศญ่ีปุ่น พบวา่ข้ึนอยูก่บัรายไดป้ระชาชาติต่อคนของ

ประชากรในประเทศนั้นๆ ปรับดว้ยดชันีราคา แลว้คูณดว้ยอตัราแลกเปล่ียนในหน่วยเงินประเทศนั้น

ต่อบาท ดงันั้นการท่ีจะรักษาความเป็นผูน้าในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงั 15 ตลาดโลก ควร

พยายามลดตน้ทุนในการผลิต และขยายตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาดเดิมท่ีเร่ิมสูญเสียความสามารถใน

การส่งออก 

 

ปรีชา โพธาธนาพงษ์ (2545) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกกุง้สดแช่แข็งของ

ประเทศไทยไปยงัสหรัฐอเมริกา วตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ การศึกษาสภาพทัว่ไปเก่ียวกบัการ

ผลิตและการตลาด วิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ โดยศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-

2543 ของปริมาณการส่งออกของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งสาคญั ไดแ้ก่ ประเทศเอกวาดอร์ 

เม็กซิโก อินโดนิเซีย และอินเดีย พบวา่ ทุกประเทศมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบในการส่งออกกุง้สด

แช่แขง็ไปยงัสหรัฐฯ โดยท่ีประเทศไทยมีแนวโนม้ความไดเ้ปรียบลดลงในปี พ.ศ. 2538-2540 และเร่ิม

เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2541-2543 ในขณะท่ีเอกวาดอร์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2537-2541 จากนั้นก็

เร่ิมลดลง ประเทศเม็กซิโกมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2537-2543 สาหรับประเทศ

อินโดนิเซียและอินเดีย มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเดียวกนั  

 

ชัยฤทธ์ิ มติภักดี (2541) ศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ส่งออกไทยในประเทศ

พฒันาแลว้ ทาํการศึกษาสินคา้ 53 รายการ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มสินคา้ตามปัจจยัสาคญัในการผลิตตาม

วิธีของ Tyers และ Pillips (1984) การวิเคราะห์ใช้แนวคิดจากแบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 

(Constant Market Share Model) และแนวคิดเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
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(Revealed Comparative Advantage) ซ่ึงใชข้อ้มูลการนาํเขา้ของประเทศพฒันาแลว้ 23 ประเทศจาก

ประเทศไทย และจากโลกในปี 2527 2530 2533 และ2536 แทนการส่งอออกของประเทศไทยไป

ประเทศพฒันาแลว้ และการส่งออกของประเทศต่างๆ 

 

จารุวรรณ ภุมมา (2553) ไดท้าการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัขา้วไทยส่งออกในตลาด

แอฟริกา โดยใช้วิธีการศึกษาโดย RCA ประกอบการศึกษา และนาํค่า RCA ไปเปรียบเทียบกบั

ประเทศคู่แข่งต่างๆ ท่ีส่งออกขา้วไปยงัแอฟริกาเช่นกนั จากการศึกษาพบวา่ ถึงแมไ้ทยจะมีมูลค่าการ

ส่งออกขา้วสูงเป็นอนัดบัหน่ึงแต่เม่ือทาการศึกษาแล้วกลบัพบว่า เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีความ

ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกขา้วไปยงัภูมิภาคแอฟริกาสูงสุด ไทยกลบัอยูใ่นอนัดบั 2 แต่

หากศึกษาในดา้นส่วนแบ่งการตลาดพบวา่ ไทยยงัคงครองอนัดบัหน่ึงในการส่งออกขา้วไปแอฟริกา

อยู ่ เม่ือนาทั้งค่า RCA และส่วนแบ่งทางการตลาดมาพิจารณารวมกนั พบว่า ประเทศไทยยงัคงมี

แนวโน้มการครองตลาดไดม้ากข้ึนจากเดิมอยู่ แต่เวียดนามนั้นถึงแมมี้แนวโน้มท่ีจะสามารถครอง

ตลาดไดแ้ต่ยงัคงไม่สามารถท่ีจะสู้ไทยได ้เน่ืองจากคุณภาพและความมีช่ือเสียงของขา้วไทยท่ีติดตลาด

มากกวา่เวยีดนาม ทาํใหป้ระเทศไทยยงัคงมีความไดเ้ปรียบเวยีดนามอยู ่

 

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้มีความเหมือนในดา้นของการใชค้วามไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ

ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมาวิเคราะห์การส่งออกสินค้าในหมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ รวมถึงเป็นการศึกษาในดา้นของศกัยภาพการส่งออกของไทย และความสามารถในการ

รักษาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย โดยท่ีมีความแตกต่างของการศึกษาในดา้นของ

ทฤษฎีระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของประเทศไทย และ

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นอุตสาหกรรม ทั้งน้ีจะมีการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งทางบวกและทาง

ลบของประเทศไทย  
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บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 

 

สาํหรับการศึกษาเร่ืองความสามารถในการแข่งขนัของไทยในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาในคร้ังน้ีแบ่งวิธีการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึง

อธิบายไวใ้นรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประเภทอนุกรมเวลาเป็นรายปีโดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

 
1.1  ขอ้มูลรายปีจากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลดักระทรวง

พาณิชย ์ไดแ้ก่ มูลค่าการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และมูลค่าการ

ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย 

 
1.2  ขอ้มูลรายปีจาก International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade 

Statistics Database ไดแ้ก่ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศอ่ืนๆทัว่โลก และมูลค่าการนําเข้าสินค้าทั้ งหมดของประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 

1.3  ขอ้มูลเชิงพรรณนาจากบทความ งานวิจยัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออก

สินคา้ของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา การพฒันาศกัยภาพในการส่งออกสินคา้ ขอ้มูลในด้าน

มาตรการท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยใน

ตลาดอเมริกา  
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2.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยวิเคราะห์ตาม

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
2.1  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของการ

ส่งออกสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการใช้ดัชนีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) เพื่อศึกษาว่าสินคา้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการใชแ้บบจาํลองตลาดคงท่ี (Constant Market Share model: CMS) ใน

การศึกษาความสามารถในการส่งออกสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา  มาพิจารณาร่วมกนั 

 
2.2  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อหาแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถใน

การส่งออกสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ

จากเอกสาร บทความ และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกสินคา้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลกัทฤษฎีระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ 

(Diamond Model) กล่าวคือ การพฒันาปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) ต่างๆ ทั้งทุนและแรงงาน 

องคป์ระกอบและลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในประเทศหรืออุปสงคใ์นประเทศ (Demand 

Conditions) ความไดเ้ปรียบของอุตสาหกรรมสนบัสนุนและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Related and 

Supporting Industries) กลยุทธ์ของธุรกิจ โครงสร้างและคู่แข่งขนั (Firm Strategy, Structure and 

Rivalry) รวมทั้ง ปัจจยัภายนอกท่ีมีบทบาทต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอีก 2 ประการ 

คือ เหตุสุดวสิัย/โอกาสทางธุรกิจ (Chance) และบทบาทของภาครัฐ (Government) ท่ีมีต่อการส่งเสริม

การส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ 

 
1. การวเิคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฎ 

 
 การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งขนัในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ได้

ใชข้อ้มูลการส่งออกของประเทศไทย และประเทศคู่แข่งขนัในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย

ศึกษาประเทศคู่แข่งท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ ระหวา่งปี จะใชข้อ้มูลในปี พ.ศ. 

