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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 จากผลการท าการค้าเสรีต่างๆ ท าให้โครงสร้างของตลาด และโครงสร้างอุตสาหกรรม
เปล่ียนแปลงไปผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะเลือกสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งในดา้นราคา และคุณภาพ 
เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการ สามารถเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และราคาไดต้รงความตอ้งการไดม้ากข้ึน โดย
ในปี 2015 ASEAN จะมีการรวมตวักนัทางเศรษฐกิจท่ีเรียกกนัวา่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จาก
การรวมกนัคร้ังน้ีไทยจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เน่ืองจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นได้ทั้ งพนัธมิตรและคู่แข่งทางการค้าของไทย ในการ
รวมกลุ่ม AEC นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสินคา้ท่ีไทยท าการส่งออก และเพื่อเตรียมความพร้อมให้เขา้กบั
สภาวะการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งในดา้นเนน้คุณภาพราคา และประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน ถือไดว้า่เป็นจุดเปล่ียน
ท่ีส าคญัของเศรษฐกิจไทยอยา่งหน่ึง ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้นมีแนวโนม้ท่ีจะท า
ให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกหันมาคา้ขายกนัเองในภูมิภาคมากข้ึนผูป้ระกอบการไทยจ าเป็นตอ้งพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
 
 ในปี 2013 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตรถยนต์อนัดบั 9 ของโลก มียอดการผลิตอยู่ท่ี  2.45 ลา้นคนั มี
ยอดขายอันดับ 13 ของโลก จึงกล่าวได้ว่าไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีส าคัญของภูมิภาคอาเซียน 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตข์องไทยประกอบดว้ยผูป้ระกอบการผลิตช้ินส่วนท่ีใชใ้นการประกอบยาน
ยนตส์ าเร็จรูปในประเทศ (OEM :Original Equipment Manufacturers), ผูป้ระกอบการผลิตช้ินส่วนอะไหล่
ส าห รับ ท ด แท น  (REM : Replacement Equipment Manufacturers) ผู้ป ระก อบ ก าร ใน ส่ วน ป ระ
ส่วนประกอบกลุ่มระบบตวัถงัรถยนต ์(Body Parts) และผูป้ระกอบการในส่วนประกอบในกลุ่มกนัชน ซ่ึง
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า โดยมีผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนตก์วา่ 2,400 ราย แบ่งเป็นผูป้ระกอบการไทย 1,850 รายผูป้ระกอบการไทยร่วมทุนต่างชาติ 550 ราย 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์จึงเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีส าคญัและเติบโตควบคู่กบัอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ของไทยมายาวนานกว่า 40 ปี เป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
เป็นแหล่งจา้งงานท่ีส าคญั และสร้างรายไดม้หาศาลนบัแสนลา้นบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
11.00 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 
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 ส าหรับมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทยในปี 2013 สามารถสร้างรายไดจ้ากการ
ส่งออกให้ประเทศกว่า 754,225.90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าส่งออกรถยนต์ 512,186.40 ล้านบาท 
เคร่ืองยนต์มูลค่า 28,353.85 ล้านบาท ช้ินส่วนและอะไหล่มูลค่า 19,715.26 ล้านบาท อุปกรณ์ยึดจับและ
แม่พิมพม์ูลค่า 2,636.44 ลา้นบาท และช้ินส่วนส าหรับโรงงานประกอบรถยนต ์(OEM Parts) 190,386.45 ลา้น
บาท และอ่ืนๆ 947.49 ลา้นบาท ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตช้ินส่วนยานยนตไ์ทยมีมูลค่าการส่งออกท่ี
เพิ่มข้ึนทุกปี ตั้งแต่ปี 2009-2013 โดยในปี 2009-2013 มีมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนต ์6,003.57, 8,572.88, 
9,721.73, 5,553.81 และ16,470.84 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั (ผูจ้ดัการออนไลน์.2557) 
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ภำพที ่1  มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยในปี 2009-2013 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ท่ีมา: สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย (2557) 
 
 ส าหรับตลาดท่ีส าคัญในการส่งออกช้ินส่วนยานยนต์ของไทยท่ีส าคัญในปี 2013-2014 คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา (ภาพท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
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ภำพที ่2  มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยในปี 2013-2014 เปรียบเทียบกนัในช่วงเดือน

มกราคม-เดือนมิถุนายน ตามประเทศท่ีท าการส่งออก 
ท่ีมา: สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย (2557) 
 

เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกตาม HS Harmonize System Code พบว่า ในช่วงปี  2009-2013 
สินคา้ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีมียอดส่งออกสูงสุด 4 อนัดบั คือยางยานพาหนะ (HS4011) , เคร่ืองยนตส์ันดาป
ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (HS8407) ,หม้อแบตเตอร่ีและส่วนประกอบ (HS8507) และชุด
สายไฟรถยนต ์(HS8544) โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2013 ดงัน้ี ยางยานพาหนะ (HS4011) 3,625.36 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ,เคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (HS8407) 3,347.60 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ,หม้อแบตเตอร่ีและส่วนประกอบ (HS8507) 782.63 ล้านเหรียญสหรัฐ และชุดสายไฟรถยนต ์
(HS8544) 434.29 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 

 
 โดยในปี 2013 มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนรถยนต์ โดยส่วนใหญ่มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มมาก
ข้ึน ยกเวน้ชุดสายไฟรถยนต์ (HS8544) กับ เพลาส่งก าลังและข้อเหวี่ยง (HS8483) มีมูลค่าการส่งออก
ขยายตวัท่ีลดลง ในปี 2013 สินคา้ท่ีมีอตัราการส่งออกขยายตวัท่ีลดลงมากท่ีสุด คือ ชุดสายไฟรถยนต์ 
(HS8544) โดยลดลงร้อยละ 7.90 เม่ือเทียบกบัปี 2012 ดงัตารางท่ี 1 
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ตำรำงที ่1  มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตไ์ทยในปี 2009-2013 
(ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

รำยกำร 2009 2010 2011 2012 2013 
Growth 

Rate 2013 
HS4011ยางยานพาหนะ 1,888.08 2,683.12 3,790.01 3,482.98 3,625.36 4.09 
HS8407เคร่ืองยนตส์ันดาป
ภายในแบบลูกสูบและ
ส่วนประกอบ 

1,573.99 2,508.69 2,944.87 3,204.94 3,347.60 4.45 

HS8507หมอ้แบตเตอร่ี
และส่วนประกอบ 

192.29 254.40 281.14 709.83 782.63 10.26 

HS8544ชุดสายไฟรถยนต ์ 290.92 425.01 437.84 471.56 434.29 -7.90 
HS8511เคร่ืองอุปกรณ์
ไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิด
เคร่ืองยนต ์และ
ส่วนประกอบ 

141.84 229.25 247.54 378.90 400.95 5.82 

HS8483เพลาส่งก าลงัและ
ขอ้เหวีย่ง 

148.41 234.02 294.42 324.40 321.05 -1.03 

HS7007กระจกนิระภยั 
กระจกรถยนต ์

125.62 151.91 157.60 174.70 188.40 7.84 

HS8708ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

3,176.91 4,404.64 4,875.77 6,207.18 6,726.12 8.36 

HS8714ส่วนประกอบ
รถจกัรยานยนตอ่ื์น ๆ 

449.53 543.06 677.08 597.63 644.39 7.82 

รวม 7,987.59 11,434.10 13,706.27 15,552.12 16,470.79 5.58 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์(2557) 
  
 โดยในปี 2014 ไดเ้กิดการชะลอตวัดา้นการผลิตและส่งออกช้ินส่วนยานยนต ์อนัเน่ืองมาจากการ
ส้ินสุดนโยบายรถคนัแรก รวมทั้งปัญหาทางการเมืองส่งผลให้มูลค่าการผลิตและส่งออกลดลง นกัลงทุน
เร่ิมมีแนวคิดในการยา้ยฐานการผลิตและขยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย 
และ เวียดนาม ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพรองรับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ และมีตน้ทุนค่าแรงท่ีถูกกว่า
ประเทศไทย  
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 ในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเกิดข้ึนเต็มรูปแบบจะส่งผลกระทบให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีประชากรรวม
ประมาณ 600 ล้านคน มีการเพิ่มข้ึนของประชาชนชั้นกลางจ านวนมาก ท าให้มีความตอ้งการยานยนต์
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และส่ิงท่ีจะตามมาก็คือการแข่งขนั โดยจะแข่งกนัในดา้นคุณภาพสินคา้มากกว่าท่ี
ผา่นมา เน่ืองจากการกีดกนัมาตรการทางภาษีมีแนวโนม้ลดลงจนเป็นศูนย ์มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวทางในการปรับตวัในการรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท่ี
ครอบคลุมไปถึงนโยบายการเปิดตลาดแข่งขนัท่ีเสรีมากข้ึนของประเทศเพื่อนบา้น จึงมีความสนใจท่ีจะ
ท าการศึกษาศกัยภาพของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทชุดสายไฟรถยนต ์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับตัว และพัฒนารองรับความเจริญเติบโตของธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย ตามแผนแม่บท
อุตสาหกรรมยานยนต์ ปี 2012-2016 ท่ีวางกรอบให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของโลก ดว้ย
ห่วงโซ่อุปทานท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงรองรับกรอบเป้าหมายการ
ผลิตรถยนตเ์พิ่มข้ึนเป็น 3 ลา้นคนั ในปี 2017 รวมถึงเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมก่อนการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

ศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีปรากฏของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์
ประเภทชุดสายไฟรถยนตข์องไทย และความสามารถในการแข่งขนัก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

เพื่อศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทชุดสายไฟรถยนตข์องไทย ต่อการ
รวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขนัเพิ่มข้ึนหรือน้อยลง 
รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับตวัเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาน้ีจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมประเภทชุดสายไฟ
รถยนต์ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างปี 2009-2013 เฉพาะ Harmonize System 
Code HS8544 Ignition wiring sets used in vehicles 
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นิยำมศัพท์ 
 

1. Ignition wiring sets used in vehicles คือ ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์
 
2. คลัสเตอร์ (Cluster) คือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง มารวมตวัด าเนินกิจการอยู่ใน

พื้นท่ีใกลเ้คียงกนั (Geographic Proximity) มีความร่วมมือเก้ือหนุนเช่ือมโยง และเสริมกิจการซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเช่ือมโยงใน
แนวตั้ง (Vertical Linkage) เป็นความเช่ือมโยงของผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจตน้น ้ า
จนถึงปลายน ้ า และความเช่ือมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage) เป็นความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรม
สนบัสนุนดา้นต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการคา้ สถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม สถาบนัวิจยั
พฒันา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วมด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื ดว้ยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวตักรรมร่วมกนั (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนยข์อ้มูลข่าวสารราชการ, 2557) 

 
3. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  คือ ความสามารถของธุรกิจท่ีน ามาใช้ประโยชน์อย่างมี

กระบวนการมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจจะช่วยท าให้
ผูป้ระกอบการรู้จกัตวัเอง และคู่แข่งขนั สามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเหมาะสมกบัความถนดั และสามารถ
มองหาลู่ทางการลงทุนได้ โดยในงานวิจยัน้ีครอบคลุมจะท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ ประเภทชุดสายไฟรถยนต์ โดยการเปรียบเทียบสินคา้ท่ีส่งออกเทียบกับ
สัดส่วนของสินคา้ท่ีขายในตลาด ASEAN  



 
 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ในบทท่ี 2 จะประกอบดว้ยเน้ือหา 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รวมถึง

แนวคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ส่วนท่ี 2 ศึกษาถึงรายงานการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจะน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ี โดยมีรายระเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ 

 
แนวคิดด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้เร่ิมตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 16 เน่ืองจากมีการค้นพบ

ดินแดนใหม่ และการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของประชากรโลก ท าให้เกิดการยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้มาใน
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะในยุโรป ก่อให้เกิดลทัธิพาณิชยนิ์ยม ท่ีเช่ือว่า การมีโลหะ ทองค า และเงิน เป็นส่ิง
แสดงถึงความมัง่คัง่ของประเทศ และยงัมีความเช่ือว่าการคา้ระหว่างประเทศเป็นหนทางท่ีส าคญัในการ
เพิ่มความมัง่คัง่ใหแ้ก่ประเทศ 
 

ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบรูณ์ (Absolute Advantage) เป็นแนวความคิดของ Adam Smith โดย
การยึดหลักการแบ่งงานกันท า (division of labor) ประเทศจะผลิตสินค้าท่ีตนได้เปรียบโดยสมบรูณ์เม่ือ
เปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึง และส่งออกสินคา้ดงักล่าว ในทางตรงกนัขา้มก็จะน าเขา้สินคา้ท่ีผลิตแล้ว
เสียเปรียบโดยสมบรูณ์เป็นผลท าให้การค้าของโลกเพิ่มข้ึน (Adam Smith, 1776 อ้างใน จุฬาลักษณ์ น่ิม
ไชยนนัท,์ 2554) 
 

ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เป็นแนวความคิดของ David 
Ricardoโดยปรับปรุงแนวความคิดของ Adam Smith ได้อธิบายว่าประเทศท่ีไม่มีความได้เปรียบโดย
สมบูรณ์ในการผลิตสินคา้ทุกๆอยา่ง กบัประเทศอ่ืนยงัคงสามารถท าการคา้ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
ได้ ประเทศท่ีด้อยประสิทธิภาพควรผลิต และส่งออกเฉพาะสินคา้ท่ีประเทศตนมีความเสียเปรียบโดย
สมบูรณ์นอ้ยกวา่ ถือไดว้า่สินคา้น้ีเป็นสินคา้ท่ีประเทศผลิตดว้ยความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทฤษฎีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบน้ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และใชอ้ธิบายสาเหตุของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศจน
ทุกวนัน้ี โดยสาระส าคญัของกฎการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบอธิบายว่าถึงแมว้่าประเทศหน่ึงจะมีความ
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เสียเปรียบโดยสมบูรณ์กวา่อีกประเทศหน่ึงในสินคา้ 2 ชนิด ก็ตามการคา้ระหวา่งประเทศจะเกิดข้ึนไดโ้ดย
ประเทศนั้นเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสินคา้อีกชนิดหน่ึงและประเทศท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ของสินคา้ทั้ง 2 ชนิดก็จะเลือกผลิตท่ีตนไดเ้ปรียบมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีกชนิดหน่ึง 
(David Ricardo, 1817 อา้งใน วลยัพร บวรกุลวฒัน์, 2554) 
 

ทฤษฎี Heckscher & Ohlin (H-O model) เน้นในเร่ืองความแตกต่างกันของปัจจัยการผลิต
เร่ิมตน้ท่ีทรัพยากรท่ีแต่ละประเทศมีอยูแ่ละราคาปัจจยัการผลิตระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุด
ของการคา้ตามทฤษฎีน้ี แต่ละประเทศจะส่งออกสินคา้เน้นไปท่ีปัจจยัการผลิตท่ีมีมากโดยเปรียบเทียบซ่ึง
ท าใหปั้จจยัการผลิตนั้นมีราคาถูกและน าเขา้สินคา้เนน้ไปท่ีปัจจยัการผลิตท่ีหายากโดยเปรียบเทียบซ่ึงปัจจยั
การผลิตดังกล่าวจะมีราคาแพง โดยเน้นถึงความส าคญัของสัดส่วนปัจจยัการผลิตและอธิบายว่าแต่ละ
ประเทศจะส่งออกสินคา้ซ่ึงผลิตข้ึนมาจากการใชปั้จจยัการผลิตท่ีประเทศนั้นมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์มากกวา่ใช้
ปัจจยัการผลิตชนิดอ่ืนท่ีมีอยูน่อ้ยหรือไม่มีเลย ภายใตแ้บบจ าลองท่ีมีปัจจยัการผลิต 2 ประเภท คือ แรงงาน 
และทุน โดยมีข้อสมมติว่าแต่ละประเทศมีปัจจัยการผลิตท่ีแตกต่างกัน และปัจจยัการผลิตสามารถ
เคล่ือนยา้ยไดเ้สรีภายในประเทศ แต่เคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศไม่ได ้ประเทศท่ีมีปัจจยัทุนมากกวา่ก็จะ
เลือกผลิต และส่งออกสินคา้ท่ีตอ้งใช้ปัจจยัทุนมากในการผลิต ส่วนประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงานมากก็จะ
ส่งออกสินคา้ท่ีอาศยัปัจจยัแรงงานมากกว่าในการผลิต (Heckcher and Ohlin,1919 อา้งใน วลัยพร บวร
กุลวฒัน์, 2554) 
 

2. ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบทีป่รากฏ (Reveal Comparative Advantage: RCA)  
 

ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Reveal Comparative Advantage: RCA) หรือท่ี
รู้จักกันในอีกช่ือหน่ึงว่า Balassa Index ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการค้าท่ีส าคัญอย่าง ทฤษฎีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของ David Ricardo  และ ทฤษฎี  Heckcher and 
Ohlin  เป็นแนวคิดท่ีใช้หลกัการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปัจจยัในการผลิตเชิงสัมพทัธ์ โดยสรุปว่า
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้ใด ประเทศนั้นจะส่งสินคา้นั้นเป็นสินค้า
ส่งออก และน าเขา้สินคา้ท่ีไม่มีความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
 

การค านวณ  RCA (Revealed Comparative Advantage Index: RCA Index) ส าห รับ ศึกษ า
เก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัของของประเทศหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆนั้น ท าไดโ้ดย
การวิเคราะห์ตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิตมาเปรียบเทียบกนั เพื่อหาความไดเ้ปรียบเสียเปรียบของสินคา้นั้น แต่ใน
การวิเคราะห์ทางดา้นตน้ทุนนั้นมีความยากล าบากในทางปฎิบติั เน่ืองจากไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลทางดา้น
ตน้ทุนการผลิต เพื่อเป็นการขจดัปัญหาดงักล่าว จึงได้มีการสร้างดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
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ปรากฏ  (RCA) มาวิเคราะห์แทนการวิเคราะห์ต้นทุน เพราะมูลค่าสินค้าส าหรับทุกประเทศได้มีการ
รวบรวม และจดบนัทึกสถิติไวท้  าให้สะดวกต่อการน าขอ้มูลทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยค านวณ
จากมูลค่าการส่งออกของสินคา้แต่ละชนิดเปรียบเทียบกบัมูลค่าการส่งออกรวมของทั้งประเทศ และน าไป
เปรียบเทียบมูลค่าส่งออกของตลาดโลก เปรียบเทียบกบัศกัยภาพของโลก ดัชนี RCA น้ีพฒันามาจาก
แนวความคิดดา้นเศรษฐศาสตร์การคา้ระหวา่งประเทศท่ีเช่ือในเร่ืองทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) 
 

โดยเช่ือวา่ประเทศท่ีมีการส่งออกสินคา้ใด ๆ ตามสัดส่วนการส่งออกสินคา้นั้น ต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศนั้นมากกวา่ โดยเปรียบเทียบกบัสัดส่วนการคา้ในสินคา้นั้นของตลาดโดยรวมต่อการ
ส่งออกทั้งหมดของกลุ่มประเทศท่ีมีการศึกษา แสดงวา่ประเทศนั้น ๆ มีศกัยภาพในการแข่งขนัสินคา้นั้นสูง
กวา่ โดยดชันี RCA มีสูตรการค านวณดงัน้ีโดยการเปรียบเทียบค่า RCA ของไทยและในอาเซียนในตลาด
ต่างๆมีสูตรค านวณ ดงัน้ี 

 

RCAIK =
W

WK

I

IK

X
X

X
X

 

 
โดย RCAIK  คือ ดชันีความไดเ้ปรียบเทียบของการส่งออกสินคา้ชนิดท่ี K ของประเทศ I 

 
XIK คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ชนิด K ของประเทศ I 

 
XI คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ I 

 
XWK คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ K ของทั้งโลก W 

 
XW คือ มูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดของทั้งโลก W 

 
RCA เป็นวิธีการวดัการส่งออกสินคา้ประเภทหน่ึงเทียบกบัการส่งออกทั้งหมดของประเทศ

หน่ึง และเทียบกบัการส่งออกสินคา้ประเภทนั้นของกลุ่มประเทศอ่ืนๆ อีกด้วย ถา้ค่า RCA > 1 แสดงให้
เห็นวา่ประเทศนั้น มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ, แต่ถา้ค่า RCA < 1 แสดงให้เห็นถึงประเทศ
นั้นมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ และ ถา้ค่า RCA = 1 จะแสดงให้เห็นถึงประเทศนั้นไม่ได้
เปรียบและไม่เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
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ขอ้ดีของสูตร RCA ใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความสามารถในการแข่งขนัในตลาดใดตลาดหน่ึงว่ามี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของประเทศผูส่้งออกหน่ึงไปยงัประเทศคู่
คา้ รวมถึงท าให้ทราบถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั การส่งออกของแต่ละ
ประเทศ ในตลาดใดตลาดหน่ึงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึง
ของประเทศผูส่้งออกหน่ึงไปยงัประเทศคู่คา้ 
 