2551 – 2556 เพื่อพิจารณาค่าการเปล่ียนแปลงค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎในช่วงเวลา

ดงักล่าว  

 
 ผลการวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 

 

ผลการจากคาํนวณค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ในตลาดสหรัฐอเมริกาของประเทศไทย 

และประเทศคู่แข่งท่ีสําคัญในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ 

ฟิลิปปินส์ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2556 

 
 ผลจากการคาํนวณไดค้่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎในแต่ละประเทศ โดยทุก

ประเทศมีค่ามากกว่า 1 หมายความว่า สัดส่วนการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ต่อการส่งออกทั้งหมดของแต่ละประเทศ สูงกวา่

สัดส่วนการส่งออกส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมดของโลกไปยงั

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีนํามา

วิเคราะห์ มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 



22 
 

ประเทศไทย แนวโนม้ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทยมีค่าเท่ากบั 

4.81 (ตารางท่ี 2) ในปี พ.ศ. 2551 แต่พบว่ามีแนวโนม้ท่ีลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2554 ดว้ยในปี 

พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดเ้ผชิญกบัอุทกภยัในบางพื้นท่ีของประเทศ โดยประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ 

และ ฟิลิปปินส์ มีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั อนัเน่ืองมากจากวา่ เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา สัดส่วนการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศไทยต่อมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศไทยมีค่าสูงกวา่สัดส่วนมูลค่าการส่งออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของโลกต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก หรืออาจ

กล่าวไดว้า่ ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา และมีทิศทางความไดเ้ปรียบท่ีเพิ่มข้ึน กล่าวคือ ในช่วงปี 

พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีค่า RCA สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัคู่แข่งแล้ว จนในปี พ.ศ. 2556 

ประเทศไทยมีค่า RCA เท่ากบั 3.78 

 

 ในอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีความสําคญัต่อภาคการ

ส่งออกและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ียงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีต่างประเทศ

ต่างๆ เขา้มาลงทุน ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ลกัษณะของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในไทยคือเป็นการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีการผลิตช้ินส่วน

ประกอบท่ีเป็นโลหะและพลาสติกโดยใชเทคโนโลยรีะดบักลาง แต่ส่วนประกอบท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้น

สูงในการผลิตจะอาศยัการนาํเขา้จากต่างประเทศของบริษทัแม่ ทั้งน้ีอุตสาหกรรมน้ีทาํให้มีอตัราการ

จา้งงานท่ีสูงข้ึน อีกทั้งยงัสามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมอ่ืนไดแ้ละยงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีซบัซ้อนละ

เงินทุนเป็นจาํนวนมาก โดยผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนจากต่างชาติ การเติบโตของ

อุตสาหกรรมนั้งจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาดโลกเป็นสาํคญั 

  

ในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโนม้มูลค่าการส่งออกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เม่ือเทียบกบั

ค่าความไดเ้ปรียบท่ีสูงท่ีสุดเม่ือปี พ.ศ. 2551 มีค่า RCA จากการคาํนวณสูงถึง 12.05 (ตารางท่ี 2) ดว้ย

มูลค่าการส่งออก 2,630 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ตารางท่ี 3) เม่ือเปรียบเทียบกนักบัคู่แข่งขนัท่ีสําคญัแลว้ 

ประเทศฟิลิปปินส์ มีค่า RCA สูงกวา่ ซ่ึงแสดงวา่ประเทศฟิลิปปินส์มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ

มากกวา่ประเทศคู่แข่งขนัทุกประเทศในขณะนั้น หลงัจากปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา ประเทศฟิลิปปินส์ 

มีการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ดว้ยมูลค่าท่ี

ลดลงอยา่งต่อเน่ืองจนในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าลดลงเหลือเพียง 606 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่เม่ือเทียบกบั

ตวัเลขการส่งออกของประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งสินค้าเก่ียวกับ

เทคโนโลยขีองประเทศยงัสูงข้ึน เน่ืองจากวา่ ประเทศฟิลิปปินส์มีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงัประเทศจีนมากข้ึนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เท่ากบั 1,202 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าการส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาเท่ากบั 1,450 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศฟิลิปปินส์ มีค่า RCA เท่ากบั 2.17 ซ่ึงมีความเสียเปรียบโดย

เปรียบเทียบเม่ือเทียบกบัประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากวา่ ประเทศฟิลิปปินส์ไดย้า้ยฐานการส่งออกจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาไปยงัประเทศจีนแทน เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดโลกและตลาดใน

ประเทศจีนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2  ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฎของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของไทยและคู่แข่งขนัในตลาดสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2551 – 2556 

 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ จากตารางท่ี 3 และ 4 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลปิปินส์ 

2551 4.81 10.01 4.01 12.05 

2552 3.84 6.42 2.99 9.64 

2553 3.18 3.52 2.27 5.28 

2554 2.51 2.30 1.51 1.46 

2555 3.78 1.95 1.46 2.70 

2556 3.88 1.84 1.26 2.17 
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ตารางที ่3  มูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินคา้ทั้งหมดของประเทศไทย ประเทศคู่แข่งขนัไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ท่ีมา: International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 

 

 

ปี 

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิปนส์ 

สินคา้

คอมพิวเตอร์ 

สินคา้ 

ทั้งหมด 

สินคา้

คอมพิวเตอร์ 

สินคา้ทั้งหมด สินคา้

คอมพิวเตอร์ 

สินคา้ทั้งหมด สินคา้

คอมพิวเตอร์ 

สินคา้ทั้งหมด 

2551   2,570.64         20,097.78    6,600.14    24,810.58     2,571.81    24,169.86    2,630.86     8,216.44  

2552   2,170.80         16,684.95    3,754.23    17,235.96     1,796.99    17,709.24    2,223.38     6,797.11  

2553   2,336.62         20,230.50    2,428.28    18,981.10     1,892.27    22,951.03    1,450.19     7,570.00  

2554   1,975.88         21,893.13    1,553.51    18,850.44     1,210.34    22,359.45       372.15     7,106.74  

2555   3,166.46         22,816.64    1,414.00    19,718.96     1,215.00    22,625.94       734.28     7,406.42  

2556   3,184.92         23,017.14    1,214.57    18,461.30     1,080.24    23,951.68       606.01     7,832.29  

24 
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ตารางที ่4  มูลค่าการนาํเขา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทุกชนิดของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2551-2556 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

มูลค่าการนําเข้าคอมพวิเตอร์  

อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

มูลค่าการนําเข้าสินค้า 

ทั้งหมดของโลก 

57,511 2,164,834 

54,342 1,601,896 

71,373 1,966,497 

81,194 2,262,586 

85,716 2,333,805 

83,121 2,328,329 

ท่ีมา : International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 

 
2. การวเิคราะห์แบบจําลองส่วนแบ่งตลาดคงที ่(Constant Market Share : CMS) 

 
 การวิเคราะห์แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี ในการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะใชข้อ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2551-

2556 มาทาํการเปรียบเทียบมูลค่า ในการส่งออกท่ีสาํคญัของประเทศไทย ซ่ึงไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

 

 ประเทศไทยได้ส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปตลาดส่งออกท่ีสําคญั 