ข้อบกพร่องของสูตร RCA ถ้า RCA > 1 หมายความว่าประเทศ I มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ K แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าความได้เปรียบดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก
ปัจจยัใด, แต่ถ้าประเทศ 2 ประเทศมีค่า RCA > 1 ทั้ งคู่ไม่สามารถระบุแน่ชัดลงไปได้ว่าประเทศใดมี
ความสามารถในการส่งออกสินคา้ K มากกวา่ หรือนอ้ยกวา่กนั และค่า RCA ไม่สามารถแสดงผลของการ
กีดกนัทางการคา้ออกมาไดส้รุปไดว้่า ถา้ค่า RCA > 1 ย่อมหมายถึง ประเทศผูส่้งออกประเทศนั้นมีความ
ไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ และถา้ศึกษาเป็นช่วงเวลากอ้จะสามารถทราบถึงแนวโน้มความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนหรือ ลดลงของสินคา้ชนิดนั้นๆในแต่ละประเทศได ้(พบกานต์ อาวชันาการ และ ปิติ ศรี
แสงนาม อา้งถึง ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ) 
 

3. BCG Matrix 
 

เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ี ถูกคิดค้นโดยกลุ่ม Boston Consulting ในปี 1986 ใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน การลงทุน เก่ียวกับการตลาดในรูปแบบของ Matrix 2 x 2 เพื่อช่วยให้สามารถวาง
แผนการขายสินคา้ วางกลยทุธ์ทางการตลาด และการสร้างแบรนด ์โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาจาก 2 เกณฑ ์คือ 

 
1. อตัราการเติบโตของตลาด (Marketing Growth Rate) เป็นตัวใช้อธิบายการขยายตวัของ

ตลาดสินคา้โดยรวมๆ วา่ตลาดเป็นท่ีน่าสนใจมากแค่ไหนโดยปกติแลว้การหาอตัราการเติบโตของตลาด 
หรือ Market Growth นั้นสามารถหาได้จากรายงานของแต่ละอุตสาหกรรมท่ีอยู่ตามเว็บไซต์ของธุรกิจ
ประเภทนั้นๆ หรือนิตยสารทางการตลาดท่ีจะมีการรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ีเอาไวใ้ห้อยูแ่ลว้ ซ่ึงโดยปกติ
แลว้เราจะใชอ้ตัราการเติบโตของตลาดท่ีก่ึงกลางของแกน Y บน BCG Matrix อยู่ท่ี 10% แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่
กบัสภาพการเติบโตของแต่ละอุตสาหกรรมดว้ยเพราะบางตลาดก็เติบโตแค่ 1% หรือ 2%  เท่านั้น ซ่ึงเราก็
ตอ้งหาค่าท่ีลงเหมาะสมเพื่อก าหนดเป็นจุดก่ึงกลางของแกน y เพื่อใช้แบ่งระหวา่ง Cash Cows จาก Stars 
และ Question Marks จาก Dogs 

 
2. ส่วนแบ่งทางการตลาดสัมพนัธ์ (Relative Market Share) จะเป็นการเปรียบเทียบอตัราส่วน

แบ่งการตลาดของสินคา้วา่มียอดขายเป็นก่ีเท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจของคู่แข่งท่ีเจา้ใหญ่ท่ีสุด ในทฤษฎี
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ของ BCG Matrix นั้น ส่วนแบ่งการตลาดเชิงสัมพนัธ์ หรือ Relative Market Share สามารถค านวณไดจ้าก
การน าส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดไปหารกบัส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งเจา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ในตลาดส่วน
แบ่งการตลาดสัมพนัธ์จะใช้บนแกน X ใน BCG Matrix โดยจะแบ่งให้ฝ่ังซ้ายสุดมีค่าตลาดสัมพนัธ์ 1.0 
ตรงกลาง 0.5 และดา้นขวาสุดเป็น 0 (รูปท่ี 3) 
 

 
 

ภาพที ่3  ภาพประกอบการท า BCG Matrix 
ท่ีมา: INCquity- Entrepreneur's Handbook (2557)  
 

ส่วนแบ่งการตลาดสัมพนัธ์ =  

 
ซ่ึงหลกัเกณฑ์ทั้ ง 2 น้ีก็จะถูกใช้เป็นเส้นแบ่งแกนในการท า BCG Matrix ท่ีแสดงในรูปของ 

Matrix ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนแบ่งตลาดสัมพทัธ์ (Relative Market Share) ของมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศนั้นๆ เปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวมของโลก และ อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม 
(Industrial Growth Rate) โดยแกนนอนแสดงถึงส่วนแบ่งตลาดสัมพทัธ์  
 

ซ่ึงหากมีค่ามากก็จะหมายความวา่ มีส่วนแบ่งตลาดสัมพทัธ์ เม่ือเปรียบเทียบกบัรายท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในอตัราท่ีสูง และหากมีค่าน้อยก็จะหมายความวา่มีส่วนแบ่งตลาดสัมพทัธ์เม่ือเปรียบเทียบกบัรายท่ีใหญ่
ท่ีสุด ในอตัราท่ีต ่า ขณะท่ีแกนตั้งแสดงถึง อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยหากมีค่ามากจะหมายถึง
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตสูง และหากมีค่านอ้ยจะหมายถึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโต
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ต ่า เราก็จะสามารถน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีมาใชว้เิคราะห์ไดว้า่สินคา้แต่ละชนิดนั้นอยูใ่นต าแหน่งใดและควร
มีการด าเนินแผนการตลาดอยา่งไรบา้ง  
 

BCG Matrix แสดงส่วนต่างๆ (Quadrant) ออกมาเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย Stars, Question 
Marks, Cash Cows และ Dogs ดงัภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที ่4  BCG Matrix 
ท่ีมา: INCquity- Entrepreneur's Handbook (2557) 
 

1. Stars 
 

Stars คือ จุดท่ีตลาดมีการเติบโตท่ีสูง ท าให้ควรควา้โอกาสน้ีในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด
ให้มากข้ึนจากตลาดท่ีเติบโตซ่ึงการแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนๆ นั้นก็จะส่งผลให้ธุรกิจท่ีอยู่ในต าแหน่ง Stars 
จะตอ้งพยายามใชเ้งินสดท่ีมีอยูน่ั้นออกมาลงทุนให้มากข้ึน เพื่อให้ส่วนแบ่งการตลาดอยูใ่นระดบัคงท่ีหรือ
เติบโตข้ึนไปอีกใหแ้ซงหนา้คู่แข่ง 
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2. Cash Cows 
 

ส าหรับ Cash Cows เปรียบเสมือนววันมท่ีให้นมกับเราได้อย่างสม ่าเสมอโดยท่ีไม่ต้อง
ลงทุนอะไรเพิ่มมากโดยธุรกิจในช่วงน้ีคือธุรกิจท่ีมีได้รับส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงมาก ในตลาดท่ีมีการ
เติบโตอยา่งเช่ืองชา้ หรือไม่มีการเติบโตแลว้ นัน่หมายความวา่ เม่ือตลาดอยูใ่นจุดอ่ิมตวัเราก็สามารถอยูไ่ด้
ดว้ยผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่วนแบ่งการตลาดในปริมาณมากโดยท่ีแทบไม่ตอ้งลงทุนอะไรเพิ่มเติม และ
ยงัสามารถน าเงินทุนท่ีไดม้านั้นไปลงทุนกบัส่วนอ่ืนๆแทนไดอี้กดว้ย 
 

3. Question Marks 
 

ธุรกิจในต าแหน่ง Question Marks คือ ธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีนอ้ยทั้งๆ ท่ีตลาดก าลงั
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงหน่ึงท่ีธุรกิจในต าแหน่งน้ีตอ้งการเป็นอย่างมาก คือ ทรัพยากรอย่างเงิน 
เพื่อน าไปลงทุนเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากเจา้อ่ืนๆ แต่ในต าแหน่ง Question Marks น้ีจะตอ้งคิด
วิเคราะห์ให้ดีและน าเงินทุนท่ีมีอยู่ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และสร้างความคุ้มค่าให้ได้มากท่ีสุด
ไม่เช่นนั้นแลว้จาก Question Marks ก็อาจตกไปอยูใ่นสถานะของ Dogs ไดเ้ช่นกนั 
 

4. Dogs 
 

การท่ีธุรกิจของตวัเองตกลงไปอยูใ่นส่วนของ Dogs เพราะ Dogs คือ เป็นต าแหน่งท่ีธุรกิจมี
ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย มีการเติบโตนอ้ยท าใหผ้ลก าไรนอ้ยตาม ซ่ึงธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีตกอยูใ่นต าแหน่งน้ีมี
โอกาสยากท่ีจะข้ึนไปสู่ต าแหน่งอ่ืนๆ นอกจากตอ้งรอตลาดใหเ้ติบโตข้ึน 

 
สรุปได้ว่า BCG Matrix เป็น เค ร่ืองมือในการวิ เคราะห์ ส่วนแบ่ งทางการตลาดเชิง

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัวา่ ส่วนแบ่งการตลาดเป็นก่ีเท่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั และอตัราการขยายตวัของ
เพื่อดูวา่ตลาดนั้นมีความน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด (INCquity- Entrepreneur's Handbook, 2557) 
 

4. Diamond Model 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และความเป็นเลิศทางธุรกิจเป็นแนวความคิด
ของ Porter คือ กรอบแนวคิดหรือตวัแบบส าหรับการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมใน
เครือข่ายวสิาหกิจ หรือ คลสัเตอร์ (Cluster) 
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โดยเป็นการพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีส าคญั ท่ี
จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของบริษัท ท่ีอยู่ในในเครือข่าย
วิสาหกิจอนัจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ โดยรวมใน
ท้ายท่ีสุดว่าสภาวการณ์เหล่านั้นมีลกัษณะท่ีจะเป็นการเอ้ือ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุง หรือ
พฒันาผลิตภาพ ของธุรกิจในเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆหรือไม่อยา่งไร และมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงการ
วเิคราะห์บทบาทของภาครัฐท่ีจะมีผลต่อปัจจยัแวดลอ้มต่างๆดว้ย  

 

 
 
ภาพที ่5  Diamond Model 
ท่ีมา: ศูนยก์ารจดัการและบ่มเพาะธุรกิจ (2554) 
 

ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย 
 
1. เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิตในประเทศ  (Input Factor Conditions) อันได้แก่ ปัจจัยด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีแหล่งเงินทุน ฯลฯ ท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงานของอุตสาหกรรม 

 
2. เง่ือนไขด้านอุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions) อุปสงค์ในประเทศ ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อในประเทศ จะมีขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอุตสาหกรรมท าให้รูปแบบ
ความตอ้งการผูซ้ื้อชัดเจนกว่าประเทศอ่ืน ท าให้มีข้อได้เปรียบในการแช่งขนัก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ 
รวมทั้งแสดงให้เห็นความส าคญัโครงสร้างการแบ่งส่วนการตลาดส าหรับสินคา้ และความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในแต่ละส่วนการตลาดเป็นท่ีคาดเดาไดใ้นระดบัใด  
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3. อุตสาหกรรมสนบัสนุนและเก่ียวเน่ืองในประเทศ (Supporting and Related Industries) ท า
ให้มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างประเทศ นั้ นคือก่อให้เกิดความเก่ียวเน่ืองทางการผลิต อัน
เน่ืองมาจากมีช่องทางท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ในบางคร้ังอาจมีสิทธิพิเศษมากกว่าผูอ่ื้นในการมีวตัถุดิบ
หรือช้ินส่วน มีความร่วมมือกนัระหว่างบริษทัผูใ้ช้กบับริษทัผูผ้ลิต ในการร่วมมือกนัอยูต่ลอดเวลานั้นจะ
ช่วยยกระดบัจนก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 
4. โครงสร้างและสภาพการแข่งขันในประเทศของอุตสาหกรรม  (Company Strategy 

Structure and Rivalry) การแข่งขนัอย่างรุนแรงในประเทศจะท าให้อุตสาหกรรมนั้นประสบความส าเร็จ
ระหว่างประเทศในระดบัท่ีสูงมาก อนัเน่ืองมาจากแรงกดดนัภายในประเทศส่งผลให้เกิดการพฒันา และ
นวตักรรม และมกัก่อใหเ้กิดการส่งออก เพื่อแสวงหาตลาดเพิ่มเติม 

 
5. เหตุการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ คือ การเปล่ียนแปลงท่ีอยู่เหนือการควบคุม เช่น น ้ าท่วม การ

เปล่ียนแปลงตลาดการเงินโลก ภาวะสงคราม เป็นตน้ 
 
6. รัฐบาล รัฐบาลมีผลต่อปัจจยัการผลิตในประเทศ อนัเน่ืองมาจากได้รับผลกระทบจาก

นโยบายของรัฐบาลดา้นการตลาด หลกัทรัพย ์ดา้นการศึกษาเป็นตน้ อุปสงค์ในประเทศไดรั้บผลกระทบ
ในเร่ืองมาตรฐานสินค้า รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเน่ือง และด้านโครงสร้างสภาพการ
แข่งขนัได้รับผลกระทบจากนโยบายทางด้านภาษี ด้านการป้องกนัและผูกขาดสินคา้ เป็นตน้ (ศูนยก์าร
จดัการและบ่มเพาะธุรกิจ, 2557) 
 

5. การวเิคราะห์ SWOT Analysis  
 

เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหาร
ก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององค์กรเทคนิคน้ี Albert Humphreyได้
ช่ือวา่เป็นผูเ้ร่ิมแนวคิดน้ี 
 

การวิเคราะห์  SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ งภายนอก และภายใน
อุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลใดบา้ง  ท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมจุด
แข็งของอุตสาหกรรม จะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย  ในขณะท่ี
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมจะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางภาพ
แวดล้อม  จะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม  ในทางกลับกัน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายของอุตสาหกรรม  โดยผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้
อุตสาหกรรมพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  (ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554) 
 

 
 
ภาพที ่6  SWOT Analysis 
ท่ีมา: Discoveryreserchgroup (2557) 
 

SWOT เป็นตัวย่อทีม่ีความหมายดังนี้ 
 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั 

 
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นปัญหา

หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบริษทั 
 
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการท่ี

สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององคก์ร 
 
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดท่ี เกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอกซ่ึง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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ธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ให้ได้จริง หลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยสภาพการณ์ 2 ด้านคือ สภาพการณ์ภายใน 
และสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่pอให้รู้
ตนเอง รู้จกัสภาพแวดลอ้มและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรคทั้งภายนอก และภายในอุตสาหกรรม จะช่วยให้
ผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ และแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ท่ีมีต่อธุรกิจจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีองค์กรมีอยูจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์ และ
การด าเนินงานตามกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

การวิเคราะห์ SWOT ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ 
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ด้านต่างๆมากมาย แต่ข้อเสียของการใช้ SWOT ก้อมีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เช่นโอกาสความ
ผิดพลาดจากคุณภาพของขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ ทกัษะประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจของเทคนิค  
SWOT ของผูว้ิเคราะห์ ตอ้งมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นระยะๆ วา่สถานการณ์และปัจจยัต่างๆ 
ท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแล้วหรือไม่ (ส านักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 ) 
 

6. TOWS Matrix 
 

หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ขอ้จ ากดัแล้ว ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบ Matrix โดยใช้ตารางท่ี
เรียกวา่ TOWS Matrix เป็นตารางท่ีแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส 
และขอ้จ ากดั มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ในการน าเทคนิคท่ีเรียกว่า TOWS 
Matrix มาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อก าหนดกลยทุธ์นั้น จะมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 

1) การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นการ
ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองคก์ารส่วนการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
โอกาสและขอ้จ ากดัจะเป็นการประเมินภายนอกองคก์าร กล่าวไดว้า่ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ท่ี
ใชเ้ทคนิค TOWS Matrix น้ีจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั
ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถา้วเิคราะห์ไม่ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุมจะส่งผลท าให้การก าหนดกลยุทธ์
ท่ีออกมา 
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2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั  
 

 
 

ภาพที ่7  TOWS Strategic Alternatives Matrix 
ท่ีมา: New Management Forum (2557) 
 

ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุด
แขง็ และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงรุก ตวัอยา่ง กรมธนารักษ ์มีจุด
แข็ง คือความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ท่ีทนัสมยั มีโอกาส คือ สามารถหารายไดจ้าก
การผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก คือกลยุทธ์การรับจา้งผลิตเหรียญทุก
ประเภททั้งในและต่างประเทศ 

 
2) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

จุดแข็ง และขอ้จ ากดั มาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
องค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจ ากัดจากภายนอกท่ีองค์การ
ควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันขอ้จ ากดัท่ีมาจากภายนอกได้ตวัอย่าง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจุดแข็ง คือเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่ว
ประเทศ ขณะเดียวกันมีข้อจ ากัด คือ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไม่เพียงพอ ท่ีจะ
สามารถจดัตั้งหน่วยงานของตนเองอยูทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศได ้ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิง
ป้องกนั คือ กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในพื้นท่ีทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
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3) กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็น
จุดอ่อน และโอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งน้ีเน่ืองจาก
องค์การมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน ท่ีองค์การมีอยู่ได้ ตัวอย่าง 
เช่น ระบบราชการมกัมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการท างานท่ียาวใช้เวลามาก ขณะเดียวกนัก็มีโอกาส คือ
โอกาสของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์เชิง
แกไ้ข คือ กลยทุธ์การส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ในกระบวนการท างานของราชการใหม้ากข้ึน (e-Administration)  

 
4) กลยุทธ์เชิงรับ  (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น

จุดอ่อน และข้อจ ากัด มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
องคก์ารเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและ ขอ้จ ากดัภายนอก ท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย 
จุดอ่อน คือ ตอ้งน าเขา้น ้ ามนัดิบจากต่างประเทศ ประกอบกบัพบขอ้จ ากดั คือ ราคาน ้ ามนัในตลาดโลก
เพิ่มข้ึนอย่างมาก ทั้งหมดน ามาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ คือ กลยุทธ์การรณรงค์ประหยดัพลังงานทั่ว
ประเทศอยา่งจริงจงั และกลยุทธ์การหาพลงังานทดแทนท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยู่มาใช้
มากข้ึน 
 

TOWS Matrix เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการสร้างตวัเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยการเลือกใชท้างถูก
เลือกจากช่องท่ีได้เปรียบ อนัเป็นช่องทางท่ีจะลดความอ่อนแอ หรือภยัคุกคามจากภายนอก ด้วยการ
วางแผนกลยทุธ์เชิงป้องกนั ถา้มีการเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเช่ือถือไดร้วมทั้งน าขอ้มูล
ท่ีวเิคราะห์ทั้งหมดไปปฎิบติัจริง เพื่อหาความเบ่ียงเบน และวเิคราะห์ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ น า
ขอ้มูลมาปรับปรุงทุกๆช่วงเวลาท่ีสถานการณ์มีเปล่ียนแปลง (Management KM Website, 2557) 
 

7. Herfindahl-Hirschman Index (HHI)  
 

ดชันีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจ เป็นดชันีท่ีใชว้ดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมโดย
ค านึงถึงทุกหน่วยธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการว ัดด้วยวิธี 
Concentration Ratio ท่ีให้ความส าคญัเฉพาะหน่วยธุรกิจรายใหญ่เท่านั้น โดย HHI ค านวณไดจ้ากผลรวม
ก าลงัสองของส่วนแบ่งตลาดในแต่ละหน่วยธุรกิจท่ีมีอยูใ่นตลาด 
 

HHI= 



n
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2iS    =  
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Y
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เม่ือ Si = ส่วนแบ่งเปรียบเทียบของแต่ละหน่วยผลิต 
 

Yi = มูลค่าของแต่ละหน่วย (ในท่ีน้ีมูลค่าของยอดขาย) 
 

Y = มูลค่าทั้งหมดของตลาด 
 
i = 1, 2, 3 …….. n 

 
n = จ านวนหน่วยผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม 

 
โดยค่าของ HI จะอยูร่ะหวา่ง n

1  ถึง 1  

 
ถา้ HHI index ต ่ากวา่ 0.1 ตลาดมีมีการแข่งขนัมาก และไม่มีใครผกูขาด, HHI index อยูร่ะหวา่ง 