ไดแ้ก่ ตลาดสหรัฐเมริกา ตลาดจีน ตลาดฮ่องกง ตลาดญ่ีปุ่น และตลาดอ่ืนๆ มีมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย  

ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 มีมูลค่าเท่ากบั 12,433.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และระหวา่งปี พ.ศ. 2554-

2556 มีมูลค่าการส่งออกเฉล่ียเท่ากบั 37,083.23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีมูลค่าลดลงเฉล่ีย 72.32 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เ ม่ือคํานวณอัตราการขยายตัวของส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของโลก มีค่าเท่ากบัร้อยละ 21.82 

 
 มูลค่าส่วนเปล่ียนแปลงการส่งออกเฉล่ียท่ีลดลง 72.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตาม

แนวความคิดของส่วนแบ่งตลาดคงท่ี สามารถกล่าวไดว้า่มาจากเหตุปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ ผล

จากการขยายตวัของการส่งออกของโลก ผลจากการขยายตวัของการส่งออกสินคา้แต่ละชนิด ผล
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จากการกระจายตลาดการส่งออก และผลจากความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก โดยจะมี

รายละเอียดขา้งตน้ ท่ีเกิดข้ึน ดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 มูลค่าการส่งออก อตัราการขยายตวัการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

โดยรวมของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 และ ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 

 
สินคา้ (1) 

มูลค่าการส่งออก

โดยรวมของโลกปี 

พ.ศ. 2551-2553 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

(2) 

มูลค่าการส่งออก 

โดยรวมของโลกปี 

พ.ศ. 2551-2553 

(ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

(3) = (2) – 

(1) 

มูลค่าเพิ่ม/

ลด 

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

(4) = [(2)/(1)] - 

1 

อตัราการ

ขยายตวัการ

ส่งออกของโลก 

เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ 

14,444,276.80 18,010,971.77 3,566,694.97 0.2470 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ จากตารางท่ี 8 

 
2.1  ผลจากการขยายตวัการส่งออกโลก 

 

  เน่ืองจากอตัราการขยายตวัในการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ไทยมีค่าลดลงเท่ากบัร้อยละ 0.58 ดงันั้น ถา้ความสามารถในการส่งออกมีค่าไดเ้ท่ากบัอตัราการ

ขยายตวัของโลก มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนท่ีควรจะเพิ่มเป็น 

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ควรมีค่าเท่ากับมูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 (12,433.40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) คูณดว้ยอตัราการ

ขยายตวัการส่งออกของโลก ร้อยละ 24.70 (ตารางท่ี 5) ซ่ึงตอ้งมีมูลค่าเพิ่มข้ึน เท่ากบั 3,071.05 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ โดยอธิบายมูลค่าส่วนเพิ่มท่ีได้ว่าเป็นผลมาจากการขยายตัวของส่งออกของ

ตลาดโลก 
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 ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบมูลค่าส่วนเพิ่มตามผลของการส่งออกโลก ดงักล่าวกบัมูลค่าการ

ส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีมีมูลค่าลดลงเท่ากบั 72.32 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐแล้ว สรุปได้ว่า ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก ทาํให้การส่งออก

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประทศไทยมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน โดยเม่ือเทียบกบัมูล

ค่าท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนของประเทศไทยท่ีลดลงแลว้ 72.32 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงผลออกมาตรงขา้ม

กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
 ในสินคา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย มูลค่าเฉล่ียในการส่งออกท่ี

ลดลงระหวา่งปี 2554-2556 ส่วนหน่ึงมีผลมาจากการขยายตวัของการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของโลก ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการขยายตวัการส่งออก คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบของโลกมีค่าเท่ากบัร้อยละ 21.82 ซ่ึงน้อยกวา่อตัราการขยายตวัของส่งออกรวม

ของโลก ท่ีมีค่าเท่ากบักบัร้อยละ 24.70  
 

 เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยงั

ตลาดโลก พบวา่  มูลค่าลดลงเท่ากบั 72.32 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า การส่งออก

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มีการขยายตวัตํ่าว่าการขยายตวัการ

ส่งออกของโลก ทั้งน้ีเม่ือเทียบกบั สัดส่วนผลจากการขยายตวัของการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบกบัมูลค่าส่วนเปล่ียนแปลงการส่งออกท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีมีค่าลดลงแลว้  

 
2.2  ผลจากการการกระจายตลาดการส่งออก 

 

 ประเทศไทยได้มีการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัหลาย

ประเทศทัว่โลก แต่การวจิยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดตลาดในการส่งออกท่ีสําคญักบัประเทศไทยไว ้5 ตลาด

ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดจีน ตลาดญ่ีปุน ตลาดฮ่องกง และตลาดอ่ืนๆ ดงันั้น ผลจากการ

กระจายตลาดการส่งออกเป็นหน่ึงสาเหตุสําคญัของการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกท่ีสามารถ

วิเคราะห์ออกมาได้ โดยผลจากการกระจายตลาดของสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบในแต่ละตลาด โดยคิดอัตราการขยายตัวการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบไปยงัตลาดต่างๆ ได ้0.3646 0.3055 1.2135 0.2680 0.1822 โดยมีรายละเอียดดงัตาราง

ท่ี 6 
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ตารางที ่6 มูลค่าการส่งออก อตัราการขยายตวัของการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ไปยงัตลาดส่งออกต่างๆ โดยรวมของโลกระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 และ

ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 

(หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ตลาด 

(1) 

มูลค่าการส่งออก 

โดยรวมของโลกปี 

พ.ศ. 2551-2553 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(2) 

มูลค่าการส่งออก 

โดยรวมของโลกปี 

พ.ศ. 2554-2556 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(3) = [(2)/(1)] - 1 

อตัราการขยายตัวการ

ส่งออกโลก 

สหรัฐอเมริกา 61,075.49 83,343.70 0.3646 

จีน 23,823.60 31,101.61 0.3055 

ญีปุ่่น 11,657.62 25,804.29 1.2135 

ฮ่องกง 13,278.84 16,836.89 0.2680 

อืน่ๆ 166,797.14 197,187.82 0.1822 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ ตารางท่ี 4.11 

 
 1)  ตลาดสหรัฐอเมริกา 

 

  การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยรวมของโลกไปยงั

ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดจีน ตลาดญ่ีปุน ตลาดฮ่องกง และตลาดอ่ืนๆ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551-

2553 มีมูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 61,075.49 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 มีมูลค่า

เท่ากบั 83,343.70 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดอตัราการขยายตวัการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบเท่ากบัร้อยละ 36.46 ซ่ึงมากกวา่การส่งออกคอมพิวเตอร์ของโลกท่ีร้อยละ 21.82 

โดยมีมูลค่ามากกวา่ ถึง 76,641.63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (จากตารางท่ี 6) 

  

  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยรวมของโลกมีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.3646 ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัการ

ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัทุกตลาด (0.2470) ส่งผลให้มูลค่าการ
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ส่งออกท่ีเกิดจากการกระจายตลาดส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 227.46 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

 2) ตลาดจีน 

 
  อตัราการขยายตวัของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ไปยงัตลาดจีน โดยเม่ือปี พ.ศ. 2551-2553 มีมูลค่าเฉล่ีย 23,823.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือ

เปรียบเทียบกนัระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนมาเท่ากบั 31,101.61 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

หรือมีมูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (จากตารางท่ี 6) 