0.1 ถึง 0.18 ตลาดมีการแข่งขันพอสมควร, HHI index มากกว่า 0.18 ตลาดอาจมีการผูกขาดและมีผู ้
ให้บริการท่ีมีส่วนแบ่งมาก และถา้ HHI index เท่ากบั 1 มีผูใ้ห้บริการรายเดียวและผกูขาด (ผูจ้ดัการ Online 
, 2550) 
 

งานวจัิยและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
  
 ในบทน้ีจะมีการศึกษาจากงานวิจยัและเอกสารวิชาการโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 คือ 
เป็นการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัช้ินส่วนยานยนต์ และกลุ่มท่ี 2 เป็นการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบดงัน้ี 
 
การศึกษางานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัช้ินส่วนยานยนต์ 
 
 สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute) (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง โอกาสการเป็น
ฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ของประเทศไทยจากความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความเป็นไปไดใ้นการขยายฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ของไทย โดยมีตลาด
อาเซียนเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะ แก่ภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
และ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจแก่ผูป้ระกอบการส าหรับการลงทุนผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อ
การส่งออกไปยงัตลาดอาเซียน 
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 การศึกษาน้ีใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารเผยแพร่ของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
รถบรรทุกขนาดใหญ่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความร่วมมือของอาเซียน และ หน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งรายงานการศึกษาวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา
เพื่อพิจารณาปัจจยัดา้นอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งนโยบายของภาครัฐ เพื่อประเมินความเป็นไปไดข้อง
การเป็นฐานการผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ของไทย 
 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบนัประเทศไทยมี ผูผ้ลิตรถบรรทุก 5 ราย 7 ตราสินคา้ มีก าลงัการผลิต
รวมกนัประมาณ 70,000 คนัต่อปี ทั้งหมดเป็นผูผ้ลิตจากต่างชาติโดยมีผูผ้ลิตสัญชาติญ่ีปุ่นสองราย คือ Hino 
และ Isuzu เป็นผูค้รองตลาด ในขณะท่ีผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ต้องน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศ นอกจากน้ี
อุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกไทยยงัมีผูป้ระกอบการต่อตวัถงัอีกประมาณ 100 รายโดยเกือบทั้งหมด
เป็นผู ้ประกอบการสัญชาติไทยและเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ท่ีผลิตโดยใช้
กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเน้นใช้แรงงานคนเป็นหลกั (Manual) ไม่มีเคร่ืองทุ่นแรงหรือเทคโนโลยีท่ี
กา้วหน้ามาช่วยผลิตมากนัก ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัการผลิตของผูป้ระกอบการต่อตวัถงัยงัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ในประเทศ ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกในไทยมีปริมาณการผลิตปีละ
ประมาณ 35,000 คนัโดยผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศเป็นหลกั มีการส่งออกร้อยละ 20 
ของปริมาณผลิตทั้งหมด และปริมาณการส่งออกกวา่ร้อยละ 95 เป็นการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึง
ส่งออกไปประเทศลาวมากท่ีสุด รองลงมาคือ เมียนมาร์ในขณะท่ีการส่งออกไปกมัพูชามีเพียงร้อยละ 1 
ส่วนเวยีดนามไม่มีการน าเขา้รถบรรทุกจากไทยเลย 
 
 จากการพิจารณาขอ้มูลทางสังคม และเศรษฐกิจรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของ
กลุ่มประเทศ CLMV แลว้ พบวา่ตลาดรถบรรทุกของประเทศ CLMV ท่ีมีศกัยภาพ คือ ตลาดรถบรรทุกของ
เมียนมาร์ และกมัพชูา เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศ 
อีกทั้งก าลังซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีก าลังเพิ่มข้ึนซ่ึง จะส่งผลให้การขนส่งสินคา้มีมากข้ึนตามไปด้วย 
รวมถึงตลาดรถบรรทุกของประเทศลาวก็เป็นอีกประเทศท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากมีโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ (เข่ือนเหมืองแร่) ในประเทศจ านวนมาก ส่วนตลาดรถบรรทุกของเวียดนามยงัไม่โดดเด่น 
เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงซบเซา ท าให้ยงัไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
ประกอบกบัผูบ้ริโภคในประเทศท่ีชะลอการจบัจ่าย รวมถึงในเวียดนามมีผูป้ระกอบรถบรรทุกในประเทศ
ท่ีเป็นการร่วมทุนกบัจีนอยูจ่  านวนหน่ึง จึงท าให้โอกาสการส่งออกของไทยท่ีจะแข่งขนัในตลาดเวียดนาม
ยากข้ึน 
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 ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถบรรทุกในประเทศไทย ในขั้นตอนการผลิต
ช้ินส่วน และการประกอบรถมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตของตลาดกลุ่มประเทศ CLMV แต่
ในขั้นตอนการต่อตวัถงั ยงัตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน น าเทคโนโลยีมาใช้
แทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และการวิจยั และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตวัของตลาด  CLMV และสร้างความสามารถการแข่งขนัใน
ระยะยาวได ้
 
 ส านักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2554) ท าการศึกษาศกัยภาพสินคา้ยานยนต์
ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอาเซียน เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนั และศึกษาผลกระทบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยใช้ข้อมูลทัว่ไปของประเทศสมาชิก
อาเซียน ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสมาชิก 
ต าแหน่งทางการตลาดของสินค้ายานยนต์รายประเภทสินค้า และการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของสินคา้ยานยนต์รายประเภทสินคา้ ขอบเขตด้านพื้นท่ีของการศึกษา การศึกษาศกัยภาพ
สินคา้ยานยนต์ไทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าการศึกษาต าแหน่งทางการตลาดรายสินคา้ และ
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะประเทศท่ีมีการผลิตสินคา้ยานยนตซ่ึ์ง
ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนามและประเทศไทย 
 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัความสามารถในการแข่งขนัดา้นต่างๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ไทย ยงัมีความได้เปรียบ และยงัมีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาค และเม่ือพิจารณาความเช่ือมโยงของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งในด้านอุปสงค์ และอุปทาน ในระดบัภูมิภาคท าให้สรุปไดว้่าประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอย่างสมบูรณ์ ดงันั้นส าหรับการรวมตวัเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนน้ีผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่ออุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยนั้นมีความ
เป็นไปไดว้่าจะเกิดผลดีมากกวา่ผลเสีย เม่ือพิจารณาสถานการณ์และความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการยา้ยฐาน
การผลิตรถยนตจ์ากประเทศไทยไปประเทศอ่ืนๆ นั้นตอ้งมีปัจจยัท่ีความสอดคลอ้งกนั 3 เหตุการณ์คือ 

 
1. มีประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีมีการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยท่ีมีการกระจายรายได้

ของประชาชนในระดบัเดียวกบัประเทศไทย 
 
2. มีประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีมีการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์อยา่งรวดเร็วจนอยูใ่นระดบัเดียวกบั

กบัประเทศไทย 
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3. ประเทศไทยไม่มีการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
 
 ในทางตรงกนัขา้มเม่ือเกิดการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์

ไทยน่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมตลาด เน่ืองจากยงัมีช่องวา่งของความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรม โดย
ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเป็นไปไดท่ี้ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทยท่ีมีศกัยภาพจะมีการขยายฐานการผลิตไปยงั
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้เกิดผลดงักล่าว คือ การพฒันาดา้นฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพฒันา
ด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยตลอดจนมาตรการสนับสนุนการขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาล 
 
 สรียา ชัยรัตนานนท์ และคณะ (2551) ท  าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบศกัยภาพทางเศรษฐกิจ และ
การคา้ของประเทศไทยและเวียดนามในอุตสาหกรรมยานยนต์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นคู่คา้ 
และคู่แข่งทางการคา้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศเวียดนามกบัประเทศ
ไทย และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ภายหลงัจากท่ีประเทศเวียดนาม
เขา้เป็นสมาชิก WTO ในปี 2550  ทั้งน้ีเพื่อน าผลการศึกษามาใชก้ าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ เพื่อรักษาความได้เปรียบของไทยต่อเวียดนาม และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ผูป้ระกอบการในเวทีการคา้โลก 
 
 วิธีการศึกษาประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในประเทศไทย และเวียดนาม ทั้ งผู ้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีวางแผน และนโยบายของ
อุตสาหกรรม รวมถึงการจดัประชุมระดมความคิดเห็น และการรวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในดา้น
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการผลิต การตลาด การค้า และการลงทุน ปัจจัยส่งเสริม และ
สนบัสนุนอุตสาหกรรม เป็นตน้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ศกัยภาพทางการคา้ และขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย และเวยีดนามประกอบดว้ยดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ท่ีปรากฏ (RCA)  การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) โมเดลเพชรพลวตั (Dynamic Diamond Model) 
และการวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค/ปัจจยัภายนอก (SWOT Analysis) 
 
 โดยเม่ือวิเคราะห์โดยดชันีความไดเ้ปรียบท่ีปรากฏ (RCA) ซ่ึงพิจารณาจากศกัยภาพการส่งออก
ของประเทศเปรียบเทียบกบัสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินคา้ สินคา้อุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลก
พบว่า สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในอตัราท่ีสูงกว่า
สัดส่วนการส่งออกของโลกไดแ้ก่ อุตสาหกรรมรถบรรทุก และรถกระบะ รถจกัรยานยนต์ และช้ินส่วน
รถจกัรยานยนต ์ในขณะท่ีประเทศเวียดนามมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบเฉพาะสินคา้ในอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์
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 ส าหรับการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) โดยวิเคราะห์ศกัยภาพในการส่งออกของสินคา้ 
ซ่ึงมีการวิเคราะห์  3 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านตลาด (Growth effects) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Commodity 
effects) และปัจจยัดา้นความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness effects) ไดผ้ลการวิเคราะห์วา่ไทยมี
การขยายตวัของการส่งออกสินคา้ เน่ืองจากปัจจยัจากการเติบโตของตลาดสูงกว่าเวียดนามทุกรายการ 
ยกเวน้ช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์และเม่ือเปรียบเทียบการอตัราการเติบโตของตลาดสินคา้ในอุตสาหกรรม
ยานยนตร์ะหว่างประเทศไทยกบัเวียดนามพบวา่ ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตสูงกวา่เวียดนามแทบทุก
หมวดสินค้า ยกเวน้รถบรรทุก รถกระบะ และช้ินส่วนรถยนต์ไทยมีอตัราการเติบโตต ่ากว่าเวียดนาม 
รวมทั้งสัดส่วนการน าเขา้สินคา้อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกก็มีการน าเขา้จากไทยสูงกวา่เวียดนามทุก
รายการ 
 
 ผลจากการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  (SWOT analysis) ได้สนับสนุนผล
การศึกษาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่แมว้า่ในปัจจุบนัศกัยภาพของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยจะมีจุดแข็งดา้น
เทคโนโลยีท่ีสูงกวา่แรงงานท่ีมีฝีมือ และมีผลิตภาพแรงงานสูง และการรวมกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเขม้แข็ง
กว่าประเทศเวียดนาม แต่ไทยก็ยงัมีขอ้เสียเปรียบในเร่ืองของความสมบูรณ์ทางทรัพยากร อตัราค่าจา้ง
แรงงานท่ีต ่ากวา่ และเสถียรภาพทางการเมือง รวมทั้งลกัษณะนิสัยของประชากรท่ีมีความขยนั และอดทน 
ซ่ึงท าให้ปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็งเหล่าน้ีอาจท าให้เวียดนามสามารถพฒันาศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ให้
ทดัเทียมประเทศไทยได้ไม่ยาก และผลการวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขนัโดยใช้โมเดลเพชรพลวตั 
ช้ีให้เห็นว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ไทยยงัคงมีความสามารถในการแข่งขนัสูงกว่า
เวียดนาม แต่จากตวัเลขการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้พิจารณาไดว้า่ไทยตอ้งหนักลบัมาทบทวนแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนตข์องตนเองวา่ควรมี
ทิศทางอย่างไรต่อไป เพื่อให้ไทยยงัคงรักษาอัตราการเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรมน้ีให้สูงกว่า
เวยีดนามดงัเช่นในปัจจุบนั 
 
 เม่ือน าผลการวเิคราะห์โดยการประเมินศกัยภาพทางการแข่งขนัของเวียดนาม มาพิจารณาร่วมกบั
ผลกระทบทางดา้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ภายหลงัจากเขา้เป็นสมาชิกของ WTO 
พบวา่การลงทุนจากต่างประเทศของเวยีดนามเพิ่มสูงข้ึนผนวกกบัการทยอยลดและยกเลิกการเรียกเก็บภาษี
สินค้าน าเข้าและการผ่อนคลายมาตรการการจ ากัดการลงทุนของต่างชาติมีส่วนช่วยส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวยีดนามมีอตัราการเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อไทยในหมวดของสินคา้
หลักท่ีเป็นสินค้าส่งออกประเภทเดียวกันอย่างไรก็ตามส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้ นการเปิดเสรี
ทางการคา้ของเวียดนามจากการเป็นสมาชิก WTO อาจจะยงัไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนตข์อง
ไทยในระยะน้ีเน่ืองจากระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งของเวียดนามยงัต้องการการพฒันาใน
ระยะเวลาหน่ึงจึงจะสามารถแข่งขนักบัประเทศไทยในอุตสาหกรรมน้ีไดอ้ยา่งไรก็ตามหากเวียดนามไม่
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สามารถควบคุมสถานการณ์เงินเฟ้อท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วณปัจจุบนัไดผ้ลกระทบค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน
และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนก็อาจท าใหเ้วยีดนามไม่น่าสนใจส าหรับนกัลงทุนต่างประเทศอีกต่อไป 
 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนามในปัจจุบัน อยู่ในฐานะคู่ค้ากับ
ประเทศไทยมากกว่าการเป็นคู่แข่ง เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนต์มีฐานอุตสาหกรรมใหญ่ และไม่ได้
สร้างข้ึนไดโ้ดยง่ายอีกทั้งจ  าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลา และดว้ยเหตุผลของระดบัการพฒันาของอุตสาหกรรม
ความสามารถในการแข่งขนัส่วนแบ่งการตลาด ศกัยภาพการส่งออก และจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และ
อุปสรรคของอุตสาหกรรม และจากขอ้จ ากดัทางดา้นเทคนิค และคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรม ท า
ให้เวียดนามยงัคงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ช้ินส่วนจากประเทศไทยอยู ่และแมว้า่การพฒันาอุตสาหกรรมยาน
ยนตข์องประเทศไทยในปัจจุบนัจะมีความรุดหนา้กวา่เวยีดนามอยูม่ากก็ตาม ประเทศไทยก็ไม่ควรน่ิงนอน
ใจ และส่ิงท่ีอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศไทยควรเร่งด าเนินการ คือ การพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต ์
และช้ินส่วนไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตอยา่งแทจ้ริง นอกจากการเป็นแค่เพียงศูนยร์วมธุรกิจยานยนต์
ศูนยก์ารผลิต และศูนยก์ลางทางการตลาด เช่นในปัจจุบนั และผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่าในการพฒันา
ศกัยภาพอุตสาหกรรมยานยนตข์องไทยเพื่อให้เป็นศูนยก์ลางการผลิตอยา่งแทจ้ริงส่ิงส าคญั คือ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ควรด าเนินการมีอยู่หลายดา้น ทั้งด้านการวิจยั และพฒันาความสามารถในการ
ออกแบบทางวิศวกรรม การสร้างนวตักรรม ด้านการยกระดบับุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ในทุก
ระดบั ทั้งระดบับริหารระดบัวิศวกรโดยเฉพาะวิศวกรดา้นเทคโนโลยียานยนต์ระดบัช่างเทคนิค ไปจนถึง
ระดบัแรงงานท่ีมีทกัษะฝีมืออยา่งต่อเน่ือง ดา้นการเสริมสร้างความพร้อมของกระบวนการทดสอบคุณภาพ
มาตรฐานยานยนต์ และช้ินส่วนโดยเร่งจดัตั้งศูนยท์ดสอบคุณภาพสินคา้ และผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์เน่ืองจากประเทศท่ีเป็นคู่แข่งของไทย ทั้งประเทศจีน อินเดีย และมาเลเซีย ต่างมีการพฒันาดา้น
มาตรฐานการผลิตท่ีรุดหนา้ไปมาก และดว้ยเหตุท่ีอุตสาหกรรมยานยนต ์และช้ินส่วนมีความเก่ียวเน่ืองและ
เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมหลายสาขา จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์และเทคโนโลยีวสัดุไทยท่ียงัคงมีขีดจ ากดัอยูม่าก รวมถึงการพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
ความตอ้งการ และความสามารถในการจดัท ามาตรฐานระบบการจดัการ การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ ของผูป้ระกอบการ ตลอดจนฐานขอ้มูลทางดา้นเทคนิค เพื่อใหไ้ดร้ะบบฐานขอ้มูลท่ีมีความครบถว้น
ทนัสมยั และตรงกบัความตอ้งการใชป้ระโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
 
 นอกจากน้ีการท่ีโลกก าลงัประสบกบัปัญหาวกิฤตการณ์พลงังานท าให้ผูบ้ริโภคต่างก็มีความต่ืนตวั 
และมีแนวโน้มตอบรับยานยนต์ท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยดัพลังงานมากข้ึน ซ่ึงรถยนต์ประหยดั
พลงังานตามมาตรฐานสากลหรือ Eco Car ก็เป็นอีกผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพ และควรไดรั้บการส่งเสริม และ
สนบัสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในตลาดโลก นอกเหนือจากรถกระบะท่ี
ถือว่าเป็น Product Champion อยู่ในขณะน้ีทั้งน้ีภาครัฐตอ้งสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตอ้งการในการผลิต 
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และการบริโภคเพิ่มข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูด่ว้ยการปรับลดภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากรอยา่งเพียงพออนัจะ
ท าใหร้ถยนตป์ระหยดัพลงังานมีราคาลดลงท าใหแ้ข่งขนักบัต่างประเทศได ้
  
การศึกษางานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ 
 
 พบกานต์ อาวัชนาการ และ ปิติ ศรีแสงนาม  (2553) ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ
สินคา้ไทยและสินคา้อินโดนีเซียท่ีส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบของสินคา้ท่ีผลิตในประเทศไทย และสินคา้ท่ีผลิตในประเทศอินโดนีเซียท่ีส่งออกไปยงั
ตลาดอาเซียนโดยใช้ข้อมูลสินค้าในระบบ  SITC Rev.3 ระดับ  2 digit ระหว่างปี พ .ศ. 2548-2552 มา
ค านวณหาดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ  (Revealed Comparative Advantages Index: 
RCA) 
 
 ผลการศึกษาพบวา่สินคา้ของไทยส่วนใหญ่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกไปยงั
ตลาดอาเซียนมากกว่าสินคา้ของอินโดนีเซียโดยในปี2552 สินคา้ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
มากกว่าอินโดนีเซียเพิ่มข้ึนจากปี 2005 ร้อยละ 12 ของรายการสินคา้ทั้ งหมด คิดเป็นสินค้าจ านวน 42 
รายการจากทั้งหมด 62 รายการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ในกลุ่มอาหาร และสัตวมี์ชีวิตกลุ่มวตัถุดิบท่ีกิน
ไม่ได ้ยกเวน้เช้ือเพลิงวตัถุเคมีและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ขนส่งและกลุ่มสินคา้การ
ผลิตอ่ืนๆ 
 
 ติชิลา วิจิตร (2553) ท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขนั ของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในประเทศจีนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 โดยศึกษาสินคา้อุตสาหกรรม 6 หมวด 
ได้แก่ หมวดสินค้าเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หมวดสินค้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์หมวดสินค้ายางพาราและ
ผลิตภณัฑย์าง หมวดสินคา้เหล็กและเหล็กกลา้หมวดสินคา้เคร่ืองจกัรกล และหมวดสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 
 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนแบ่งตลาดสินคา้อุตสาหกรรมของประเทศไทย และประเทศคู่
แข่งขนัในกลุ่มประเทศอาเซียน ในประเทศจีน จ าแนกตามรายการสินคา้ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถใน
การแข่งขนัของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมของประเทศไทย และกลุ่มประเทศคู่แข่งขนัในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในประเทศจีนจ าแนกตามรายการสินค้า ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage Index: RCA Index) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดความสามารถในการ
แข่งขนัสินคา้อุตสาหกรรมของประเทศไทยในประเทศจีนจ าแนกตามรายการสินคา้ ดว้ยแบบจ าลองส่วน
แบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Shares: CMS) 
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 ผลการศึกษาลกัษณะการคา้ทัว่ไปของประเทศจีน พบว่าการส่งออกสินคา้จากประเทศไทยไป
ประเทศจีนมีปัญหาด้านกฎหมาย การขนส่ง มาตรการการกีดกันด้านภาษี ส าหรับผลการวิเคราะห์
ความสามารถแข่งขันการส่งออกด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative 
Advantage Index: RCA Index) และปัจจัย ท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกด้วย
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Shares: CMS) พบวา่สินคา้ท่ีมีดชันี RCA เหนือประเทศ
คู่แข่งขนัส่วนใหญ่ คือ สินคา้ในหมวดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอนัดบัรองลงมาคือสินคา้ในหมวดยางพารา และ
ผลิตภณัฑ์ยาง และมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าการน าเข้าของประเทศจีนท่ีสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากผลการ
ขยายตวัของตลาดจีน  
 
 สุภาพร หนูชนะภัย และ บุญจิตฐิตา ภิวัฒนกุล (2553) ท าการวิเคราะห์ศกัยภาพตลาดกล้วยไม้
ส่งออกท่ีส าคญัของไทย เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นผูส่้งออกกลว้ยไมม้ากท่ีสุดของโลก ท าให้
มีประเทศคู่แข่งขนัต้องการ ท่ีเขา้มามีส่วนแบ่งตลาดกล้วยไม้ของโลกส่งผลต่อประเทศไทยตอ้งมีการ
พฒันาการผลิตและการส่งออกใหมี้ศกัยภาพมากกวา่คู่แข่งขนัจึงไดท้  าการวเิคราะห์ศกัยภาพตลาดกลว้ยไม้
ส่งออกท่ีส าคญัของไทยมีวตัถุประสงค์วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับ
ประเทศคู่แข่งขนัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดกล้วยไมใ้นตลาดน าเขา้ท่ีส าคญัดว้ย การ
วเิคราะห์ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ และแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีใชข้อ้มูลรายปี
เฉล่ียใน 2 ช่วงเวลาคือในช่วงปีเฉล่ีย 2542-2548 เปรียบเทียบกบัช่วงปีเฉล่ีย 2549-2551 ประเทศท่ีศึกษาคือ
ญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา, อิตาลี, จีนและไต้หวนั ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ พบว่า
ประเทศไทยไดเ้ปรียบในการส่งออกกลว้ยไมใ้นตลาดญ่ีปุ่น,สหรัฐอเมริกา, จีนและไตห้วนั ส่วนในตลาด
อิตาลี พบวา่ประเทศไทยเสียเปรียบในการส่งออกกลว้ยไม ้และผลการวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดพบวา่ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออก คือ ผลจากการแข่งขนั รองลงมา คือ ผลจากการขยายตวัของการ
ส่งออกโลก, ผลกระทบร่วมและผลจากการกระจายตลาด 
 

ภาวดี ไวยราบุตร (2543) ศึกษาวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดกุง้สดแช่เยน็แช่แข็งของประเทศไทยใน
ตลาดท่ีส าคญั วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษา คือวิเคราะห์การขยายตัวของการส่งออกกุง้สดแช่เยน็แช่
แข็งของประเทศไทยไปยงัตลาดส่งออกท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป โดยใช้
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งใน
ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือ เอกวาดอร์ อินโดนีเซียและอินเดีย 

 
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดของกุง้สดแช่เยน็แช่เข็งโดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(CMS) 

จะท าการวิเคราะห์ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี 2530-2537 และช่วงปี 2538-2541 โดยใชช่้วงปี 2525-2529 เป็นปี
ฐาน ผลการศึกษาท่ีได้ ในช่วงปี 2530-2537 พบว่าประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง 
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เปล่ียนแปลงเพิ่มมากท่ีสุด คือ ไทยรองลงมา อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ และอินเดีย อนัเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของการส่งออกของโลก ผลจากการกระจายตลาด ผลจากการแข่งขนัและผลจากการส่งเสริมการ
ส่งออก พบว่าไทยไดเ้ปรียบคู่แข่ง 2 ปัจจยั คือ การขยายตวัของการส่งออกของโลก และการแข่งขนั แต่
เสียเปรียบคู่แข่งขนั 2 ปัจจยั คือ การกระจายตลาดให้กบั อินเดีย และอินโดนีเซีย และการส่งเสริมการ
ส่งออกใหก้บัเอกวาดอร์ 
 

ในการขยายตัวของช่วงปี  2538-2541 ประเทศท่ี มีมูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่ เย็นแช่แข็ง 
เปล่ียนแปลงเพิ่มมากท่ีสุดคือ ไทยรองลงมา อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ และอินเดีย พบวา่ไทยไดเ้ปรียบคู่แข่ง
เพียงปัจจยัของการขยายตวัของการส่งออกของโลกแต่เสียเปรียบคู่แข่ง 3 ปัจจยั คือ การกระจายตลาด การ
แข่งขนัและการส่งเสริมการส่งออก ใหก้บัเอกวาดอร์ 

 
จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้นพอสรุปได้ว่าในการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมสามารถหาได้จาก การใช้วิธีการค านวณหาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(RCA)แต่การค านวณ RCA ยงัมีขอ้ก าจดับางประการนัน่คือ ค่า RCA ไม่ไดเ้ช่ือมโยงกระบวนการผลิตหรือ
ผลของการกีดกนัทางการคา้ และมีอีกวิธีท่ีนิยมใช ้คือ การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market 
Share  Analysis : CMS) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์มูลค่าการส่งออกในช่วงเวลาหน่ึงวา่มีสาเหตุมา
จากปัจจยัใด โดยการสมมติให้ประเทศดงักล่าวรักษาส่วนแบ่งตลาดโลกในระดบัเดิม หากการส่งออกในปี
น้ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ในอตัราท่ีเท่ากบัการขยายตวัการส่งออกโลกโดยเฉล่ีย โดยการค านวณมาจาก อตัรา
การขยายตวัของโลกโดยเฉล่ียคูณกบัมูลค่าการส่งออกในปีก่อนของประเทศท่ีศึกษา ค่าท่ีไดจ้ะแสดงถึง 
มูลค่าส่วนเพิ่มของการส่งออก (Constant Share Norm ) ของปีน้ี ถา้ยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไดอ้ตัราการ
ขยายตวัน้ีเป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโลก หากท าการพิจารณาการขยายตวัการส่งออกท่ีแทจ้ริง
ของประเทศท่ีท าการศึกษา ท าให้สามารถแยกส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน วา่เป็นผลท่ีเกิดจากผลของการแข่งขนั ผล
จากส่วนประกอบของสินคา้ หรือผลจากการกระจายตลาด 
 

แต่เม่ือพิจารณาผลของการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Analysis : CMS ) 
แม้การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ีสามารถอธิบายได้ว่า มูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน และลดลง ในแต่ละ
ช่วงเวลานั้น มีสาเหตุจากปัจจยัอะไร แต่บอกไม่ได้ว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น และไม่สามารถท านายส่วนแบ่ง
ตลาดในอนาคตได ้เพราะเป็นเพียงการอธิบายขอ้มูลในอดีต ผลท่ีไดจ้ากการค านวณส่วนแบ่งตลาดคงท่ี จะมี
ความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด ข้ึนกบัการเลือกช่วงเวลาการศึกษา ประเภทของสินคา้ และตลาดส่งออก 
หากลักษณะการเลือกช่วงเวลา การจ าแนกสินค้า และตลาดส่งออกท่ีแตกต่างกัน อาจท าให้ได้ข้อสรุปท่ี
แตกต่างกนัได ้(วารสารสุทธิปริทศัน์ ฉบบัท่ี 86 ปีท่ี 28, 2014) 
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ดงันั้นในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทชุด
สายไฟรถยนต์ จึงใช้วิธีการค านวณหาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ซ่ึงคลา้ยกบั
งานวิจยัส่วนใหญ่ตามท่ีกล่าวมา เน่ืองจาก RCA เป็นดชันีท่ีวดัถึงความสามารถในการแข่งขนัในตลาดใด
ตลาดหน่ึงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของประเทศผูส่้งออก
ไปยงัประเทศคู่คา้ และพิจารณาร่วมกบั BCG Matrix เพื่อให้ทราบความสามารถในการแข่งขนัในตลาด วดั
ความแข็งแกร่ง และการสร้างรายได้ให้กบัประเทศมากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกับคู่แข่งในตลาด ซ่ึงใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ของ Trade Map เน่ืองจากขอ้มูล Trade Map เป็นขอ้มูลท่ีมีความเป็นปัจจุบนั
รวมทั้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของประเทศกลุ่มอาเซียนและทัว่โลกไดง่้าย  
 

นอกจากน้ีรายงานฉบบัน้ียงัไดแ้นวความคิดในการวเิคราะห์เชิงคุณภาพจากการงานวจิยั โดยอาศยั
ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัโดยอาศยัแบบจ าลอง Diamond model และการวิเคราะห์ SWOT มาเป็น
กรอบในการ วิเคราะห์ โดยอาศยั TOWS Matrix ส าหรับการสร้างตวัเลือกเชิงกลยุทธ์ให้กบัประเทศไทย
เพื่อศึกษากลยุทธ์ และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในตลาดอาเซียน โดยการอาศยัขอ้มูล
ในช่วงปี 2009-2013 เพื่อให้ทราบความสามารถในการแข่งขนั ให้เห็นแนวโน้มความสามารถในการ
แข่งขนัช้ินส่วนรถยนต์ ประเภทชุดสายไฟรถยนต์มีการเปล่ียนแปลงเป็นเช่นไรและประเทศไทยยงัคงมี
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดอาเซียนไวไ้ดห้รือไม่ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

การศึกษาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ ประเภทชุดสายไฟ
รถยนตใ์นประเทศไทยก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยในการหาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นการคา้ของไทยในอาเซียนคร้ังน้ี มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 
งานวจัิยฉบับนีจ้ะท าการศึกษาโดยด าเนินตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ 
 

1. การศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทชุดสายไฟรถยนตข์องไทย และ
อาเซียนตั้งแต่การส่งออก การน าเขา้ รวมถึงพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศ คู่แข่งในอาเซียน จะศึกษาโดย
อาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ตวัอย่างเช่น กรมส่งเสริมการส่งออก ภายใตโ้ครงการเตรียม
ความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน, สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยาน
ยนต์ไทย (Thai Auto parts Manufacturers Association) สถาบนัยานยนต์ (Thailand Automotive Institute) 
เป็นตน้ มาใชใ้นงานวเิคราะห์เชิงพรรณาช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาคือ ตั้งแต่ปี 2009-2013 

 
2. การศึกษาศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนั ส่งออก ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์

ของไทยและอาเซียน โดยอาศยัดชันีความไดเ้ปรียบท่ีปรากฏ (RCA) และพิจารณาร่วมกบัการหา Matrix 
ความ เจ ริญ เติ บ โต -ส่ วน ครองตล าด  BCG Matrix ซ่ึ ง ใช้ ข้ อมู ล จาก  Trade Map ได้ เข้ า ถึ งจาก
(http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/) ช่ ว ง ปี  2009 -2013  เฉพ าะ  Harmonize 
System Code HS 8544 ระยะเวลา 5 ปี 

 
3. การศึกษากลยุทธ์ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมชุดสายไฟ

รถยนต์ของไทย โดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model, SWOT Analysis มาเป็นกรอบความคิดในการ
ก าหนดปัจจยัท่ีจะท าการศึกษา โดยอาศยัข้อมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการ
วเิคราะห์เชิงพรรณา 

 

http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/)%20ช่วงปี
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4. หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
ขอ้จ ากดั SWOT Analysis แลว้ก็จะน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ในรูปแบบความสัมพนัธ์ Matrix โดย
ใช้ตารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ท่ีน าข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ประเภท
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมชุดสายไฟรถยนตข์องไทย 
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพที ่8  กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมชุดสายไฟรถยนต ์เช่น ขอ้มูลการน าเขา้และ

ส่งออก รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วงปี 2009-2013 

RCA (Revealed Comparative Advantage) เพื่ อ

วิ เค ราะ ห์ ความได้ เป รียบ /เสี ย เป รียบโดย

เปรียบเทียบตามขอ้มูลการส่งออกและน าเขา้ท่ี

เกิดข้ึนจริงจากการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

 
BCG Matrix เพื่อวิเคราะห์แสดงฐานะหรือความ

แขง็แกร่งของอุตสาหกรรมชุดสายไฟรถยนตเ์ม่ือ

เทียบกบัตลาดสินคา้ โดยพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ 

ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ กับ อัตราการ

เติบโตของตลาดสินคา้ 

 

Diamond Model เพื่ อวิ เคราะห์ความสามารถในการ

แข่งขนัของเครือข่ายวิสาหกิจCluster) เป็นการประเมิน

สภาวการณ์ปัจจุบนัของปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจ 

SWOT Analysis ใช้ในการวิ เคราะห์ศักยภาพของ

อุตสาหกรรมชุดสายไฟรถยนตข์องไทย 

TOWS Matrixใชใ้นการวเิคราะห์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์อุตสาหกรรม

ชุดสายไฟรถยนตข์องไทย 

ผลการศึกษาอุตสาหกรรมชุดสายไฟรถยนตข์องไทยและ

ความสามารถในการแข่งขนัก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ขั้นตอนที่ 1 น าขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งมาค านวณหาค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏ(RCA) และเป็นเคร่ืองมือในการจดักระท าขอ้มูลโดยมีวธีิการค านวณดงัน้ี 
 

ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 
 

RCAIK = 





asean
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K

IK

X

X

X
X

,
 

 
RCAIK คือ ค่าความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ K ของประเทศ I ไปยงั

ตลาดท่ีตอ้งการศึกษา 
 
X IK คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้I ของประเทศ K ไปยงัตลาดอาเซียน 
 
X I, ASEAN คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมด I ของประเทศสมาชิกทั้งหมดในอาเซียน 
 

 X K คือ ผลรวมมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศ K 
 

X ASEAN คือ ผลรวมมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน 
 

การใช้ RCA ในการแสดงความได้เปรียบเทียบนั้นมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการเน่ืองจาก RCA 
ค านวณไดจ้ากสถิติมูลค่าทางการคา้ในอดีต ไม่ไดว้ดัศกัยภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีตวัดชันี นอกจะ
สะทอ้นถึงตน้ทุนเปรียบเทียบแลว้การใช ้RCA ยงัไม่ไดแ้สดงถึง การกีดกนัทางการคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีจะ
ท าใหก้ารคา้เปล่ียนแปลงไป เช่น การเก็บภาษีศุลกากร ดงันั้น RCA ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกรณีท่ีมีการบิดเบือน
ของตลอด แต่ RCA ท่ีเป็นอนุกรมเวลา (Time Series) จะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความสามารถการ
แข่งขนัของสินคา้ชนิดนั้น 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://fltsolver.wordpress.com/category/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7idkVOivM464uASv2IGQAw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=hr7oQ0W1S-o5yGow3lJPog&usg=AFQjCNF67j-MIASVpG1JyHJsI05HjaSNtw
http://www.google.co.th/url?url=http://fltsolver.wordpress.com/category/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7idkVOivM464uASv2IGQAw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=hr7oQ0W1S-o5yGow3lJPog&usg=AFQjCNF67j-MIASVpG1JyHJsI05HjaSNtw
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ค่า RCA มีค่ามาก แสดงถึงความคุม้ค่าในการโยกยา้ยทรัพยากรจากการผลิตสินคา้อ่ืนมาใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ K ท าให้การผลิตสินคา้ K มีมากข้ึน กระทบส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึน และมีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตวัมากข้ึน ในการโยกยา้ยการผลิตกอ้ท าการโยกยา้ยจากประเทศท่ีมีค่าน้อยกวา่ 1 เน่ืองจากแสดงถึง
ความไม่คุม้ค่าทางการผลิต หรือยา้ยไปผลิตในประเทศท่ีมีความคุม้ค่าในการผลิตนั้นอยู ่(ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  แสดงการแปลความหมายในการวเิคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดและดชันี RCA 
 

ส่วนแบ่งการตลาด ค่า RCA การแปลความหมาย 
 

มีค่ามาก 
RCA > 1จ านวนมาก 

สินคา้ครองตลาดไดม้าก มี
ความสามารถในการแข่งขนัมาก 

RCA > 1เลก็นอ้ย 
มีแนวโนม้ทรงตวัหรือเพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ย 

RCA= 1 มีแนวโนม้ทรงตวัหรือคงท่ี 
RCA < 1 มีแนวโนม้ลดลง 

 
มีค่านอ้ย 

RCA > 1จ านวนมาก 
มีความสามารถในการแข่งขนันอ้ย
แต่มีแนวโนม้ครองตลาดมากข้ึน 

RCA > 1เลก็นอ้ย 
มีแนวโน้มทรงตัวหรือเพ่ิม ข้ึน
เลก็นอ้ย 

RCA = 1 มีแนวโนม้ทรงตวัหรือคงท่ี 
RCA < 1 มีแนวโนม้ลดลง 

ท่ีมา: คมสัน สุริยะ (2544: 13) 
 
 ขั้นตอนที่ 2 BCG Matrix  (Boston Consulting Group Matrix) จากการไดค้่า RCA ท าให้ทราบถึง
ความสามารถในการแข่งขนัทางตลาด BCG ท าให้ทราบวา่สินคา้นั้นมีต าแหน่งทางการตลาด มีฐานะความ
แข็งแกร่งสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศมากนอ้ยเพียงใด เม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ หรือคู่แข่งในตลาดสินคา้
นั้นโดยการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยอาศยัแนวคิดเมตริกซ์ความเจริญเติบโต-ส่วนครองตลาด เพื่อแสดง
ฐานะของหน่วยธุรกิจในเชิงเปรียบเทียบกับตลาดสินค้าท่ีหน่วยธุรกิจนั้ นมีผลิตภัณฑ์อยู่ โดยการ
เปรียบเทียบจะใชเ้กณฑห์ลกัๆ 2 ดา้นคือส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอตัรา
การเติบโตของตลาดสินคา้นั้นๆ (Market Growth Rate) ในการวิเคราะห์ BCG Matrix จะใช้วิเคราะห์ใน
ส่วนเปรียบเทียบกลุ่มสินคา้ท่ีมีศกัยภาพของไทยในตลาดอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 
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ขั้นตอนที่ 3 ใช้ Diamond Model วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ร่วมกบัการวิเคราะห์ SWOT Analysis ใน
การประเมินสถานการณ์ก าหนด จุดแข็ง และจุดอ่อน จากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก Tows Matrix เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตวัเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ประเภทชุดสายไฟรถยนต์ในประเทศไทยก่อนเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 
 
 



 

 
 

บทที ่4 

 

สภาวะอุตสาหกรรม 
 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน, อุตสาหกรรมรถยนต์โลก, อุตสาหกรรมรถยนต์ของอาเซียน, 
สถานการณ์ช้ินส่วนรถยนต์ 

 
4.1 ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) เป็นการพฒันามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งข้ึนตามปฏิญญา
กรุงเทพ เม่ือ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผูก่้อตั้งแรกเร่ิม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็น
สมาชิก ต่อมาในปี  2540 ลาว และพม่า เขา้ร่วม และปี 2542 กมัพชูา ก็ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 10 ท า
ให้ปัจจุบนัอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกนัเกือบ 500 ลา้นคนจากนั้นใน
การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี  9 ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 ต.ค. 2546  ผูน้ าประเทศสมาชิกอาเซียนไดต้กลง
กนัท่ีจะจดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เสาหลกั คือ 

 
1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) 

 
2. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar) 

 
3. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar) 

 
ส าหรับเสาหลกัการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ภายในปี 2558 อาเซียนมีการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนท่ีเสรีข้ึน  ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 
โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน +6 จะมี
ประเทศ จีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ อินเดียต่อไป 
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ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หรือ AEC 
 
1. การขยายการส่งออกและโอกาสทางการคา้จากการยกเลิกอุปสรรคภาษี และท่ีมิใช่ภาษีจะ

เปิดโอกาสให้สินคา้เคล่ือนยา้ยเสรี คาดวา่จะท าให้การส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตวัไดไ้ม่ต ่า
กวา่ 18 - 20% ต่อปี 

 
2. เปิดโอกาสการคา้และบริการในสาขาท่ีไทยมีความเขม้แข็ง ท าให้ไทยมีรายไดจ้ากการคา้

บริการไปต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
 
3. สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนไดเ้สรียิ่งข้ึนอุปสรรคการลงทุน