 
  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ตลาดจีนโดยรวมของโลก มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.3055 ซ่ึงสูงกวา่การขยายตวัของการส่งออกเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัทุกตลาด (0.2470) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกท่ีเกิด

จากการกระจายตลาดส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงั

ตลาดสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 224.16 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

 

 3) ตลาดญ่ีปุ่น 

 
  อตัราการขยายตวัการส่งออกเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงั

ตลาดญ่ีปุ่น โดยเม่ือปี พ.ศ. 2551-2553 มีมูลค่าเฉล่ีย 11,657.62 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกนั

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนมาเท่ากับ 25,804.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 121.35 โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 14,146.67 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ตารางท่ี 6) 

 

  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ตลาดญ่ีปุ่นโดยรวมของโลก มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1.2135 ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัการส่งออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัทุกตลาด (0.2470) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกท่ี

เกิดจากการกระจายตลาดส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไป

ยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1,455.87 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 
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 4)  ตลาดฮ่องกง 

 
  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงั

ตลาดฮ่องกงโดยเม่ือปี พ.ศ. 2551-2553 มีมูลค่าเฉล่ีย 13,278.84 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกนั

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนมาเท่ากับ 16,836.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.80 โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 3,558.05 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ตารางท่ี 6) 

 

  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ตลาดฮ่องกงโดยรวมของโลก มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.2680 ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัการส่งออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัทุกตลาด (0.2470) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกท่ี

เกิดจากการกระจายตลาดส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไป

ยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 14.03 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

 

 5) ตลาดอ่ืนๆ 

 
  อตัราการขยายตวัการส่งออกเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงั

ตลาดอ่ืนๆ โดยเม่ือปี พ.ศ. 2551-2553 มีมูลค่าเฉล่ีย 166,797.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกนั

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนมาเท่ากบั 197,187.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.22 โดยมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 30,390.68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ตารางท่ี 6) 

 
  อตัราการขยายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงั

ตลาดอ่ืนๆโดยรวมของโลก มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.1822 ซ่ึงตํ่ากว่าอตัราการขยายตวัการส่งออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัทุกตลาด (0.2470) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกท่ี

เกิดจากการกระจายตลาดส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไป

ยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีจาํนวนลดลงเท่ากบั 263.58 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 
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ผลจากการกระจายตวัของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น และอ่ืนๆ โดยท่ีมีส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าตามการกระจาย

ตลาดของสินคา้ ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางที ่7  ผลจากการกระจายตวัการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดส่งออกท่ีสาํคญั 

ตลาด (1) 

มูลค่าการส่งออก 

ของไทยในปี พ.ศ. 

2551-2553 

(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

(2) 

มูลค่าการส่งออก 

ของไทยในปี พ.ศ. 

2554-2556 

(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

(3) 

อตัราการขยายตวั

การส่งออก

คอมพวิเตอร์ ของ

โลก 

(4)=(2)-(1) 

มูลค่าการเพิม่/ลด ที่

เกดิขึน้จริง 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(5) 

อตัราการขยายตวั

การส่งออกคอมฯใน

แต่ละตลาด 

(6)=[(5)-(3)]*1 

มูลค่าส่วนเปลีย่นแปลง

ตามการกระจายตลาด

ของแต่ละสินค้า (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) 

(7)=[(6)/(4)]*100 

ร้อยละของ

มูลค่าเพิม่/ลด ที่

เกดิขึน้จริง 

สหรัฐอเมริกา    2,359.35     2,775.75  0.2470     416.40  0.3646 277.46  66.63 

จนี    3,831.86     2,816.90   -1,014.96  0.3055 224.16 -22.09 

ฮ่องกง    1,506.33     2,301.65       795.32  1.2135 1,455.87 183.05 

ญี่ปุ่ น      668.30       455.29   -   213.01  0.268 14.03 -6.57 

อืน่ๆ    4,067.56     4,011.48   -    56.08  0.1822 -263.58 -470 

รวม 5 ตลาด  12,433.40   12,361.07   -    72.33    1,707.95   
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2.3  ผลจากความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก 

 

 1)  ตลาดสหรัฐอเมริกา  

 

  ส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปยงัสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 กบัช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 มีมูลค่าเพิ่มข้ึน 416.40 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แต่อตัราการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึน 0.3646 ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกส่วนเพิ่ม

ท่ีควรจะเป็น มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 860.22 ทาํให้ผลจากความสามารถในการส่งออกมีค่าเป็นลบ 

จาํนวน 443.82 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ

แข่งขนัเพื่อส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 

 

2)  ตลาดจีน 

 

  ส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปจีน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 กบัช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 มีจาํนวนลดลง 1,014.96 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ โดยท่ีอตัราการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึน 0.3055 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออก ส่วนเพิ่มท่ีควรจะ

เป็นเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1,170.63 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ผลจากความสามารถในการส่งออกมีค่าเป็น

ลบ จาํนวน 2.185.59 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสูญเสียความสามารถใน

การแข่งขนัเพื่อส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดจีน 

 

3)  ตลาดฮ่องกง 

 

  ส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปฮ่องกง ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 กบัช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 มีจาํนวนเพิ่มข้ึน 795.32 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ โดยท่ีอตัราการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึน 1.2135 โดยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1827.93 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ผลจากความสามารถในการส่งออกติดลบ มีค่าจาํนวน 1,032.61 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัเพื่อส่งออกเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดฮ่องกง 
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4)  ตลาดญ่ีปุ่น 

 

  ส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปญ่ีปุ่นระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 กบัช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 มีจาํนวนลดลงเท่ากบั 213.01 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ โดยท่ีอตัราการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.2680 โดยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 

179.10 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ผลจากความสามารถในการส่งออกมีค่าเป็นลบ จาํนวน 392.11 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัเพื่อส่งออก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดญ่ีปุ่น 

 

5) ตลาดอ่ืนๆ 

 

  ส่วนเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ไปตลาดอ่ืนๆระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 กบัช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 มีจาํนวนลดลงเท่ากบั 56.08 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยท่ีอรัาการขยายตวัของโลกเพิ่มข้ึนเท่ากบั 0.1822 โดยมีจาํนวนเพิ่มข้ึน

เท่ากบั 741.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทาํให้ผลจากความสามารถในการส่งออกมีค่าเป็นลบ จาํนวน 

797.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัเพื่อ

ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยงัตลาดโลก 

 

 เม่ือรวมมูลค่าการส่งออกท่ีเกิดจากผลของความสามารถในการแข่งขันเพื่อการ

ส่งออกไปยงัตลาดส่งอออกท่ีสําคญั 5 ตลาด พบว่า ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการ

ส่งออก โดยท่ีมีมูลค่าลดลงรวม จาํนวน 4,851.33 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จะแสดงให้เห็นวา่ประเทศ

ไทยสูญเสียความสามารถในการส่งออกทุกตลาด โดยสามารถเรียงลําดับตลาดท่ีสูญเสีย

ความสามารถในการส่งออกจากน้อยไปมากได้ดงัน้ี ตลาดญ่ีปุ่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดอ่ืนๆ 

ตลาดฮ่องกง และตลาดจีน ตามลาํดบั 

 

 โดยสรุปการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออก พบวา่ มูลค่าการ

ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบมีลกัษณะลดลง ดงัตารางท่ี 8 
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ตารางที ่8 ผลจากความสามารถในการแข่งขนัเพื่อการส่งออกของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไปยงัตลาดท่ีสาํคญั 

 

ตลาด (1) 

มูลค่าการส่งออก 

ของไทยในปี พ.ศ. 