ระหวา่งอาเซียนจะลดลง อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนท่ีน่าสนใจทดัเทียมจีนและอินเดีย 
 
4. เพิ่มพูนขีดความสามารถของผูป้ระกอบการไทย เม่ือมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกนั/

เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบัอาเซียนอ่ืน ท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (Comparative Advantage) 
และลดตน้ทุนการผลิต 

 
5. เพิ่มอ านาจการต่อรองของไทยในเวทีการคา้โลก สร้างความเช่ือมัน่ใหป้ระชาคมโลก 
 
6. ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใน AEC 

 
ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
 
การเปิดตลาดเสรีการคา้และบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการ

ในประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่า ท าใหอุ้ตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในประเทศตอ้งเร่ง
ปรับตวัเพื่อรองรับการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากข้ึน (AEC ศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2558) 
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ภาพที ่9  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ท่ีมา: AEC ศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2558) 
 

4.2 อุตสาหกรรมรถยนต์โลก 
 

แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์โลกยงัเติบโตและขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ในช่วงระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แมว้่าจะมีปัจจยัเส่ียงต่อการ
เจริญเติบโตในระยะยาว ท่ีอาจจะส่งผลกระทบท าให้เศรษฐกิจโลกเขา้สู่ภาวะถดถอย แมแ้ต่ประเทศท่ีมี
อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นของตนเองรัฐบาลยงัตอ้งออกมาตรการหลายรูปแบบเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ยานยนตใ์นประเทศตน เช่น ประเทศจีนใหเ้งินสนบัสนุนการเปล่ียนรถเก่า เป็นตน้ 
 

แต่เน่ืองจากวิกฤตอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2008 มีความรุนแรงมากท าใหอุ้ตสาหกรรมยาน
ยนตโ์ลกมีก าลงัผลิตส่วนเกินเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก บางรายซ่ึงประสบกบัปัญหาสภาพคล่องอยา่งหนกั
จ าเป็นตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ และการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการปรับลดขนาด
ของกิจการท่ีมีขนาดใหญ่เกินไป และไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงการปรับ
โครงสร้างดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการลดจ านวนพนกังานบางส่วนลงดว้ย เพื่อให้สามารถฟ้ืนตวัและสามารถ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆได ้ 
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โดยคาดว่ายอดประกอบรถยนต์ทั่วโลก (Global light vehicle assembly) จะสามารถทะลุ
กรอบ 100 ลา้นคนัไดใ้นอีก 4 ปีขา้งหนา้ ในปี 2017 หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉล่ีย
ต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ท่ี 5.02% และเพิ่มเป็นกว่า 106 ลา้นคนัในปี 2019 (ดูภาพ
ท่ี 10 ) และคาดว่า ยอดผลิตรถยนต์ทัว่โลกจะปรับตวัเพิ่มข้ึน 2.3% เป็น 81 ล้านคนั ในปี ค.ศ. 2013 โดย
ไดรั้บแรงสนบัสนุนหลกัจากความตอ้งการท่ียงัคงแข็งแกร่ง และการขยายตวัของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Developing Asia-Pacific) น าโดย จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้ งความ
ตอ้งการสะสมของผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกาหลงัจากท่ีเผชิญกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมา
(ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2558) 
 

 
 

ภาพที ่10  Global: Contribution to Growth 2012 – 2019 by Region 
ท่ีมา: รายงานผลส ารวจ PwC’s Auto facts (2013) 
 

ตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะขยายตวัน าหนา้ทวีปอ่ืนๆ ในโลก (2012-2017) ถึง 
62% ในขณะท่ีอเมริกาเหนืออยู่ท่ี  10.3% สหภาพยุโรป (EU) 11.7% อเมริกาใต้ 9.8% ยุโรปตะวนัออก 
6.1% และตะวนัออกกลางและแอฟริกา 3.3% ในทางตรงขา้ม ตลาดท่ีพฒันาแลว้ในเอเชีย-แปซิฟิกจะเป็น
ภูมิภาคเดียวท่ีหดตวั (-2.9%) เน่ืองจากบริษทัผูป้ระกอบการรถยนตย์กัษ์ใหญ่สัญชาติญ่ีปุ่นยงัคงเดินหน้า
ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศของตน มายงัตลาดส่งออกในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อีกทั้งในระยะยาวตลาดจีน อเมริกา และอาเซียน ยงัคงเป็นตวัผลกัดนัให้เกิด
การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์และการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในตลาดเกิดใหม่ ตลาดก าลงัพฒันา โดย
คาดวา่จะช่วยผลกัดนัใหย้อดการประกอบรถยนตโ์ลกทะลุหลกั 100 ลา้นคนัไดเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2017  
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อย่างไรก็ตามแนวโน้มการแข่งขนัทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลก
ไดม้าถึงจุดเปล่ียน ภายใตก้ระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มการประหยดัพลงังาน และการลดภาวะโลกร้อน โดย
ท่ีตลาดยานยนต์โลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่รถยนต์ท่ีมีขนาดเล็กลง จึงท าให้ตอ้งมองหาฐานการผลิตท่ีใช้
ตน้ทุนต ่า (ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)) 

 

 
 

ภาพที ่11  Global light vehicle assembly outlook 2001-2019 
ท่ีมา: รายงานผลส ารวจ PwC’s Autofacts (2013) 
 

4.3 อุตสาหกรรมรถยนต์ของอาเซียน 
 

ในบรรดาอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของโลก อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอยา่ง
มากในภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน เน่ืองจากมีปริมาณการผลิตรถยนต์ท่ีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของปริมาณการ
ผลิตทัว่โลก  โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป็นประเทศผูผ้ลิตยานยนต์ประกอบด้วย 5 ประเทศ ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนาม โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมีลกัษณะการผลิตยานยนต์
และตลาดในประเทศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
 

1. กลุ่มประเทศท่ีเป็นฐานการผลิต 
 

2. กลุ่มประเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นฐานการผลิต 
 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตเฉล่ีย (Compound Annual 
growth Rate: CAGR) เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด จนกระทัง่เกิดวกิฤตเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ของโลกใน
ปี  2008 ผลจากปัญหาเศรษฐกิจทางประเทศแกนหลกัโลกอยา่งยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท าให้ประเทศใน
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ภูมิภาคเอเชียไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งแรงส่งผลให้การส่งออกหดตวัลง แต่ดว้ยประเทศสมาชิกอาเซียนมี
พื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีไม่ซับซ้อนจึงมีความยืดหยุ่นในการปรับตวัสูง ผสมผสานกบัการด าเนินนโยบาย
การเงิน และการคลงัท่ีกระตุน้เศรษฐกิจท าให้สามารถพลิกพื้นกลบัสู่ระดบัปกติไดเ้ร็ว จากขอ้มูล ณ เดือน
เมษายน  2013 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2013 ขยายตวัร้อยละ 
3.3 ในขณะท่ีเศรษฐกิจของเอเชีย สูงกว่าร้อยละ 7 และ กลุ่มอาเซียนท่ีประเมินว่าจะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 
5.3 หากพิจารณาเศรษฐกิจในช่วงปี 2013-2017 เศรษฐกิจอาเซียนมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.8 ต่อปี 
โดยกลุ่มอาเซียนเดิม 6 ประเทศ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และบรูไน 
ขยายตวัท่ีร้อยละ 4-6 ต่อปี ส่วนกลุ่มอาเซียนใหม่ CLMV [กมัพูชา ลาวพม่า และเวียดนาม] มีแนวโน้ม
ขยายตวัในอตัราเร่งมากกวา่ท่ีร้อยละ 5 - 6 ต่อปีซ่ึงเป็นผลจากการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปลายปี 2015 ท่ีเอ้ือใหก้ารคา้ การลงทุนของกลุ่มขยายตวัมากข้ึนและต่อยอดไปถึงการเป็น
ท่ีน่าสนใจของประเทศต่างๆซ่ึงตอ้งการเขา้มาร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน 

 
4.4 โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนไทย 
 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนตป์ระกอบดว้ยผูป้ระกอบการ 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 
1. กลุ่มกิจกรรมหลกั (Core activities) ซ่ึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน ้ า ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบ

ยานยนต์และผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ซ่ึงผูป้ระกอบการยานยนต์ ประกอบด้วย กลุ่มผูป้ระกอบรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลกลุ่มผูป้ระกอรถจกัรยานยนต ์และผูป้ระกอบรถเพื่อการพาณิชย ์เป็นตน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นบริษทั
ต่างชาติ และบริษทัท่ีร่วมทุนกบัต่างชาติซ่ึงกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีส าคญัในการก าหนดบทบาททิศทางในการ
ผลิตของผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ทั้ งหมดของไทยโดยจ าแนกผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ ตามล าดับชั้นของ
โครงสร้างการผลิตได ้ดงัน้ี 

 
1.1 ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 1 (First tier, Tier 1) คือผูจ้ดัหาหรือผูผ้ลิตช้ินส่วนประเภท

อุปกรณ์และจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง เช่น เคร่ืองยนต์ เบรก ล้อรถยนต์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นซ่ึงต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนท่ีได้มาตรฐานตามท่ีผู ้
ประกอบรถยนตก์ าหนด 

 
1.2 ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 2 (Second tier, Tier 2) คือ ผูจ้ดัหา หรือ ผูผ้ลิตช้ินส่วนย่อย

(Individual part) เพื่อจดัส่งให้แก่ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดับท่ี 1 เช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ
พลาสติก ยาง เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ แกว้ และกระจก เป็นตน้ซ่ึงอาจไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผูผ้ลิต
ช้ินส่วนในล าดบัท่ี 1 
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1.3 ผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัท่ี 3 (Third tier, Tier 3) คือผูจ้ดัหาและผูผ้ลิตวตัถุดิบเพื่อจดัส่ง 
ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบในล าดบัท่ี 1 และ 2 

 
2. กลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบดว้ยกลุ่มอุตสาหกรรมตน้น ้ า กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ และกลุ่มนโยบายและสนบัสนุนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน ้ า (Upstream industrial) เป็นกลุ่มผูผ้ลิตวตัถุดิบ เช่น เหล็ก 
กระจก หนัง พลาสติก เป็นต้นโดยมีการผลิตตามความต้องการของผูผ้ลิตช้ินส่วนทั้ งในด้านปริมาณ 
มาตรฐานและคุณภาพนอกจากน้ียงัมีกลุ่มของผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกล (Machine) แม่พิมพ ์(Mould) อุปกรณ์ยึด
จบัช้ินงาน (Jig and fixture) และเคร่ืองมือ (Tooling) ต่างๆ 

 
2.2 กลุ่ม อุตสาหกรรมบริการ (Service industrial) เช่นผูใ้ห้บริการกระจายสินคา้ บริการ 

ดา้นการเงินการตรวจสอบและทดสอบบริการดา้นการประกนัภยั เป็นตน้ 
 
2.3 กลุ่มนโยบายและสนบัสนุน ประกอบดว้ย 3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ 

 
2.3.1 กลุ่มภาครัฐ ท าหน้าท่ีในการวางแผนและก าหนดนโยบายระดับชาติ เช่น 

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
 
2.3.2 กลุ่มสถาบนัยานยนตแ์ละสมาคมผูป้ระกอบการท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และระหว่างเอกชนดว้ยกนัเอง เช่นสถาบนัยานยนต์ สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย เป็นตน้ 

 
2.3.3 กลุ่มสถาบนัการศึกษา สถาบนัเทคนิคและสถาบนัวิจยัต่างๆเช่น ส านักงาน 

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ เป็นตน้ 
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ภาพที ่12  โครงสร้างเครือข่ายวสิาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนไทย 
ท่ีมา: สถาบนัยานยนต์ 
 

สัดส่วนโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานในภาคการผลิตรถยนต์ในไทยผูผ้ลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนตเ์ป็นบริษทัต่างชาติ หรือร่วมทุนจ านวนประมาณ 23 บริษทั มีซัพพลายเออร์ท่ีผลิตช้ินส่วน
และส่วนประกอบยานยนต์ใน Tier ต่างๆ จ านวนกว่า 2,289 ราย โดยบริษทัท่ีไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่มี
สัดส่วนร้อยละ 53 ของจ านวนซัพพลายเออร์ใน Tier I ทั้งหมด และท่ีเหลือเป็นเอสเอ็มอีท่ีอยู่ใน Tier II 
และ Tier III ลงไป 
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ภาพที ่13  สัดส่วนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนไทย 
ท่ีมา: Thailand Auto Parts & Accessories (TAPA 2010) ASEAN Auto Parts Sourcing Hub, a Frost & 

Sullivan Whitepaper 

 
จากโครงสร้างของผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตข์องไทย ปัจจุบนัแบ่งผูผ้ลิตออกเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

ผูผ้ลิตช้ินส่วนหลัก (Components Part Industry)  ผูผ้ลิตช้ินส่วนสนับสนุน (Supporting Industry)  และ
ผูผ้ลิตวตัถุดิบ (Raw Materials Industry) ปี 2013 ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกกระบะขนาด 1 ตัน 
อนัดบั 1 ในโลก และเป็นอนัดบั 9 ของประเทศผูผ้ลิตยานยนต์รายใหญ่สุดของโลก และเป็นอนัดบั 1 ของ
อาเซียน โดยสามารถส่งออกไดเ้ป็นอนัดบั 13 ของโลก   ส่งผลให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนตท่ี์ส าคญัของ
ภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ของไทยประกอบดว้ยผูป้ระกอบการผลิตช้ินส่วนท่ีใช้ในการ
ประกอบยานยนต์ส าเร็จรูปในประเทศ (Original Equipment Manufacturers : OEM) เช่น เบาะ ลอ้ ประตู 
ยาง และเหล็ก เป็นตน้  ผูป้ระกอบการท่ีผลิตช้ินส่วนอะไหล่ส าหรับทดแทน (Replacement Equipment 
Manufacturer : REM)  ผูป้ระกอบการในส่วนประกอบในกลุ่มระบบตัวถังรถยนต์  (Body Parts) และ
ผูป้ระกอบการในส่วนประกอบในกลุ่มกนัชน ซ่ึงเช่ือมโยงอุตสาหกรรมการผลิตตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้ า 
มีผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์กวา่ 2,400 ราย แบ่งเป็น ผูป้ระกอบการไทย 1,850 ราย 
(เป็นผู ้ประกอบการเอสเอ็มอี 1,641 ราย) ผูป้ระกอบการไทยร่วมทุนต่างชาติ 550 ราย มีแรงงานใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตร์วมทั้งหมดกวา่ 5 แสนคน 

 
 
 
 
 



44 

4.5 ลกัษณะทางการตลาดของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสร้างงานให้กบัแรงงานจ านวนกว่า 
100,000 คน มีผูผ้ลิต 1,657 ราย และโรงงานรวม 2,237 แห่ง ส่วนมากผูผ้ลิตดงักล่าวจะกระจุกตวัอยูใ่นเขต
อุตสาหกรรมในกรุงเทพฯและจังหวดัใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการซ่ึงพบว่ามีจ  านวนของผูผ้ลิตช้ิน
ส่วนประกอบตั้งโรงงานอยูม่ากท่ีสุด รองลงมา คือ จงัหวดัระยองและจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
เป็นตน้โดยโรงงานดงักล่าวมกัตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานผลิตยานยนต ์

 
โดยทัว่ไปผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตจ์ะมีตลาดในการจดัจ าหน่ายช้ินส่วนอยู ่2 ตลาดหลกั ไดแ้ก่ 

 
1. ตลาดช้ินส่วนเพื่อน าไปใช้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดย

ผูผ้ลิตตอ้งผลิตช้ินส่วนยานยนตป้์อนให้กบัรถยนต ์และจกัรยานยนตรุ่์นใหม่ๆ ส าหรับค่ายยานยนตท่ี์เขา้มา
ตั้งฐานการผลิตในไทย เพื่อประกอบยานยนต์ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ ทั้ งน้ีความต้องการใช้
ช้ินส่วนยานยนตใ์นกลุ่มน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

 
2. ตลาดช้ินส่วนทดแทน หรืออะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Market : REM) เป็น

ตลาดช้ินส่วนอะไหล่เพื่อการทดแทนช้ินส่วนเดิมท่ีเสีย หรือสึกหรอตามสภาพการใชง้าน ซ่ึงช้ินส่วนแต่ละ
ช้ินจะมีอายุการใช้งานท่ีแตกต่างกนั ผูผ้ลิตท่ีท าการผลิตเพื่อป้อนให้กบัตลาดทดแทนน้ีมีทั้งประกอบการ
ขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ท าให้ช้ินส่วนท่ีผลิตไดน้ั้นมีคุณภาพท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะท าการจดั
จ าหน่ายให้กบัศูนยบ์ริการอะไหล่ของค่ายยานยนตต่์างๆโดยปกติศูนยบ์ริการจะมีการจดัเก็บสต็อกอะไหล่
ทดแทนไม่มากนัก จะเน้นเก็บเฉพาะอะไหล่ท่ีใช้ในการซ่อมยานยนต์ท่ีเกิดข้ึนบ่อย เท่านั้น(ส านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.), 2558 ) 

 
4.6 สถานการณ์สินค้าชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) 

 
ส าหรับการส่งออกในปี 2013 พบวา่จากยอดการส่งออกทั้งหมดของโลก คือ 109,559.48 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศท่ีมีการส่งออกในปี 2013 สูงท่ีสุด 5 อนัดับแรกคือคือ จีน , เม็กซิโก,อเมริกา,
เยอรมนั และโรมาเนีย ตามล าดบั (ดงัภาพท่ี 14 และตารางท่ี 3 ) เม่ือเทียบส่วนแบ่งทางการตลาดพบวา่จีน 
มีส่วนแบ่งการตลาดท่ี 18%, เม็กซิโกมีส่วนแบ่งการตลาดท่ี 9% , อเมริกามีส่วนแบ่งการตลาดท่ี 9%, 
เยอรมนัมีส่วนแบ่งการตลาดท่ี 7% และ โรมาเนียมีส่วนแบ่งการตลาดท่ี 3% 
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โดยประเทศไทยมียอดการส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 27 ของโลกในปี 2013 จากประเทศท่ีมีการ
ส่งออกทั้งหมด 206 ประเทศ เม่ือท าการวดัจ านวนผูซ้ื้อและผูข้าย (Number of Buyers and Sellers) และน า
เปอร์เซ็นตผ์ูน้  าการส่งออก 5 อนัดบั รวมกนัได ้46 เปอร์เซ็นต ์จะเห็นไดว้า่สินคา้ ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์
(HS8544) มีโครงสร้างของตลาดใกลเ้คียงตลาดแบบแข่งขนัสมบูรณ์ (Competitive Market Structure) 
 
ตารางที ่3  มูลค่าการส่งออกสินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS 8544) ท่ีมีการส่งออกในปี 2009-2013 
 

(หน่วยเป็น : พนัเหรียญสหรัฐ) 
Exporters 2009 2010 2011 2012 2013 

โลก 109,559,480 86,982,283 104,528,230 106,232,637 109,559,480 
อนัดบัท่ี.1 จีน 19,430,256 12,889,725 15,487,303 17,421,591 19,430,256 
อนัดบัท่ี.2 เมก็ซิโก 10,161,126 6,772,248 8,021,045 8,851,651 10,161,126 
อนัดบัท่ี.3 อเมริกา 9,796,064 7,591,081 8,583,172 9,469,975 9,796,064 
อนัดบัท่ี.4 เยอรมนั 7,607,849 6,449,080 7,907,548 7,220,774 7,607,849 
อนัดบัท่ี.5 โรมาเนีย 3,576,529 2,574,028 3,360,200 3,181,870 3,576,529 
อนัดบัท่ี.6 เกาหลีใต ้ 3,523,928 2,911,250 3,445,042 3,579,058 3,523,928 
อนัดบัท่ี.7 อิตาลี 3,271,326 2,964,873 3,687,729 3,126,812 3,271,326 
อนัดบัท่ี.8 เช็ก 2,785,554 2,185,407 2,603,432 2,659,615 2,785,554 
อนัดบัท่ี.9 โปแลนด ์ 2,774,961 2,463,069 2,826,458 2,415,189 2,774,961 
อนัดบัท่ี.10 สเปน 2,699,753 1,777,407 2,435,091 2,372,923 2,699,753 
อนัดบัท่ี.27 ไทย 1,008,384 959,653 1,068,356 1,004,337 1,008,384 

ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)  
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ภาพที ่14  ส่วนแบ่งตลาดสินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ในปี 2013  
ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)  
 

จากดัชนีวดัความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ดัชนีวดั
ความรุนแรง ดงัตารางท่ี 4 พบว่า HHI Index สินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) มีค่าเท่ากบั 0.06 
ซ่ึงถา้ค่า HHI Index HHI <  0.10 แสดงถึงตลาดมีมีการแข่งขนัมาก และไม่มีใครผูกขาด มีโครงสร้างของ
ตลาดใกลเ้คียงตลาดแบบแข่งขนัสมบูรณ์ (Competitive Market Structure) มีโครงสร้างของตลาดใกลเ้คียง
ตลาดแบบแข่งขันสมบูรณ์ (Competitive Market Structure) เช่นเดียวกับการวดัจ านวนผูซ้ื้อและผูข้าย 
(Number of Buyers and Sellers) 

 
ตลาดท่ีส่งออกท่ีส าคญัของของสินคา้ ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) ของไทยในช่วงปี 

2009 - 2013 ตลาดหลกัของไทยคือ ประเทศญ่ีปุ่น, อเมริกา, จีน, ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ตามล าดบั (ดงั
ตารางท่ี 5) โดยแนวโนม้การส่งออกมีมูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2009 – 2013 
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ตารางที ่4  ดชันีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) สินคา้ชุดสายไฟ
ส าหรับรถยนต ์(HS8544) ปี 2013 

(หน่วยเป็น : พนัเหรียญสหรัฐ) 
Exporters มูลค่าการส่งออก Market Share 

จีน 19,430,256 18% 
เมก็ซิโก 10,161,126 9% 
อเมริกา 9,796,064 9% 
เยอรมนั 7,607,849 7% 
โรมาเนีย 3,576,529 3% 
สเปน 2,699,753 2% 
ไทย 1,008,384 1% 
โลก 109,559,480 100% 

Herfindahl-Hirschman Index 0.063 
ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)      
 
ตารางที ่5  ตลาดส่งออกท่ีส าคญัของ สินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ของไทยในช่วงปี 2009 – 

2013 
(หน่วยเป็น : พนัเหรียญสหรัฐ) 

Importers 2009 2010 2011 2012 2013 
ส่งออกไปตลาดโลก 740,337 959,653 1,068,356 1,004,337 1,008,384 
ญ่ีปุ่น 186,168 284,441 282,006 270,563 212,482 
อเมริกา 89,875 122,642 134,156 141,084 139,894 
จีน 40,045 55,405 100,135 73,951 92,482 
ฟิลิปปินส์ 14,856 37,638 41,855 55,402 67,824 
เวยีดนาม 50,467 80,230 99,718 85,566 70,968 
อ่ืนๆ 358,926 379,297 410,486 377,771 424,734 

ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)  



 
 

บทที ่5 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีต่ออุตสาหกรรมสินคา้ชุดสายไฟส าหรับ
รถยนต ์(HS8544) ของไทย แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ความสามารถในการ
แข่งขนัของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของไทยและประเทศในอาเซียนท่ีเป็นคู่แข่งส าคญั 2) การวเิคราะห์
จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมชุดสายไฟส าหรับรถยนตข์องไทย
ผลซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละส่วนการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 
5.1 ผลการการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (RCA) ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ 

(HS8544) 
 
 เม่ือพิจารณาภาพรวมของสินคา้ ชุดสายไฟส าหรับรถยนตก์ารส่งออกในอาเซียนในช่วงปี 2009 ถึง 
2011 ประเทศไทยได้ท าการส่งออกชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน โดยผูน้ าการส่งออก 3 อนัดบัแรก ตั้งแต่ปี 2003-2011 ไดแ้ก่ ประเทศ  เวียดนาม ฟิลิปปินส์  
และไทย ตามล าดบั แต่ในช่วงปี 2012-2013 ประเทศท่ีส่งออกสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ประเทศ เวยีดนาม 
ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเชีย  ตามล าดับ โดยประเทศไทยมียอดการส่งออกเป็นอันดับท่ี 4 ในอาเซียน 
ประเทศไทยมียอดการส่งออกในปี 2013 ถึง 1,008,384,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเม่ือพิจารณามูลค่าการ
ส่งออก พบวา่มีมูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี 2009-2011(ดงัตารางท่ี 6) 
 
 การเติบโตของตลาด (Market Growth) ของมูลค่าการส่งออกของสินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์
ในปี  2009 มียอดการเจริญเติบโตท่ีลดลง อัน เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี เกิด “วิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์” ในประเทศอเมริกา   และในช่วงปี 2010 -2013 แนวโนม้การเติบโตของ ชุดสายไฟส าหรับ
รถยนต์ เร่ิมมีแนวโน้มท่ีจะดีข้ึน โดยประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตของตลาดสูงท่ีสุด คือ กมัพูชา ส าหรับ
อตัราการเติบโตของตลาด ของไทย มีค่าเพิ่มข้ึนในปี 2010, 2011 และ 2013 (ดงัตารางท่ี 7) 
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ตารางที ่6  มูลค่าการส่งออกสินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ท่ีมีการส่งออกในปี 2009-2013  

(หน่วยเป็น : พนัเหรียญสหรัฐ) 

Exporters 2009 2010 2011 2012 2013 
อาเซียน 4,259,633 5,878,888 6,523,742 7,561,311 8,191,142 
เวยีดนาม 891,779 1,315,990 1,537,817 2,159,342 2,572,091 
ฟิลิปปินส์ 771,745 1,144,785 1,170,043 1,534,547 1,747,315 
อินโดนีเชีย 653,353 900,779 984,275 1,073,175 1,158,497 
ไทย 740,337 959,653 1,068,356 1,004,337 1,008,384 
มาเลเชีย 655,159 868,087 964,373 983,285 913,497 
สิงคโปร์ 538,036 676,504 788,533 777,017 691,591 
กมัพชูา 1,440 51 284 16,965 83,118 
ลาว 7,784 12,451 8,883 11,779 15,271 
บรูไน 0 588 1,003 496 1,318 
พม่า 0 0 175 368 60 

ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)     
 
ตารางที ่7  อตัราการเติบโตของตลาดชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) จ  าแนกตามประเทศ ตั้งแต่ปี 

2009 - 2013             
(หน่วยเป็น: เปอร์เซ็นต)์ 

Exporters 2009 2010 2011 2012 2013 
อาเซียน -22.26% 38.01% 10.97% 15.90% 8.33% 
เวยีดนาม -11.61% 47.57% 16.86% 40.42% 19.11% 
ฟิลิปปินส์ -16.69% 48.34% 2.21% 31.15% 13.87% 
อินโดนีเชีย -32.14% 37.87% 9.27% 9.03% 7.95% 
ไทย -26.66% 29.62% 11.33% -5.99% 0.40% 
มาเลเชีย -18.66% 32.50% 11.09% 1.96% -7.10% 
สิงคโปร์ -28.90% 25.74% 16.56% -1.46% -10.99% 
กมัพชูา 143,900.00% -96.46% 456.86% 5873.59% 389.94% 
ลาว -16.04% 59.96% -28.66% 32.60% 29.65% 
บรูไน   70.58% -50.55% 165.73% 
พม่า    110.29% -83.70% 
ค่ากลางขอ้มูล -22.42% 37.09% 11.18% 13.00% 4.51% 

ท่ีมา: International Trade Centre. (2557) 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเห็นได้ว่าอตัราการเติบโตของตลาดและ RCA ของประเทศกมัพูชา ลาว 
บรูไน และ พม่า เป็นค่าท่ีมีความเอนเอียง ไม่มีความคงเส้นคงวา เน่ืองจากขอ้มูลบางตวัมีค่ามาก หรือนอ้ย
จนผิดปกติ หรือลกัษณะของขอ้มูลมีการเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั ดงันั้นหากน าของประเทศประเทศกมัพชูา ลาว 
บรูไน และ พม่า มาค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิตจะไม่สามารถเป็นค่ากลางหรือเป็นตวัแทนท่ีดีของขอ้มูลได ้
ดงันั้น ผูท้  าการศึกษาการใช้ จึงไม่ใช้ขอ้มูลของประเทศเหล่าน้ีมาค านวณหาค่ากลางของขอ้มูลอตัราการ
เติบโตของตลาด (Market Growth) และ ค่ากลางของขอ้มูล RCA 
 

เม่ือพิจารณาการค านวณค่าดชันี RCA เพื่อดูศกัยภาพการแข่งขนัของชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์
(HS8544) ในกลุ่มอาเซียน พบว่าในปี 2009- 2010 ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีความได้เปรียบโดยการ
แข่งขนั คือ ฟิลิปปินส์, เวยีดนาม, อินโดนีเชีย และ ลาว ซ่ึงประเทศเหล่าน้ี เน่ืองจากมีค่า RCA ท่ีมากกวา่ 1 
และในช่วงปี 2011-2012 ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยการแข่งขนัมีเพียง 2 ประเทศ คือ  
ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ส าหรับในปี 2013 ประเทศท่ีมีความได้เปรียบได้แก่ ประเทศ ฟิลิปปินส์ , 
เวยีดนาม  และ กมัพูชา จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) เร่ืองทิศทางช้ินส่วนยานยนต์ไทย เร่ือง บทบาทใหม่ของไทยในเครือข่ายการผลิต
รถยนตแ์ห่งอาเซียนปี 2015 ซ่ึงชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS 8544)  เป็นช้ินส่วนท่ีใชท้กัษะไม่สูงมาก เร่ิม
มีการเคล่ือนยา้ยการผลิต (ดงัภาพท่ี 15) 
 

 เม่ือการเปรียบเทียบค่า RCA ของไทย พบว่าตั้งแต่ในช่วงปี 2009 -2013 ค่า RCA ของผลิตภณัฑ ์
ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ของไทยมีค่า นอ้ยกว่า 1 และมีค่าลดลงเร่ือยๆ แสดงวา่ ประเทศไทย
นั้นไม่มีความได้เปรียบในการส่งออกสินค้า ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) และการเสียเปรียบ
ดงักล่าวมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
 

 
 

ภาพที ่15  บทบาทใหม่ของไทยในเครือข่ายการผลิตในเครือข่ายการผลิตรถยนตแ์ห่งอาเซียนปี 2015 
ท่ีมา: สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย (2557) 
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ตารางที ่8  ค่า RCA ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) จ  าแนกตามประเทศตั้งแต่ปี 2009 - 2013 
 

Country 2009 2010 2011 2012 2013 
ฟิลิปปินส์ 3.7615 3.9772 4.6463 4.8966 5.0521 
เวยีดนาม 2.9260 3.2594 3.0275 3.1281 2.8657 
กมัพชูา 0.0540 0.0016 0.0081 0.3591 1.4027 
อินโดนีเชีย 1.0505 1.0214 0.9228 0.9370 0.9905 
ไทย 0.9095 0.8791 0.8907 0.7259 0.6887 
ลาว 1.0248 1.0751 0.5610 0.6088 0.7694 
มาเลเชีย 0.7808 0.7813 0.8105 0.7172 0.6239 
สิงคโปร์ 0.3735 0.3440 0.3674 0.3157 0.2631 
บรูไน 

 
0.0117 0.0152 0.0063 0.0180 

พม่า   0.0039 0.0072 0.0009 
ค่ากลางขอ้มูล 1.6336 1.7104 1.7775 1.7868 1.7473 

ท่ีมา: International Trade Centre. (2557)  
 
 เม่ือน าผลของการเปล่ียนแปลงการส่งออกกับค่า RCA มาพิจารณาร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ศกัยภาพของการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ภายใตก้รอบแนวคิดแบบจ าลอง BCG พบวา่ในปี 
2009 จะเห็นไดชุ้ดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ประเทศไทย อยูใ่นช่วง Dog (Divest) คือ มี มีส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีต ่า และค่า RCA ท่ีต  ่า เป็นต าแหน่งท่ีธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดนอ้ยในตลาดยงัมีการเติบโตนอ้ย
ดว้ยยิ่งท าให้ผลก าไรท่ีน้อยซ่ึงธุรกิจท่ีตกอยูใ่นต าแหน่งน้ีมีโอกาสยากท่ีจะข้ึนไปสู่ต าแหน่งอ่ืนๆนอกจาก
ตอ้งรอตลาดให้เติบโตข้ึนแลว้ค่อยควา้โอกาสในการด าเนินธุรกิจต่อไป ( ดงัภาพท่ี 16 ) ส่วนประเทศท่ีอยู่
ในช่วง Star (Invest ) คือ เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ นั้นคือจุดท่ีตลาดมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน ควรควา้โอกาสน้ี
ในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดใหม้ากข้ึน (ดงัภาพท่ี 16) 
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ภาพที ่16  BCG Matrix ปี 2009 
 
 ปี 2013 สถานะการแข่งขนัของไทยเป็นเช่นเดียวกบัปี 2009 กล่าวคือ ชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์
(HS8544) ต  าแหน่ง BCG Matrix ของประเทศไทย อยูใ่นช่วง Dog (Divest) คือ มี Market Share ท่ีต  ่า และ
ค่า RCA ท่ีต  ่า (ดงัภาพท่ี 17) พบว่าในปี 2013 น้ี ประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบจากการส่งออก ท่ีอยู่ในช่วง 
Star (Invest) คือ  ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เช่นเดียวกับปี 2009 (ดังภาพท่ี 17) ส่วนประเทศไทยธุรกิจ ชุด
สายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ในปี 2009 และ ปี 2013 อยู่ในช่วง Dog (Divest) และ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
อตัราการเจริญเติบโตของยอดขายต ่า และส่วนแบ่งการตลาดต ่า เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าก าไรและมกัจะ
ขาดทุน ควรจะตดัผลิตภณัฑน้ี์ออกไป หรือท าการปรับปรุงคร้ังใหญ่กบัผลิตภณัฑน้ี์ 
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ภาพที ่17  BCG Matrix ปี 2013 
 

5.2 ผลวเิคราะห์ Diamond Analysis 
 
 ศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานท่ีท าการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมในส่วน
รถยนต์ ประเภทชุดสายไฟรถยนต์ ของไทย และอาเซียน ตั้ งแต่การส่งออก น าเข้า รวมถึงพื้นฐาน
อุตสาหกรรมในประเทศคู่แข่งในอาเซียน โดยจะศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  (www.nesdb.go.th) กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนตไ์ทย สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute) เป็นตน้ มาใชใ้นงานวิเคราะห์เชิง
พรรณาช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาคือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009-2013 
 
 เงือ่นไขปัจจัยการผลติ 
 
 ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เพราะเป็นศูนยก์ลางในภูมิภาคอาเซียน และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดีรองรับ แต่ตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบในการผลิตจากต่างประเทศสูง นอกจากวตัถุดิบพื้นฐานแลว้
ยงัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี รวมทั้งเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศดว้ย เพราะระดบันวตักรรมดา้นยานยนต์ของ
ประเทศยงัอยู่ในระดบัต ่า สถาบนัท่ีวิจยัและพฒันาในสาขาน้ีมีอยู่น้อย และงานวิจยัไม่สามารถน ามาใช้
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ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เพื่อลดตน้ทุน และพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไดม้ากนกั ในแง่ทรัพยากรบุคคล
จ าเป็นตอ้งพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะทาง รวมถึงการพฒันาความรู้ทางด้านการตลาด และการ
จดัการ ใหแ้ก่ ผูป้ระกอบการดว้ย 
 
 ส่งผลทั้งดา้นบวก ไดแ้ก่ 
 

1. มีความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์เพราะเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคASEAN 
 
2. มีโครงสร้างสาธารณูปโภคท่ีดี 

 
 ส่งผลทั้งดา้นลบ ไดแ้ก่ 
 

1. แมจ้ะมีวตัถุดิบในประเทศท่ีใช ้แต่วตัถุดิบบางชนิดยงัตอ้งพึ่งพาน าเขา้จากต่างประเทศ 
 
2. นวตักรรมยงัไม่เพียงพอ ระดับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตยงัอยู่ในระดบัต ่ามีการน าระบบ

อตัโนมติั (Automation) มาใชน้อ้ยท าใหต้อ้งพึ่งพาเทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ 
 
3. ผูป้ระกอบการมีความรู้ดา้นการตลาด ค่อนขา้งจ ากดั 
 
4. มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญไม่เพียงพอต่อการพฒันาสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเร่ือยๆ 
 
5. ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) บางรายยงัมีปัญหาเร่ืองก าลงัการ

ผลิต เน่ืองจากขาดเงินลงทุนในการขยายก าลงัการผลิตและปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหท้นัสมยั 
 
6. ขาดความรู้เฉพาะทางท าใหไ้ม่สามารถผลิตสินคา้ใหมี้มาตรฐานสูงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 
 เง่ือนไขด้านอุปสงค์ 
 
 เง่ือนไขและมาตรฐานท่ีสูงข้ึนจากทั้งตลาดต่างประเทศและผูผ้ลิตช้ินส่วนล าดบัหน่ึง เป็นแรงผลกั
ท่ีจะท าให้เกิดการยกระดบัมาตรฐานและพฒันาคุณภาพสินคา้ อยา่งไรก็ดีลูกคา้ในประเทศยงัเน้นสินคา้
ราคาถูกและกฎระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และ คุณภาพสินคา้ในประเทศยงัไม่
เขม้งวดเท่าท่ีควร ท าใหสิ้นคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานยงัสามารถขายได ้
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ส่งผลทั้งดา้นบวก ไดแ้ก่ 
 
1. ตลาดใน และต่างประเทศมีขนาดใหญ่และมีอตัราเติบโตสูงต่อเน่ือง 

 
2. กลุ่มผูผ้ลิตยานยนต ์siล าดบัท่ีหน่ึง (1st tier) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ และ ให้ความส าคญักบั

คุณภาพของสินคา้ และบริการมีความพิถีพิถนัในการบริโภคค่อนขา้งจะสูง 
 
3. ตลาดต่างประเทศก าหนดเง่ือนไขและมาตรฐานสินคา้สูงข้ึน 

 
ส่งผลทั้งดา้นลบ ไดแ้ก่ 

 
1. ลูกค้าภายในประเทศในกลุ่มเพื่ อท าช้ินส่วนทดแทน ( REM ; Replacement Equipments 

Manufacturers ) ส่วนใหญ่เนน้ท่ีสินคา้ราคาถูก 
 
2. มีกฎระเบียบดา้นมาตรฐานความปลอดภยั คุณภาพ และส่ิงแวดลอ้ม แสินคา้ชุดสายไฟ  รถยนต์

มีการปรับมาตรฐานท่ีเพิ่มข้ึน และสูงข้ึนเร่ือยๆ  
 

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วโยงและสนับสนุน 
 
 การสนับสนุนการพฒันา Cluster ได้รับความร่วมมือจากสถาบนัเฉพาะทาง เช่น สมาคมผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนตไ์ทย อยา่งไรก็ตามยงัมีหน่วยงานเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั Cluster แต่ยงัมีความ
ร่วมมือระหวา่งกนัไม่มากนกัอาทิ เช่น สถาบนัยานยนต ์และสมาคมวิศวกรรมยานยนต ์สถาบนัการศึกษา
ผลิตบุคลากรระดบักลาง เช่น วิศวกรและช่างเทคนิคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในปริมาณท่ี
เพียงพอ แต่ยงัขาดทกัษะและความรู้เฉพาะทางดา้นยานยนต ์ 
 
 ด้านการวิจยั และพฒันาสถาบนัเฉพาะทางด้านการออกแบบ การวิจยั และการพฒันาเพื่อลด
ตน้ทุน และยกระดบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์มีน้อย และงานวิจยัส่วนใหญ่ไม่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ส่วนศูนยท์ดสอบคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ อตัราค่าบริการสูง และมีประเภทการทดสอบไม่
ครอบคลุมประเภทผลิตภณัฑ์  ผูป้ระกอบการมีสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสนบัสนุนการพฒันาคลสัเตอร์
โดยการให้สินเช่ือแก่กลุ่มผู ้ประกอบการ เช่น Exim Bank รวมทั้ งให้ค  าแนะน าการท าแผนธุรกิจแก่
ผูป้ระกอบการเป็นรายบริษทัดว้ย 
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ส่งผลทั้งดา้นบวก ไดแ้ก่ 
 

มีสถาบัน สมาคมองค์กรให้การสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์บางส่วน เช่น สมาคมผูผ้ลิต
ช้ินส่วนยานยนตไ์ทยและ สถาบนัไทย-เยอรมนั 
 

ส่งผลทั้งดา้นลบ ไดแ้ก่ 
 

1. ความร่วมมือกบัสถาบนัเฉพาะทาง เช่น สถาบนัยานยนตแ์ละสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ยงัมี
จ  ากดั แต่ไม่ไดข้ยายองคค์วามรู้สู่ผูป้ระกอบการ 