2551-2553 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(2) 

มูลค่าการส่งออก 

ของไทยในปี พ.ศ. 

2554-2556 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(3) 

อตัราการขยายตัว

การส่งออก

คอมพวิเตอร์ ของ

โลก 

(4)=(2)-(1) 

มูลค่าการเพิม่/ลด 

ทีเ่กดิขึน้จริง 

(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

(5) 

มูลค่าส่วน

เปลีย่นแปลงการ

ส่งออกตาม

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

(6) 

ร้อยละของ

มูลค่าเพิม่/ลด ที่

เกดิขึน้จริง 

สหรัฐอเมริกา    2,359.35     2,775.75  0.3646     416.40  -   443.82  -   106.58  

จีน    3,831.86     2,816.90  0.3055 -1,014.96  -2,185.59      215.34  

ฮ่องกง    1,506.33     2,301.65  1.2135     795.32  -1,032.61  -   129.84  

ญ่ีปุ่น      668.30       455.29  0.268 -   213.01  -   392.11      184.08  

อ่ืนๆ    4,067.56     4,011.48  0.1822 -    56.08  -   797.19   1,421.52  

รวม 5 ตลาด  12,433.40   12,361.07   -    72.33  -4,851.33   1,584.52  
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2.4  ผลจากการส่งออกถูกหรือผดิทิศทาง 

 

 ผลจากการส่งออกถูกหรือผดิทิศทาง มีมูลค่าเท่ากบั -1,401.93 เน่ืองมาจากวา่ประเทศ

ไทยได้ขยายการส่งออกเร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยังตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีหดตวั ในขณะท่ีอตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ เน่ืองจากวา่ประเทศไทยส่งออกไปตลาดจีน ลดนอ้ยลงมาก รวมถึงตลาดฮ่องกง

ท่ีมีอตัราการขยายตวัท่ีมาก แต่ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยงั 2 ตลาดน้ีน้อย ซ่ึงเป็นการ

ส่งออกท่ีมีผลจากการส่งออกผดิทิศทางมีค่าเป็นลบ 

 
ตารางที ่9  มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไป

สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลง มูลค่าในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 

เปรียบเทยีบกบัช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 

ผลจากการขยายตวัของการส่งออกของโลก 3,071.05 

ผลจากการกระจายตลาด 1,707.95 

ผลจากการแข่งขนั -3,449.39 

ผลจากการส่งออกถูกหรือผดิทิศทาง -1,401.93 

มูลค่าการส่งออกของคอมพิวเตอร์  

อุปกรณ์และส่วนประกอบท่ีเปล่ียนแปลง 
-72.32 

ท่ีมา : จากการคาํนวณ ตารางท่ี 10-13 
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ตารางที ่10  มูลค่าการส่งออกของสินคา้ทุกชนิดของโลกปี 2551-2556 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ปี มูลค่าการส่งออก 

2551 15,971,872.93 

2552 12,310,033.19 

2553 15,050,924.29 

เฉล่ีย 2551-2253 14,444,276.80 

2554 18,055,465.16 

2555 18,003,055.01 

2556 17,974,395.14 

เฉล่ีย 2554-2556 18,010,971.77 

ท่ีมา : International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 

 
ตารางที ่11 มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของโลกปี 2551-2556 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ปี มูลค่าการส่งออกคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

2551 275,176.22 

2552 242,614.55 

2553 300,796.55 

เฉล่ีย 2551-2253 272,862.44 

2554 327,221.51 

2555 345,170.64 

2556 324,788.12 

เฉล่ีย 2554-2556 332,393.42 

ท่ีมา : International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 
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ตารางที ่12 มูลค่าการนาํเขา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ปี สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น อ่ืนๆ รวม 

2551 57,511.30 22,847.28 10,961.30 14,023.83 174,349.66 279,693.38 

2552 54,342.47 21,767.83 10,491.17 11,345.68 146,302.89 244,250.04 

2553 71,372.69 26,855.67 13,520.38 14,467.00 179,738.87 305,954.62 

เฉล่ีย 2551-2553 61,075.49 23,823.60 11,657.62 13,278.84 166,797.14 276,632.68 

2554 81,194.05 29,351.00 17,735.57 17,039.69 197,666.95 342,987.25 

2555 85,716.19 34,885.64 22,526.91 16,997.10 197,659.99 357,785.82 

2556 83,120.87 29,068.21 37,150.38 16,473.88 196,236.53 362,049.87 

เฉล่ีย 2554-2556 83,343.70 31,101.61 25,804.29 16,836.89 197,187.82 354,274.31 

ท่ีมา : International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 
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ตารางที ่13 มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไป สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 2551-2556 

(หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

ปี สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง ญีปุ่่น อืน่ๆ รวม 

2551 2,570.64 3,936.30 1,551.76 822.27 4,391.52 13,272.49 

2552 2,170.80 3,536.54 1,222.33 570.99 3,674.91 11,175.57 

2553 2,336.62 4,022.75 1,744.90 611.64 4,136.25 12,852.14 

เฉล่ีย 2551-2553 2,359.35 3,831.86 1,506.33 668.30 4,067.56 12,433.40 

2554 1,975.88 3,168.54 1,829.06 488.98 3,727.11 11,189.58 

2555 3,166.46 3,510.30 2,440.66 497.26 4,096.92 13,711.60 

2556 3,184.92 1,771.87 2,635.24 379.63 4,210.40 12,182.05 

เฉล่ีย 2554-2556 2,775.75 2,816.90 2,301.65 455.29 4,011.48 12,361.08 

ท่ีมา : International Trade Centre (ITC), United Nations Commodity Trade Statistics Database 
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3. การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ

ส่วนประกอบ 

 

 ในการศึกษาน้ีได้ทําการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยโดยใช ้Diamond Model ตามแนวคิดของ Michael 

E. Porter ท่ีสามารถอธิบายและช้ีให้เห็นประเด็นสําคญัในการพฒันาความสามารถในการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศตามองคป์ระกอบต่างๆ ทั้ง 4 

ประการในอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

 

1. สภาพปัจจยัการผลิต หรือปัจจยัดา้นอุปทาน (Factor Condition) 

 
 ปัจจยัดา้นอุปทานประกอบไปดว้ยหลายสาเหตุท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศ ดงัน้ี 

 

 1.1  ดา้นทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต  

   

  ในภาคอุตสาหกรรมการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีมูลค่ามากเป็นอบั

ดบัหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา นอกจากน้ี ยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีต่างประเทศเขา้มาลงทุน และยงั

สามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมอ่ืนๆได ้โดยท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของ

การรับจา้งผลิต โดยจะมีนกัลงทุนมาจากทัว่โลกจะนาํเขา้ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์จากประเทศไทยไป

ผลิตต่อไป โดยท่ีประเทศไทยจะจดัหาวตัถุดิบให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการนาํเขา้

วตัถุดิบจากต่างประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นประเทศไม่ตรงกบัความตอ้งการของผู ้

ว่าจ้าง ทาํให้ไทยต้องนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศถึงร้อยละ 90 อุตสาหกรรมน้ีจึงเป็น