 
2. สถาบนัการศึกษายงัไม่สามารถผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินส่วน

สายไฟรถยนตน้ี์ไดอ้ยา่งเพียงพอในเชิงคุณภาพ 
 
3. ศูนยท์ดสอบคุณภาพมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ มีอตัราค่าบริการท่ีสูง ยงัมีบางส่วนท่ีตอ้ง

ส่งไปตรวจสอบท่ีต่างประเทศ 
 
4. มีสถาบนัเฉพาะทางด้านการออกแบบ การวิจยัและการพฒันา เพื่อลดตน้ทุนและยกระดับ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ แต่ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการอุตสาหกรรมช้ินส่วนสายไฟรถยนต์
ได ้

 
5. งานวจิยัท่ีมีไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยไ์ดม้ากเพียงพอ 

 
บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกจิ 

 
 การแข่งขนักนัเองภายในประเทศกลุ่มอาเซียนมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงข้ึน หลังจากได้ท าการศึกษา 
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ดชันีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจ พบว่า HHI Index ของชุด
สายไฟส าหรับรถยนต ์(HS 8544) มีค่าเท่ากบั 0.06 ซ่ึงค่า HHI Index HHI < 0.10 ตลาดมีมีการแข่งขนัมาก 
และไม่มีใครผกูขาด รวมถึงผูป้ระกอบการยงัประสบปัญหาดา้นราคาวตัถุดิบท่ีสูงจากผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบมี
เง่ือนไขให้ซ้ือในปริมาณมากผูป้ระกอบการบางส่วนไม่มีเงินทุนเพียงพอ จึงตอ้งซ้ือต่อจากผูจ้  าหน่ายใน
ประเทศท าใหมี้ตน้ทุนสูงข้ึน 
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 ในกลุ่มผูรั้บจา้งผลิต (OEM) มีภาวการณ์แข่งขนัมีสูงข้ึน เน่ืองจากโรงงานผลิตรถยนตร์ะดบัโลก
มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ก่อให้เกิดการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตจ์าก
ต่างประเทศเขา้มาท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งเร่งปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ และลดตน้ทุนการผลิตเพราะ
การจดัหาช้ินส่วนมาประกอบรถยนตข์องบริษทัหลายแห่งใชร้ะบบ Global Sourcing ท าให้ผูป้ระกอบการ
ไทยตอ้งเร่งปรับปรุงคุณภาพ และลดตน้ทุนการผลิต อยา่งไรก็ตามบริษทัประกอบรถยนตช์าวต่างชาติ เป็น
ผูก้  าหนดนโยบายการแข่งขนั มีการสร้างเง่ือนไขทางการคา้มีมากข้ึน และบางส่วนมีนโยบายในการบงัคบั
ใช้ช้ินส่วนหลักในกลุ่มประเทศของตน ผู ้ผลิตชาวไทยจึงถูกกีดกันให้ส่งได้เฉพาะช้ินส่วนท่ีไม่มี
เทคโนโลยีและเป็นสินคา้ราคาถูกเท่านั้น ในกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนอะไหล่ (REM) ตอ้งแข่งขนักบัคู่แข่งท่ี
ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน เช่น จีน 
 
 ส่งผลทั้งดา้นบวก ไดแ้ก่ 
 

1. โรงงานผลิตรถยนต์ระดับโลกมาตั้ งฐานการผลิตในประเทศไทย ท าให้ปริมาณการใช้
ผลิตภณัฑ ์เพิ่มมากข้ึน 

 
2. บริษทัประกอบรถยนตต่์างชาติเป็นผูก้  าหนดนโยบายการแข่งขนัมีการสร้างเง่ือนไขทางการคา้

มีนโยบายใชช้ิ้นส่วนรถยนตท่ี์ผลิตในประเทศไทย ( Localization )  
 
 ส่งผลทั้งดา้นลบ ไดแ้ก่ 

 
1. ผูป้ระกอบการท่ีผลิตช้ินส่วนสายไฟรถยนตส่์วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนระดบัท่ี 2 และ 3 

มกัไม่สามารถขยายตลาดได ้มกัผลิตตาม Job Order  
 
2. ผูป้ระกอบการสินคา้กลุ่มอะไหล่ทดแทน ( REM ) ตอ้งแข่งขนักบัสินคา้จากจีน ซ่ึงไดเ้ปรียบ

ในดา้นตน้ทุน อนัเน่ืองจากไม่มีมาตรฐานท่ีชดัเจนในสินคา้ชุดสายไฟรถยนต ์
 
3. ผูผ้ลิตช้ินส่วนในกลุ่มช้ินส่วนอะไหล่ทดแทน ยงัไม่มีมาตรฐานสินคา้ท่ีสามารถแข่งขนั

ระดบับนได ้
 
4. กลุ่มผูข้ายวตัถุดิบท่ีใชมี้อ านาจต่อรองสูง ท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบสูง 
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 บทบาทรัฐบาล 
 
 รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเป็น ศูนยก์ลางการผลิตในภูมิภาค 
(Detroit of Asia) รวมทั้งมีนโยบายพฒันาระดบัความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ โดยใช้
วิธีการรวมกลุ่ม แต่ไม่มีแผนปฏิบติังานท่ีชดัเจน และไม่มีความต่อเน่ือง  รวมถึงรัฐมีนโยบายการเก็บภาษี
ผลิตรถยนตเ์ชิงพาณิชยใ์นอตัราท่ีต ่า และการมีโครงสร้างภาษีส าหรับรถยนตน์ าเขา้ทั้งคนัในอตัราท่ีสูงกวา่
การน าเขา้ช้ินส่วนมาประกอบในประเทศ เอ้ือต่อผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ แต่เม่ือมีการเปิดเสรี
ทางการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ เพิ่มมากข้ึน จะท าใหผู้ผ้ลิตสูญเสียสิทธิประโยชน์ เพราะช้ินส่วนส าเร็จรูป
ท่ีน าเขา้จะมีราคาถูกกวา่ผลิตในประเทศ 
 
 บทบาทของรัฐท่ีส่งผลทั้งดา้นบวก ไดแ้ก่ 
 

1. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต ์ใหป้ระเทศไทยเป็น Detroit of Asia 
 
2. รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

แบบ Cluster 
 

 บทบาทของรัฐท่ีส่งผลทั้งดา้นลบ ไดแ้ก่ 
 

1. ขาดการสนบัสนุนผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง และการน านโยบายไปปฏิบติัยงัไม่เป็นรูปธรรม
เพียงพอ 

 
2. นโยบายเขตการค้าเสรีท าให้สินค้าช้ินส่วนสายไฟรถยนต์ของในประเทศในกลุ่มอะไหล่

ทดแทนมีราคาถูกกว่าผลิตในประเทศ (ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ   
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.), 2557) 
 

5.3 ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT-Analysis) 
 
 ในส่วนการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค Insulated wire /cable จะอาศยัขอ้มูลท่ีได้
จากรายงานศึกษาโดยอาศยัขอ้มูลท่ีรวบรวมจากหน่วยงานส านกัพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าถึงได้จาก 
www.nesdb.go.th/ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

http://www.nesdb.go.th/ได้ผลสรุปดังนี้
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ตารางที ่9  จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT-Analysis) 
 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
S1.ผู ้ผ ลิตของไทยมีความช านาญสูงในการผลิต
แรงงานมีประสบการณ์ 
 

S2.อุ ตส าหกรรมผ ลิตของไท ย มีอุ ตส าหกรรม
สนับสนุนท่ีเขม้แข็งมีเครือข่ายผูผ้ลิตช้ินส่วนตน้น ้ า 
ขนาดกลางและเลก็จ านวนมาก 
 

S3.สินค้าของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน สากลอาทิ 
ISO9000, ISO14000, QS9000 เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น 
ตลาดโลก    
 

S4.บริษทัผูผ้ลิตรถยนตเ์ช่นญ่ีปุ่นมีฐานการผลิตขนาด
ใหญ่ในประเทศไทยและลงทุนในโครงการใหญ่
จ านวนมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

W1.มีตน้ทุนค่าแรงท่ีสูง 
 

W2.เป็นธุรกิจท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดต ่า อตัราการเจริญเติบโตต ่า 
 

W3.การพ่ึงพาวตัถุดิบและเทคโนโลยกีารผลิตจากต่างประเทศ 
 

W4. ผูป้ระกอบการท าการรับจ้างผลิต(OEM)เป็นส่วนใหญ่
ขาดการท าตลาดไม่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

W5. ผูป้ระกอบการไทยแมมี้จ านวนมากแต่ขาดการเช่ือมโยง
กนัมีขอ้จ ากดัดา้นภาษาท าให้ผูผ้ลิตรถยนตต์่างๆในไทยเลือก
ซ้ือช้ินส่วนและส่วนประกอบผ่านตวัแทนบริษทัชาตินั้นๆเป็น
ส่วนใหญ่ 
 

W6.หน่วยงานทดสอบและออกใบรับรองคุณภาพมีไม่
เพียงพอ ท าให้มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีต้องส่งสินค้าไป
ตรวจสอบท่ีต่างประเทศ  

โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat 

O1.ตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงไทยได้เปรียบ
ดา้นภูมิศาสตร์และการขนส่งทางบก 
 

O2.ความตอ้งการใชช้ิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอะไหล่
ทดแทน (REM) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากยอดจ าหน่ายรถ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

T1. ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตต์่างชาติท่ีตั้งฐานการผลิตใน 
ไทยมีแนวโนม้ยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอ่ืนในอาเซียนเพื่อ
แสวงหาความได้เป รียบด้านต้นทุนการผลิตและตลาด
โดยเฉพาะตน้ทุนค่าจา้งแรงงานและค่าวตัถุดิบ 
 

T2. ตน้ทุนการผลิตมีแนวโนม้ปรับสูงข้ึน 
 

T3.การแข่งขันด้านราคาในกลุ่มอะไหล่ทดแทน (REM ) ท่ี
รุนแรงจากคู่แข่งส าคญั อาทิ จีน 
 

T4.ในการจัดซ้ือวตัถุดิบจากผู ้ผลิตช้ินส่วนรายย่อยท่ีเป็น
บริษัทคนไทยมักได้การพิจารณาเป็นล าดับรองจากผู ้ผลิต
ช้ินส่วนของชาตินั้นๆท าให้ผูผ้ลิตไทยท าการแข่งขนัในตลาด
ไดย้าก 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  



 

 
 

บทที ่6 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาศกัยภาพสินคา้ยานยนตไ์ทยช้ินส่วนรถยนต ์ประเภทชุดสายไฟรถยนตข์องไทยต่อการ
รวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผลการศึกษาน้ีไดม้าจากการวิเคราะห์ดชันีความไดเ้ปรียบ
เทียบ (RCA) ร่วมกบัการวิคราะห์บทความต่างๆท่ี เก่ียวขอ้ง โดยศกัยภาพการส่งออกวดัไดจ้ากดชันีความ
ได้ เป รียบโดย เป รียบ เที ยบ ท่ีปรากฎ  (Revealed Comparative Advantage) ห รือค่ า  RCA โดยการ
เปรียบเทียบสัดส่วนสินคา้ท่ีส่งออก จากการศึกษาพบวา่ Philippines เป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดใน
การส่งออกสินค้าชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS8544) รองลงมาคือ Vietnam ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีมีค่า 
RCA ท่ีมากกวา่ 1 ตั้งแต่ปี 2009-2013 
 
 จากการศึกษาพบว่าในปี 2009-2013 พบว่าไทยไม่มีศกัยภาพในการส่งออกสินค้าชุดสายไฟ
ส าหรับรถยนต์ (HS8544) โดยจากการเปรียบเทียบเน่ืองจากค่า RCA ท่ีน้อยกว่า 1 และแนวโน้มของค่า 
RCA ของประเทศไทยมีค่าลดลงเร่ือยๆ และเม่ือพิจารณา BCG Matrix พบว่าสถานะทางการแข่งขนัของ
ไทยอยู่ท่ี Divest หรือ Dog โดยมีความสอดคล้องกบัการรายงานมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทยปี 2009-2013 ท่ีรายงานโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์พบว่าสินคา้ชุดสายไฟรถยนต์ อตัราการ
ส่งออกขยายตวัท่ีลดลงโดยลดลงร้อยละ 7.90 เม่ือเทียบกบัปี 2012  และผลการศึกษาสถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (TDRI) เร่ืองทิศทางช้ินส่วนยานยนตไ์ทย เร่ือง บทบาทใหม่ของไทยในเครือข่ายการ
ผลิตรถยนตแ์ห่งอาเซียนปี 2015 ซ่ึงชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS 8544) เป็นช้ินส่วนท่ีใชท้กัษะไม่สูงมาก 
เร่ิมมีการเคล่ือนยา้ยการผลิต 
 

ในบริบทการแข่งขนัพบว่า ดัชนีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจ ของชุดสายไฟส าหรับ
รถยนต์ (HS 8544) มีค่าเท่ากบั 0.06 ซ่ึงค่า HHI Index HHI < 0.10 ตลาดมีการแข่งขนัมาก และไม่มีใคร
ผูกขาด แม้ว่าจะมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุน มีนโยบายส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยเป็น ศูนยก์ลางการผลิตในภูมิภาค (Detroit of Asia) แต่ประเทศไทยตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบในการ
ผลิตจากต่างประเทศสูง และมีตน้ทุนค่าแรงท่ีสูง 
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 จึงสรุปไดว้า่ไทยไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS 
8544) เน่ืองจากค่า RCA ท่ีต  ่ากว่า 1 ดงันั้นประเทศไทยควรหา หรือยา้ยแหล่งผลิตไปยงัอุตสาหกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีมากกวา่ หรือหาแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม Insulated wire/cable ใหพ้ฒันา
จนมีความไดเ้ปรียบข้ึนมาจนมีศกัยภาพในการส่งออกท่ีดีข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ของอุตสาหกรรม ชุดสายไฟ
ส าหรับรถยนต์ (HS 8544) ในการพฒันาศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย 
 

จากผลการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ประกอบกับการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน 
โอกาส-อุปสรรค ของสินคา้ชุดสายไฟส าหรับรถยนต์ (HS 8544) การวิจยัในคร้ังน้ีได้วิเคราะห์กลยุทธ์
ส าหรับภาครัฐและเอกชนภายใตแ้นวคิด TOWS Matrix ดงัน้ี 

 
1. กลยุทธ์เชิงรุก 

 
ภาคเอกชน  
 
1. ควรหาพนัธมิตรทางการค้าและการลงทุนเพื่อขยายฐานตลาดและการผลิตในประเทศ

สมาชิกอาเซียนท่ีมีค่าจา้งแรงงานต ่ากวา่ และมีทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ 
 
2. ไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ของอาเซียน จากความช านาญ

และมาตรฐานในการผลิต ควรเนน้เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 
 
ภาครัฐบาล 
 
1. ควรใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย  
 
2. ด าเนินมาตรการทางการทูตกับประเทศในอาเซียนเพื่อเอ้ืออ านวยทางการค้า และการ

ลงทุนระหวา่งประเทศใหแ้ก่ภาคเอกชน เช่น การวางมาตรฐานสินคา้ชุดสายไฟรถยนตร่์วมกนั   
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3. ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาในลักษณะการกีดกันการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีอย่างจริงจงั เช่น 
มาตรฐานความปลอดภยั 

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพฒันาในอุตสาหกรรมชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์

(HS8544)   
 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
 

ภาคเอกชน  
 
1. ควรปรับปรุงรูปและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองตอบต่อประโยชน์ในการใชส้อย เพื่อ

สร้างความแตกต่างของสินคา้ในอาเซียน 
 
2. ขยายหรือยา้ยฐานการผลิตไปประเทศในอาเซียนตามบริษทัแม่ เพื่อประโยชน์ดา้นตน้ทุน 

วตัถุดิบ แรงงาน ตลาด Logistic ฯลฯ รวมถึงสิทธิพิเศษในการส่งออก 
 
3. ควรรวมกลุ่มในสายโซ่อุปทานโดยการร่วมทุนกบัเจา้ของเทคโนโลยีต่างประเทศ เพื่อ

ขยายตลาดไปในอาเซียน 
 

ภาครัฐบาล  
 
1. ควรเร่งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการยกระดบัผูป้ระกอบการให้เป็นไปตามมาตรการ

ต่างๆ ตามท่ีทางราชการและผูซ้ื้อก าหนด  
 
2. ควรด าเนินการเจรจาความร่วมมือและขอ้ตกลงร่วมระหวา่งรัฐบาลไทยและประเทศอ่ืน

ในอาเซียน 
 
3. สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการลงทุนกลุ่มยานยนตจ์ากต่างประเทศใหม้ากข้ึน เพื่อเป็น

ฐานการผลิตของอาเซียน 
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3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
 

ภาคเอกชน  
 
1. ควรมีการศึกษาพฒันารูปแบบ เพื่อส่งออกและเป็นอะไหล่ทดแทน ยกระดบัมาตรฐาน

สินคา้เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการลงทุนของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่ม
โอกาสขยายกิจการและก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 

 
2. แสวงหาโอกาสทางการตลาดจากขอบเขตตลาดท่ีกวา้งข้ึนในกรอบการคา้เสรี 
 
3. ปรับเปล่ียนจากการรับจ้างผลิตเฉพาะช้ินสายไฟท่ีผลิตท่ีเป็นตามมาตรฐานตาม

โรงงานผลิตรถยนต์ ยกระดับมาเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนสายไฟรถยนต์ท่ีเป็นผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของยานยนตท์ัว่โลก 

 
ภาครัฐบาล 

 
1. ควรมีการพฒันาคุณภาพของแรงงาน พร้อมทั้งมีการออกใบรับรองฝีมือแรงงาน 
 
2. การจดัการศึกษาทกัษะขั้นพื้นฐานท่ีดีเพื่อเตรียมพร้อมรับการต่อยอดทกัษะการท างานใน

อุตสาหกรรมช้ินส่วนสายไฟรถยนต ์โดยเฉพาะสายวชิาชีพ 
 
3. สนบัสนุนให้มีการผลิตทดแทนช้ินส่วนท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ หรือให้ความรู้ใน

การผลิตสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลงกวา่เดิม 
 

4. กลยุทธ์เชิงรับ 
 

ภาคเอกชน 
 

1. ควรสร้างมาตรานสินคา้ไทยให้เป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ ศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การร่วมทุนกบัประเทศในอาเซียน เพื่อขยายฐานการผลิต  
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2. ควรก าหนดวิธีการในกระบวนการผลิต และสร้างระบบการลดมลภาวะจากการผลิตท่ีมี
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ชุดสายไฟรถยนต์  
 

ภาครัฐบาล 
 

1. ให้การสนบัสนุนส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินคา้ไทย ให้เป็นท่ียอมรับของต่างประเทศ
รวมทั้ งเพิ่มหน่วยงานทดสอบ และออกใบรับรองคุณภาพช้ินส่วนยานยนต์ให้มากข้ึน  เพื่อสร้าง
มาตรฐานในอาเซียน 

 
2. รณรงค์และส่งเสริมการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในประเทศไทย และลด

ความเส่ียงจากกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
 

3. ศึกษาและส่งเสริมการยา้ยฐานการผลิต และการถ่ายโอนเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ไทยอยา่งรูปธรรม และสร้างระบบการตรวจสอบและประเมินผลจากการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
4. สร้างมาตรฐานดา้นคุณภาพ โดยแสดงประสิทธิภาพท่ียอมรับร่วมกนัในทุกประเทศของ

อาเซียน เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออกใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมชุดสายไฟส าหรับรถยนต ์(HS8544) ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมท่ีไทยมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกในอาเซียน โดยเป็นการพิจารณา
ขอ้มูลเฉพาะขอ้มูลทุติยภูมิ ทั้งน้ีหากตอ้งการให้ไดผ้ลท่ีครอบคลุมอยา่งรอบดา้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดงักล่าวในประเทศคู่คา้ คู่แข่งท่ีส าคญัในอาเซียน เพื่อให้เห็นภาพจากมุมมอง
ภายนอกประเทศ อาจมีการศึกษาถึงลู่ทางการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวน้ีในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพื่อใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีราคาต ่ากวา่ของประเทศไทย 
 
 ในแง่ของผูป้ระกอบการช้ินส่วนสายไฟรถยนต ์ผูป้ระกอบการควรมีการรวมตวัเป็น Clustler ทั้ง
ในส่วนท่ีผลิตเพื่อป้อนให้กบัโรงงานผลิตรถยนต ์(OEM) และส่วนของเป็นท่ีเป็นช้ินส่วนทดแทน (REM) 
พร้อมกับยกระดบัมาตรฐานสินคา้ เพื่อสร้างสินค้าชุดสายไฟรถยนต์ ท่ีมีคุณภาพและผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ท่ีสามารถรองรับมาตรฐานทั่วโลก เพื่อไปท าตลาดในกลุ่มท่ีต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ี
เหนือกวา่ อนัจะเป็นการปกป้องตลาดช้ินส่วนสายไฟรถยนตข์องไทย 



เอกสารและส่ิงอ้างองิ 
 
กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (Department of International Trade Promotion).  2557.  สถิติการค้า

ระหว่างประเทศ (Online) เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.ditp.go.th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนยข์อ้มูลข่าวสารราชการ.  2557.  ความหมายของ Cluster (Online).เขา้ถึงได้
จาก: http://info.dip.go.th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

กระทรวงพาณิชย.์  2557.  สถิติการค้าระหว่างประเทศ (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www2.ops3.moc.go.th/, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

คมสัน สุริยะ.  2544.  เทคนิคการแปลความหมายค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งการตลาด. วารสาร
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 5, 3 (กนัยายน-ธนัวาคม): 10 -15. 
 