อุตสาหกรรมท่ีเนน้การส่งออกถึงร้อยละ 80 ดงันั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมจึงข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในตลาดโลกเป็นสาํคญั 

 

  เพราะฉะนั้น จะเห็นไดว้่า จากรายการสินคา้นาํเขา้ส่วนใหญ่ของไทยเป็นหมวด

สินคา้วตัถุดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออก ส่งผลให้สินคา้ของประเทศไทยขาด
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มูลค่าเพิ่มท่ีจะสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากรายไดส่้วนหน่ึงถูกส่งออกไปนอก

ประเทศในรูปแบบของการซ้ือสินคา้นาํเขา้ประเภทวตัถุดิบ 

 

 1.2  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 

 

  ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีต้นทุนจาก

ค่าจา้งแรงงานสูง เน่ืองจากประเทศไทยยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญเฉพาะภายในประเทศ ซ่ึงแมว้่าในปัจจุบนัจะมีความพยายามในการให้ความสําคญักบั

ทรัพยากรมนุษยม์ากยิ่งข้ึน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8  อยา่งไรก็ตาม 

ประเทศไทยยงัประสบปัญหาเร่ืองการศึกษาและการพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูอ่ย่างเหมาะสม และยงั

ขาดการสร้างแรงงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมท่ีกาํลงัเติบโต การพฒันาแรงงานฝีมือจึงเป็นส่ิง

สําคญัท่ีต้องเร่งพฒันาและเช่ือมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะในอนาคตจะเกิดการขาดแคลน

แรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัในการผลิตอุตสาหกรรม แนวทางการพฒันา

แรงงานฝีมือนั้นยงัตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นการให้ความรู้และ

หลักสูตรอบรมในภาคการศึกษา ต้องออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการใน

ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง นอกจากน้ียงัต้องอาศยัการพฒันาฝีมือแรงงานอย่างต่อเน่ืองใน

โรงงานดว้ย 

 

  ภาคการผลิตในปัจจุบนันั้นจะพึ่งพาแรงงานเป็นหลกั แต่ปัญหาการขาดแคลน

แรงงานท่ีเร่ิมส่งผลกระทบมากข้ึน ทาํให้ตอ้งเร่งยกระดบัการผลิตโดยอาศยัเคร่ืองจกัรเขา้ร่วมและ

พฒันาสู่ระบบก่ึงอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพให้กับกระบวนการผลิต รวมทั้ งการพฒันา

กระบวนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัสินคา้ท่ีมีแนวโนม้ความตอ้งการในดา้นเทคโนโลยีต่างๆ เพราะ

สินคา้ในอุตสาหกรรมจะมุ่งสู่สินคา้ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึน 

 
 1.3  ดา้นทรัพยากรความรู้ 

 

  ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนหรือหน่วงานท่ีทาํหน้าท่ีวิจยัและพฒันา คน้ควา้ ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการผลิตสินคา้

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมถึง สินคา้ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยงัมีไม่มากนกั 
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 1.4  ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็น  

 

  อุตสาหกรรมน้ีตอ้งการยกระดบัมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั

ดว้ยการดูดซับ พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมาพร้อมกบัการลงทุนทั้งเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และการ

วิจยัและพฒันา ดงันั้นความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยี พลงังานท่ีเพิ่มมากข้ึน แลว้โครงสร้างทาง

ปัญญาจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัต่อการพฒันาอุตสาหกรรมประเภทน้ีอยา่งมาก ไดแ้ก่ แรงงาน

คุณภาพใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงมากยิง่ข้ึน และสร้างวฒันธรรมในการเรียนรู้ ดงันั้น การเตรียมโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญั 

 

1.4.1 ดา้นการวจิยัและพฒันา 

 ผูป้ระกอบการหลายราย โดยเฉพาะบริษทัต่างชาติ เร่ิมหนัมาให้ความสําคญั

กบัการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาในประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีสําคญั อาทิ ประเทศไทยและ

ประเทศจีนมากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดและเป็นฐานสําหรับการพฒันา

สินคา้ในระดบัเทคโนโลยีท่ียงัไม่สูงมากนกั เน่ืองจากบริษทัแม่ในต่างประเทศจะปรับตวัไปสู่การ

วิจยัและพฒันาสินคา้และทาํตน้แบบท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสูง ทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยการลงทุน

และหน่วยงานด้านการวิจยัและพฒันาสําหรับสินคา้ท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัตํ่า จากบริษทัแม่มาสู่

ประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตสินคา้มากข้ึน โดยปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยการวิจยัและ

พฒันา เช่น ตลาดในประเทศขยายตวัมากข้ึน การแข่งขนัท่ีสูงข้ึนและผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัต่อ

การใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนในสินคา้ ประกอบกบัการท่ีราคาสินคา้ลดลงอยา่งมาก ในขณะท่ีการวิจยัและ

พฒันาจากบริษทัแม่ในต่างประเทศมีตน้ทุนสูงข้ึน 

 

2. สภาวะอุปสงคภ์ายในประเทศของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

 
 ผลการสํารวจในปี พ.ศ 2556 มีจาํนวนผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ 22.2 ลา้นคน จากจาํนวน

ประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปทั้งส้ินประมาณ 63.3 ลา้นคน หรือเทียบเป็นร้อยละ 35 (สํานกังานสถิติ

แห่งชาติ, 2556) ในปัจจุบนัแนวโนม้การใชค้อมพิวเตอร์มีเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัท่ีรัฐบาล

และกรมส่งเสริมการลงทุนมีการสนบัสนุน รวมถึง นโยบายสนบัสนุนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบในประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่น นโยบายการส่งเสริมการวิจยัและพฒันา

เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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 ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของอุปสงคภ์ายในประเทศยงัเป็นส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัการส่งออกไปยงั

ต่างประเทศ ดงันั้นแล้วปริมาณการส่งออกไปต่างประเทศมีมากกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ ใน

ลกัษณะดงักล่าวแลว้จึงใหค้วามสาํคญัไปท่ีการส่งออก ท่ีแสดงใหเ้ห็นจากตารางท่ี 14 

 
ตารางที ่14 อุปสงคภ์ายในประเทศและส่งออกของสินคา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

ปี พ.ศ.2551 – 2556 

(หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

สินคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ประเทศ 

0.77 0.72 1.00 0.98 0.91 1.78 

สินคา้ส่งออก 99.23 99.28 99.00 99.02 99.09 98.22 

ท่ีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 

 
3. อุตสาหกรรมสนบัสนุนและอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 

 

 การผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีกระบวนการ

ต่างๆ ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง รวมถึงจาํเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนจากอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนในการผลิตได้ โดยอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนหรือเก่ียวข้องกัน มี 4 ประเภท ได้แก่ 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนพลาสติก อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ อุตสาหกรรมการสแตมป์และการ

เคลือบโลหะ และอุตสาหกรรมการประกอบวงจรพิมพ์ ทั้งน้ี ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมประเภท

ดังกล่าวยงัมีไม่เพียงพอสําหรับการเติบโตของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดย

อุตสาหกรรมท่ีมีก็ยงัมีขนาดเล็ก ไม่สามารถสนับสนุนหรือรองรับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองได ้

(ประภาภทัร, 2543) 

 
 ปัจจุบนัสินคา้ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินคา้หลกัของ

อุตสาหกรรมประเภทน้ี มีสินคา้ประเภท Hard Disk Drive (HDD) เป็นสินคา้สําคญั ซ่ึงในปัจจุบนั 

ตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เร่ิมมีแนวโน้มหดตวัลงอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมมีความสนใจไปซ้ือสินคา้

แทปเล็ทเป็นการทดแทนกนั อีกทั้ง แทปเล็ทยงัใชห้น่วยความจาํแบบ Solid State Drive (SSD) ท่ีมี

ราคาแพงกวา่ แต่มีขอ้ดีคือ ขนาดเล็กกวา่ กินไฟนอ้ยกวา่ ทนทานมากกวา่ 
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 อีกประการหน่ึงท่ีสําคญั คือ หน่วยความจาํ SSD เร่ิมมีการขยายกลุ่มเขา้สู่ตลาดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากทาํให้เคร่ืองมีขนาดท่ีเล็กลง นํ้ าหนักเบา อีกทั้งยงั

สามารถใชไ้ดน้านมากยิง่ข้ึน จากสถานการณ์ขา้งตน้ทาํให้ยอดจาํหน่าย SSD มีการเติบโตอยา่งกา้ว

กระโดด โดยจากปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีการจาํหน่ายอยู่ 39 ลา้นช้ิน เพิ่มข้ึนเป็น 83 ลา้นช้ินในปี พ.ศ. 

2556   

 

 จากการท่ียงัไม่มีการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือท่ีเพียงพอกบัอุตสาหกรรมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จึงจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศมาเป็น

จาํนวนมาก และยงัมีผลทาํใหต้น้ทุนในการผลิตมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

 
4. กลยทุธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขนัในประเทศ 

 
 4.1 กลยทุธ์และโครงสร้างของผูผ้ลิตภายในประเทศ 

 

  ในประเทศไทยมีการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ท่ีส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 99 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสําคญั โดยท่ีการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ

สามารถแบ่งกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ คือ ผูผ้ลิตท่ีผลิตช้ินส่วน 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ โดยท่ีผูผ้ลิตจะมีการลงทุนจาก

ต่างประเทศ โดยนาํเขา้ช้ินส่วนมาเพื่อทาํการผลิตในขั้นตอนต่อไป (ประภาภทัร, 2544) 

 
  ผูป้ระกอบการในประเทศและต่างประเทศในอุตสาหกรรม จะมีการพฒันาในดา้น

โครงสร้างท่ีแตกต่างกนั โดยส่วนใหญ่ ประเทศไทยเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซ่ึงจะมี

ความแตกต่างกนักบัการเลือกลงทุนในประเทศอ่ืนๆ อาทิเช่น ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ ท่ีเป็นไปไดย้ากท่ีนกั

ลงทุนต่างชาติจะเขา้ไปลงทุนโดยตรงในประเทศนั้นๆ 

 

5. เหตุสุดวสิัย 

 
 ในดา้นของสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไดมี้การร่วมกนัดา้น

ขอ้ตกลงทางการคา้สินคา้เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีสามารถลดอตัราภาษีอากรนาํเขา้

ของสินคา้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท ซ่ึงนบัรวมประเภทวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน  
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เซมิคอนดกัเตอร์ ให้เหลือเพียงร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2548 นบัไดว้า่เป็นเหตุสุดวิสัย

ต่อ สินคา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย (องัคณา, 2546: 120) 

 

6. รัฐบาล 

 
 นโยบายหรือมาตรการท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบในปัจจุบนัไม่ไดช่้วยสนบัสนุนอุตสาหกรรมดงักล่าวเท่าท่ีควร แต่เป็นนโยบายท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการนาํเขา้วตัถุดิบในการผลิต โดยท่ีรัฐบาลกาํหนดโครงสร้างภาษีในอตัราท่ีสูง ซ่ึงการ

ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มีความจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้วตัถุดิบถึงร้อยละ 

80 ทั้งน้ี นโยบายในอดีตมีการส่งเสริมให้นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนภายใประเทศ แต่รัฐบาล

ไม่ได้มีการกาํหนดเง่ือนไขการลงทุนไวอ้ย่างชัดเจน ทาํให้ในปัจจุบนันักลงทุนต่างชาติเป็นผู ้

กาํหนดทิศทางของอุตสาหกรรมประเภทน้ีไว ้โดยท่ีรัฐบาลยงัไม่มีนโยบายเพื่อช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมในพฒันาไปในอนาคต เช่น การขาดมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก

ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุน ทาํให้ประเทศไทยเป็นเพียงแค่ฐานการผลิต และในอนาคตยงัไม่มีการ

พฒันาเทคโนโลยไีดด้ว้ยตนเอง 
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บทที ่5 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 

จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ สามารถอธิบายโดยสรุปได้ดงัต่อไปน้ี สภาวะการแข่งขนัในการส่งออกของ

ประเทศไทยพบวา่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ในทางกลบักนัดา้นการวิเคราะห์การ

ขยายตวัของตลาดโลกของประเทศไทยกลบัพบวา่ การขยายตวัของไทยลดลงภายในช่วงเวลาศึกษา

ดงักล่าว 

 

อุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นอุตสาหกรรมม่ีมี

ความสําคัญและมีความได้เปรียบในการแข่งขันต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศในอตัราท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ (GDP) โดยท่ีประเทศไทยสามารถส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบมีมูลค่าสูงสุดอนัดบัท่ี 1 เม่ือเทียบกบัหมวดสินคา้อ่ืนๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2554 

(กระทรวงพาณิชย,์ 2556) 

 

ผลจากคาํนวณค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบปรากฏวา่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ มีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของการส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ มากกวา่ 1 ในทุกช่วงเวลาท่ีพิจารณา แสดงวา่ทั้ง 4 ประเทศ มีความไดเ้ปรียบโดย

เปรียบเทียบในการส่งออก โดยท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 

2551 – 2556 ลดลงมาโดยตลอด เน่ืองจากประเทศฟิลิปปินส์ไดมี้การเปล่ียนการส่งออกไปประเทศ

จีนมากกวา่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแมว้า่ประเทศจีนจะมีการเติบโตท่ีลดนอ้ยลง แต่เนิองจากฐาน

การผลิตในอุตสาหกรรมในประเทศจีนมีตน้ทุนท่ีถูกมากกว่า ส่วนประเทศไทยมีการส่งออกไป

ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากกว่า

ประเทศฟิลิปส์ในตลาดส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ด้านการวิ เคราะห์ปัจจัยการผลิต ในอุตสากรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ ปัจจยัการผลิตยงัจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้หรือเป็นการลงทุนจากนกัลงทุนต่างประเทศ 

เน่ืองจากวตัถุดิบภายในประเทศยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการโดยตรงกบัอุตสาหกรรม ดา้นทรัพยากรมนุษย ์

ย ังขาดบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความรู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงมีความสําคัญกับ

อุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดา้นทรัพยากรความรู้ ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐไม่

มากเท่าท่ีควร ดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็น โดยมีปัจจยัสําคญัคือ การวิจยัและพฒันาท่ีนกัลงทุน

ในปัจจุบนัเร่ิมให้ความสําคญัมากยิ่งข้ึน โดยมีปัจจยัคือ ตน้ทุนการพฒันาภายในประเทศของนัก

ลงทุนมีตน้ทุนท่ีสูง จึงตอ้งมีการขยายการพฒันาออกนอกประเทศโดยมีประเทศไทยเป็นประเทศท่ี

ให้ความสนใจในการร่วมพฒันาในหลายๆ ด้านอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนและเก่ียวข้อง เป็น

อุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมช้ินส่วนของพลาสติก อุสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรม

เคลือบโลหะ อุตสาหกรรมการประกอบวงจรพิมพ์ โดยท่ีประเทศไทยยงัมีขนาดเล็ก ซ่ึงทาํให้

จาํเป็นตอ้งนาํเขา้วตัถุดิบมากข้ึน และกระทบไปถึงตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยในอนาคต 

 
 ดา้นการวเิคราะห์แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี พบวา่มูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนไม่ไดม้า

จากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง แต่เป็นผลจากการขยายตวัการส่งออกของโลกท่ี

สูงข้ึนในสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ทาํใหผ้ลจากการแข่งขนัและ

การส่งออกท่ีถูกหรือผดิทิศทางมีค่าติดลบ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 

 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะสําหรับภาครัฐบาล กระทรวงแรงงาน กระทรวง

พาณิชย์ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของประเทศไทย 

 

1. จากการวิเคราะห์ค่า RCA ของประเทศไทยมีค่ามากกวา่ 1 ทาํให้ทราบวา่ประเทศไทยมี

ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2554 ถึง 2556 รวมถึงยงัมีแนวโนม้ของมูลค่าการส่งออก

ท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ ควรมีการประเมินสถานการณ์การส่งออกโดยรวมของแต่ละประเทศ เพื่อนาํมาเป็น

แนวทางในการแข่งขนั อีกทั้งยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตลาดโลก
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ต้องการโดยการได้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

 

2. ผลการวิเคราะห์แบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี พบวา่การเพิ่มข้ึนของมูลค่าการส่งออก

ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง แต่มาจากการท่ีตลาดโลกมีการขยายตวั

อย่างมากในสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และผลจากการส่งออกท่ีผิด

ทิศทาง มีผลทาํใหก้ารส่งออกเปล่ียนแปลงจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงติดลบ โดยประเทศไทยควรจะมี

การลดตน้ทุนจากการนาํเช้าสินคา้และการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขนัราคากบัคู่แข่งขนัได้เป็น

อยา่งดี เช่น การร่วมมือกนัของผูป้ระกอบการหรือเอกชน เพื่อเป็นการนาํเขา้วตัถุดิบมาในปริมาณ

มากเพื่อเป็นการลดราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ รวมถึงมาตรฐานของวตัถุดิบท่ีนาํเขา้มาอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

 

 สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาข้อมูลสินค้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบในประเภทของหมวด 8471 โดยเป็นการศึกษาขอ้มูลตามระบบพิกดัฮาร์โมไนซ์ ซ่ึงผู ้

ท่ีสนใจศึกษาสามารถท่ีจะศึกษาหมวดย่อยท่ีลึกกว่าตามระบบพิกดัฮาร์โมไนซ์ สําหรับพฒันา

ศกัยภาพในการส่งออกของประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึนในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย 

ดว้ยแบบจาํลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
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การคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 เปรียบเทียบกบัช่วงปี พ.ศ 2554-2556 

 
อตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของตลาดโลก (g) 

g    = G-1 

 =   (  /  ) – 1 

= (18,010,971.77/14,444,276.80) – 1 

= (1.2470) – 1 

  = 0.2470 

อตัราการขยายตวัรวมของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ( ) 

    =    

 = (  / ) – 1   

= (332,393.42/272,862.44) – 1 

  = (1.2182) – 1 

  = 0.2182  

อตัราการขยายตวัของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาดสหรัฐอเมริกา ( ) 

    =   

 = (  

  = (83,434.70/61,075.49) – 1 
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  = 1.3646 – 1 

  = 0.3646 

อตัราการขยายตวัของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาดจีน ( ) 

    =   

 = (  

  = (31,101.61/23,823.60) – 1 

  = 1.3055 – 1 

  = 0.3055 

อตัราการขยายตวัของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาดฮ่องกง ( ) 

    =   

 = (  

  = (25,804.29/11,657.62) – 1 

  = 2.2135 – 1 

  = 1.2135 

อตัราการขยายตวัของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาตญ่ีปุ่น ( ) 

    =   

 = (  

  = (16,836.89/13,278.84) – 1 

  = 1.2680 – 1 
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  = 0.2680 

อตัราการขยายตวัของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในตลาดอ่ืนๆ ( ) 

    =   

 = (  

  = (197,187.82/166,797.14) – 1 

  = 1.1822 – 1 

  = 0.1822 

ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใน

ตลาดสหรัฐอเมริกา ( ) 

   = 1 -  

= 1 - /  

= 1/1.3646 

= 0.7328 

ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใน

ตลาดจีน ( ) 

   = 1 -  

= 1 - /  

= 1/1.3055 

= 0.7660 
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ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใน

ตลาดฮ่องกง ( ) 

   = 1 -  

= 1 - /  

= ½.2135 

= 0.4518 

ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใน

ตลาดญ่ีปุ่น ( ) 

   = 1 -  

= 1 - /  

= 1/1.2680 

= 0.7886 

ส่วนกลบัของอตัราการขยายตวัการส่งออกของโลกในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ใน

ตลาดอท่นๆ ( ) 

   = 1 -  

= 1 - /  

= 1/1.1822 

= 0.8459 
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ผลจากการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก 

  = 1.2470(12,433.40) – 12,433.40 

  = 15,504.45 – 12,433.40 

  = 3,071.05 

ผลจากการกระจายตลาด 

 

  = [(1.3646*2,359.35)+(1.3055*3,831.86)+ 

   (2.2135*1,506.33)+(1.2680*668.30)+ 

   (1.1822*4,067.56)]-(1.2470*12,433.40) 

  = (3,219.57+5,002.50+3,334.26+814.40 

   +4,808.67) – 15,504.45 

  = 17,212.40-15,504.45 

  = 1,707.95 

ผลจากการแข่งขนั 

  = [(0.7328*2,775.75)+(0.7660*2,816.90)+ 

   (0.4518*2,301.56)+(0.7886*455.29)+ 

   (0.8459*4,011.48)] – 12,433.40 

  = (2,034.07+2,157.75+1,039.84+359.04+ 

   3,393.31) – 12,433.40 

  = 8,984.01-12,433.40 

  = -3,449.39 
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ผลจากการส่งเสริมการส่งออก 

 

  = (12,361.08) – (17,212.40) - (-3,449.39) 

  = -1,401.93 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย 

 

 -72.32 = 3,071.05+1,707.95-3,449.39-1,401.93 
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ประวตัิการศึกษาและการทาํงาน 

 

ช่ือ - นามสกุล    นายพงศพ์ณิช ศกัด์ิรัตนอมัพร 

วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ   7 พฤศจิกายน 2529    

สถานทีเ่กดิ     จงัหวดักรุงเทพมหานคร    

ประวตัิการศึกษา    บริหารธุรกิจบณัฑิต 

     มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน  นกัวเิคราะห์และพฒันาธุรกิจปริวรรต  

สถานทีท่าํงานปัจจุบัน   ธนาคารทหารไทย 
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