จุฬาลกัษณ์ น่ิมไชยนนัท.์  2554.  แนวโน้มการส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปของไทยไปญีปุ่่นภายใต้
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญีปุ่่น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
 

ติชิลา วจิิตร.  2553.  ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยใน
ประเทศจีน. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 
 

บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั.  2556.  รายงานผลส ารวจ PwC's Auto facts 
2013. (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: www.pwc.com/th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

ผูจ้ดัการ Online.  2550 . มารู้จัก Herfindahl-Hirschman Index (HHI) ดัชนีวดัความรุนแรงการแข่งขัน
ในธุรกจิ (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.manager.co.th. 
 

ผูจ้ดัการออนไลน์.  2557.  สถาบันยานยนต์ ดันไทยสู่ฐานยานยนต์อาเซียน (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: 
www.manager.co.th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

 
 

http://www2.ops3.moc.go.th/
http://www.pwc.com/th
http://www.manager.co.th/


66 

พบกานต ์อาวชันาการ และ ปิติ ศรีแสงนาม.  2553.  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบของสินค้าไทยและ
สินค้าอนิโดนีเซียทีส่่งออกไปยงัตลาดอาเซียน. ศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

ภาวดี ไวยราบุตร.  2543.  การวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดกุ้งสดแช่เยน็แช่แข็งของประเทศไทยในตลาดที่ 
ส าคัญ. วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 

มหาวทิยาลยับูรพา.  2557.  แนวคิดแรงกดัทางการแข่งขัน (Competitive forces) (Online). เขา้ถึงได้
จาก:http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/.pdf, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

วลยัพร บวรกุลวฒัน์.  2554.  การศึกษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพเชิงลกึของอุตสาหกรรม
ยางธรรมชาติในประเทศไทย. เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 

วารสารสุทธิปริทศัน์ ฉบบัท่ี 86 ปีท่ี 28, 2014. ข้อจ ากดัของการวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลอง CMS. เขา้ถึงได้
จาก: www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

ศูนยก์ารจดัการและบ่มเพาะธุรกิจ.  2554.  Diamond Model เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ยุทธศาสตร์
(Online). เขา้ถึงไดจ้าก: diamond-model.blogspot.com/2011, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

ศูนยข์อ้มูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  2558.  ประวตัิความเป็นมาประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
(AEC) (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.thai-aec.com, 22 พฤษภาคม 2557. 

 
สถาบนัยานยนต ์(Thailand Automotive Institute).  2556.  โอกาสการเป็นฐานการผลติรถบรรทุกขนาด

ใหญ่ของประเทศไทยจากความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.thaiauto.or.th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

สถาบนัยานยนต.์  2557.  แถลงข่าวงาน "Auto Summit 2014"กธง! ไทยฐานการผลติและวจัิยยานยนต์ 
ยัง่ยนือาเซียน (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: www.thaiauto.or.th/2012/th/news, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

 

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/.pdf
http://www.thai-aec.com/
http://www.thaiauto.or.th/


67 

สถาบนัยานยนต.์  แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559, หนา้ 2 - 14. (Online). เขา้ถึงได้
จาก: www.thaiauto.or.th/2012/th/about.../Master_Plan_Final_2555-2559.pdf, 22 พฤษภาคม  
2557. 
 

สถิติการส่งออกรถยนต์และช้ินส่วน เดือนมีนาคม 2557. (Online).เขา้ถึงไดจ้าก: 
www.fti.or.th/2011/thai/ftitechnicalsubdetail, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  2554.  รายงานฉบับสมบรูณ์โครงการกจิกรรมเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้SMEs ภาคการผลติเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (Online). เขา้ถึง
ไดจ้าก: https://www.cgd.go.th, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

สมาคมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ทย (Thai Auto parts Manufacturers Association).  2557.  ข้อมูลส่งออก
ช้ินส่วนยานยนต์ (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.thaiautoparts.or.th/, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

สรียา ชยัรัตนานนท ์และคณะ.  2551.  โครงการ “การศึกษาเชิงเปรียบเทยีบศักยภาพทางเศรษฐกจิและ
การค้าของประเทศไทยและเวยีดนาม: อุตสาหกรรมยานยนต์” ชุดโครงการศกัยภาพของไทยและ
เวยีดนามสนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 
 

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.). 2558.  คลงัข้อมูลอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.nstda.or.th/industry/autoparts-industry, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

ส านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.  2554.  ท าการศึกษาศักยภาพสินค้ายานยนต์ไทย
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.thaiauto.or.th/2012/th/research/, 22  
พฤษภาคม 2557. 

 
สุภาพร หนูชนะภยั และ บุญจิต ฐิตาภิวฒันกุล.  2553.  การวเิคราะห์ศักยภาพตลาดกล้วยไม้ส่งออกที่ 

ส าคัญของไทย. การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 48: สาขา
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. 
 

 
 

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/about.../Master_Plan_Final_2555-2559.pdf
http://www.thaiautoparts.or.th/
http://www.nstda.or.th/industry/autoparts-industry
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/research/


68 

Discoveryreserchgroup.  2557.  Market Research SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) Generated  by your customers for your company. เขา้ถึงไดจ้าก: 
www.discoveryresearchgroup.com, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

INCquity- Entrepreneur's Handbook.  2557.  การน า BCG Matrixไปประยุกต์ใช้ (Online). เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://incquity.com/articles/bcg-matrix-howto, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

International Trade Center.  2558.  Trade Statistics 2001 – 2014. (Online) เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics, 22 พฤษภาคม 2557. 
 

Management KM Web.  2557.  TOWS Matrix (Online) เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.drmanage.com/, 22 
พฤษภาคม 2557. 
 

New Management Forum.  2557.  การใช้ TOWS Matrix (Online).  เขา้ถึงไดจ้าก: 
https://eiamsri.wordpress.com/, 22 พฤษภาคม 2557. 

http://www.discoveryresearchgroup.com/
http://www.drmanage.com/


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

ตารางผนวกที ่1  List of exporters for Product: 8544 Insulated wire/cable  

(US Dollar thousand) 

Exporters 
Exported 

value in 2009 
Exported 

value in 2010 
Exported 

value in 2011 
Exported 

value in 2012 
Exported 

value in 2013 

World  67,854,757 86,982,283 104,528,230 106,232,637 109,559,480 

 (ASEAN) 
Aggregation  

4,259,633 5,878,888 6,523,742 7,561,311 8,191,142 

Viet Nam  891,779 1,315,990 1,537,817 2,159,342 2,572,091 

Philippines  771,745 1,144,785 1,170,043 1,534,547 1,747,315 

Indonesia 653,353 900,779 984,275 1,073,175 1,158,497 

Thailand  740,337 959,653 1,068,356 1,004,337 1,008,384 

Malaysia  655,159 868,087 964,373 983,285 913,497 

Singapore  538,036 676,504 788,533 777,017 691,591 

Cambodia  1,440 51 284 16,965 83,118 

Lao  7,784  12,451 8,883 11,779 15,271 

Brunei   588 1,003 496 1,318 

Myanmar     175 368 60 

ท่ีมา: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.  
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ตารางผนวกที ่2  List of exporters for all products Unit  
(US Dollar thousand) 

Exporters 
Exported 

value in 2009 
Exported 

value in 2010 
Exported 

value in 2011 
Exported 

value in 2012 
Exported 

value in 2013 

World  12,310,033,186 15,050,924,286 18,055,465,164 18,003,055,012 17,974,395,141 

ASEAN 
Aggregation  

797,981,529 1,051,796,188 1,244,578,535 1,254,504,377 1,278,404,876 

Singapore  269,832,461 351,867,167 409,503,631 408,393,020 410,249,671 

Thailand  152,497,203 195,311,520 228,823,973 229,544,513 228,527,440 

Malaysia  157,194,832 198,790,691 226,992,682 227,449,500 228,515,734 

Indonesia  116,509,992 157,779,103 203,496,619 190,031,839 182,551,754 

Viet Nam  57,096,274 72,236,665 96,905,674 114,529,171 140,082,906 

Philippines  38,435,802 51,497,515 48,042,129 51,995,224 53,978,268 

Brunei   9,026,151 12,624,607 13,000,828 11,447,187 

Myanmar    7,625,237 8,464,373 8,512,280 10,705,997 

Cambodia  4,992,010 5,590,104 6,704,137 7,838,101 9,248,134 

Lao  1,422,955 2,072,035 3,020,710 3,209,901 3,097,785 

ท่ีมา: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 
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ตารางผนวกที ่3  Herfindahl-Hirschman Index ดชันีวดัความรุนแรงการแข่งขนัในธุรกิจปี 2013  
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

1.China 19,430,256 18% 0.031 
2.Mexico 10,161,126 9% 0.009 
3.United States of America 9,796,064 9% 0.008 
4.Germany 7,607,849 7% 0.005 
5.Romania 3,576,529 3% 0.001 
6.Korea, Republic of 3,523,928 3% 0.001 
7.Italy 3,271,326 3% 0.001 
8.Czech Republic 2,785,554 3% 0.001 
9.Poland 2,774,961 3% 0.001 
10.Spain 2,699,753 2% 0.001 
11.Viet Nam 2,572,091 2% 0.001 
12.Turkey 2,499,718 2% 0.001 
13.France 2,418,822 2% 0.000 
14.Japan 2,229,736 2% 0.000 
15.Hungary 2,124,979 2% 0.000 
16.Morocco 2,104,859 2% 0.000 
17.Philippines 1,747,315 2% 0.000 
18.Tunisia 1,678,210 2% 0.000 
19.United Kingdom 1,342,700 1% 0.000 
20.Netherlands 1,325,243 1% 0.000 
21.Slovakia 1,293,931 1% 0.000 
22.Belgium 1,214,678 1% 0.000 
23.Indonesia 1,158,497 1% 0.000 
24.Sweden 1,117,317 1% 0.000 
25.Austria 1,106,910 1% 0.000 
26.Ukraine 1,081,557 1% 0.000 
27.Thailand 1,008,384 1% 0.000 
28.Malaysia 913,497 1% 0.000 
29.Egypt 895,924 1% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

30.Portugal 894,888 1% 0.000 
31.Taipei, Chinese 853,440 1% 0.000 
32.Switzerland 823,274 1% 0.000 
33.Norway 790,337 1% 0.000 
34.India 757,703 1% 0.000 
35.Canada 745,808 1% 0.000 
36.Singapore 691,591 1% 0.000 
37.Brazil 576,510 1% 0.000 
38.Nicaragua 572,832 1% 0.000 
39.Serbia 561,387 1% 0.000 
40.United Arab Emirates 487,710 0% 0.000 
41.Russian Federation 444,538 0% 0.000 
42.Saudi Arabia 382,317 0% 0.000 
43.Finland 377,274 0% 0.000 
44.Bulgaria 374,182 0% 0.000 
45.Estonia 366,649 0% 0.000 
46.Oman 333,670 0% 0.000 
47.Hong Kong, China 330,317 0% 0.000 
48.Greece 315,826 0% 0.000 
49.Costa Rica 274,118 0% 0.000 
50.Denmark 245,893 0% 0.000 
51.South Africa 216,043 0% 0.000 
52.Republic of Moldova 213,096 0% 0.000 
53.Jordan 185,299 0% 0.000 
54.Lithuania 184,888 0% 0.000 
55.Belarus 177,084 0% 0.000 
56.Croatia 166,218 0% 0.000 
57.Ireland 140,244 0% 0.000 
58.Slovenia 117,013 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

59.Australia 113,071 0% 0.000 
60.Israel 107,128 0% 0.000 
61.Cambodia 83,118 0% 0.000 
62.Chile 75,103 0% 0.000 
63.Qatar 71,680 0% 0.000 
64.New Zealand 70,322 0% 0.000 
65.Bosnia and Herzegovina 66,869 0% 0.000 
66.Argentina 66,121 0% 0.000 
67.Colombia 63,973 0% 0.000 
68.Macedonia, The Former Yugoslav 
Republic of 62,121 0% 0.000 
69.Zambia 58,552 0% 0.000 
70.Uruguay 57,853 0% 0.000 
71.Uzbekistan 56,112 0% 0.000 
72.Sri Lanka 53,807 0% 0.000 
73.Botswana 49,147 0% 0.000 
74.Latvia 43,798 0% 0.000 
75.Lebanon 41,920 0% 0.000 
76.Paraguay 29,057 0% 0.000 
77.Samoa 27,814 0% 0.000 
78.Free Zones 24,013 0% 0.000 
79.Korea, Democratic People's Republic of 22,662 0% 0.000 
80.El Salvador 20,217 0% 0.000 
81.Ecuador 18,025 0% 0.000 
82.Senegal 17,393 0% 0.000 
83.Lao People's Democratic Republic 15,271 0% 0.000 
84.Peru 15,198 0% 0.000 
85.Honduras 14,693 0% 0.000 
86.Venezuela 14,249 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

87.Luxembourg 13,055 0% 0.000 
88.Kazakhstan 12,150 0% 0.000 
89.Trinidad and Tobago 11,201 0% 0.000 
90.Kuwait 10,894 0% 0.000 
91.Kenya 9,480 0% 0.000 
92.Pakistan 9,445 0% 0.000 
93.Dominican Republic 8,090 0% 0.000 
94.Fiji 8,084 0% 0.000 
95.Macao, China 5,045 0% 0.000 
96.Albania 4,168 0% 0.000 
97.Ivory Coast 3,952 0% 0.000 
98.Azerbaijan 3,238 0% 0.000 
99.Iran (Islamic Republic of) 3,058 0% 0.000 
100.Palestine, State of 3,015 0% 0.000 
101.Syrian Arab Republic 2,872 0% 0.000 
102.Zimbabwe 2,368 0% 0.000 
103.Namibia 2,037 0% 0.000 
104.Guatemala 1,860 0% 0.000 
105.Malta 1,579 0% 0.000 
106.Sierra Leone 1,472 0% 0.000 
107.Tanzania, United Republic of 1,354 0% 0.000 
108.Ghana 1,346 0% 0.000 
109.Brunei Darussalam 1,318 0% 0.000 
110.Netherlands Antilles 1,307 0% 0.000 
111.Yemen 992 0% 0.000 
112.Cyprus 879 0% 0.000 
113.Bahamas 849 0% 0.000 
114.Barbados 766 0% 0.000 
115.Georgia 753 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

116.Congo 733 0% 0.000 
117.Iraq 645 0% 0.000 
118.Bolivia 628 0% 0.000 
119.Uganda 583 0% 0.000 
120.Swaziland 565 0% 0.000 
121.Angola 533 0% 0.000 
122.British Indian Ocean Territories 527 0% 0.000 
123.Mauritius 466 0% 0.000 
124.Algeria 454 0% 0.000 
125.Andorra 425 0% 0.000 
126.New Caledonia 425 0% 0.000 
127.Bahrain 418 0% 0.000 
128.Nigeria 401 0% 0.000 
129.Equatorial Guinea 377 0% 0.000 
130.Democratic Republic of the Congo 312 0% 0.000 
131.Kyrgyzstan 296 0% 0.000 
132.Iceland 289 0% 0.000 
133.Mozambique 243 0% 0.000 
134.Nepal 220 0% 0.000 
135.Jamaica 192 0% 0.000 
136.Saint Kitts and Nevis 184 0% 0.000 
137.Bangladesh 181 0% 0.000 
138.United States Minor Outlying Islands 175 0% 0.000 
139.Malawi 174 0% 0.000 
140.Cameroon 159 0% 0.000 
141.Gabon 113 0% 0.000 
142.Madagascar 113 0% 0.000 
143.Vanuatu 111 0% 0.000 
144.Liberia 110 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

145.Libya 104 0% 0.000 
146.Suriname 82 0% 0.000 
147.Aruba 79 0% 0.000 
148.Afghanistan 78 0% 0.000 
149.Sudan (North + South) 78 0% 0.000 
150.Turks and Caicos Islands 78 0% 0.000 
151.Togo 72 0% 0.000 
152.Burkina Faso 72 0% 0.000 
153.Tajikistan 68 0% 0.000 
154.Seychelles 65 0% 0.000 
155.Montenegro 65 0% 0.000 
156.Papua New Guinea 63 0% 0.000 
157.Mongolia 54 0% 0.000 
158.Cuba 45 0% 0.000 
159.Mali 43 0% 0.000 
160.Armenia 35 0% 0.000 
161.Antigua and Barbuda 34 0% 0.000 
162.Saint Helena 33 0% 0.000 
163.Somalia 31 0% 0.000 
164.Bermuda 31 0% 0.000 
165.Cayman Islands 31 0% 0.000 
166.Cocos (Keeling) Islands 28 0% 0.000 
167.Niue 27 0% 0.000 
168.Central African Republic 26 0% 0.000 
169.Niger 26 0% 0.000 
170.Lesotho 23 0% 0.000 
171.British Virgin Islands 20 0% 0.000 
172.Micronesia (Federated States of) 17 0% 0.000 
173.Rwanda 17 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

174.Turkmenistan 13 0% 0.000 
175.Gibraltar 13 0% 0.000 
176.Benin 12 0% 0.000 
177.Faroe Islands 12 0% 0.000 
178.Marshall Islands 12 0% 0.000 
179.Belize 9 0% 0.000 
180.French Polynesia 8 0% 0.000 
181.French South Antarctic Territories 8 0% 0.000 
182.Tokelau 8 0% 0.000 
183Dominica 7 0% 0.000 
184.Guyana 6 0% 0.000 
185.Djibouti 5 0% 0.000 
186.Christmas Islands 4 0% 0.000 
187.Haiti 4 0% 0.000 
188.Nauru 4 0% 0.000 
189.Montserrat 4 0% 0.000 
190.Tonga 4 0% 0.000 
191.Palau 4 0% 0.000 
192.Saint Lucia 4 0% 0.000 
193.St. Pierre and Miquelon 4 0% 0.000 
194.Anguilla 3 0% 0.000 
195.Guinea 3 0% 0.000 
196.Chad 2 0% 0.000 
197.Eritrea 2 0% 0.000 
198.Saint Vincent and the Grenadines 2 0% 0.000 
199.Pitcairn 2 0% 0.000 
200.Ship stores and bunkers 2 0% 0.000 
201.Timor-Leste 1 0% 0.000 
202.Northern Mariana Islands 1 0% 0.000 
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ตารางผนวกที ่3  (ต่อ) 
 

Exporters Exported value Market Share S2
i 

203.Sao Tome and Principe 1 0% 0.000 
204.Cook Islands 1 0% 0.000 
205.Burundi 1 0% 0.000 
206.Cabo Verde 0 0% 0.000 
207.Solomon Islands 0 0% 0.000 
208.Bhutan 0 0% 0.000 
209.Comoros 0 0% 0.000 
210.Mayotte 0 0% 0.000 
211.Falkland Islands (Malvinas) 0 0% 0.000 
212.Ethiopia 0 0% 0.000 
213.Kiribati 0 0% 0.000 
214.Gambia 0 0% 0.000 
215.Greenland 0 0% 0.000 
216.Grenada 0 0% 0.000 
217.Neutral Zone 0 0% 0.000 
218.Mauritania 0 0% 0.000 
219.Maldives 0 0% 0.000 
220.Norfolk Island 0 0% 0.000 
221.Panama 0 0% 0.000 
222.Guinea-Bissau 0 0% 0.000 
223.Tuvalu 0 0% 0.000 
224.Wallis and Futuna Islands 0 0% 0.000 
225.Western Sahara  0 0% 0.000 
World 109,559,480 100% 0.063 

ท่ีมา: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.  
 



ประวตัิการศึกษา  และการท างาน 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวพนิดา ศรีสวา่ง 
วนั เดือน ปีทีเ่กดิ วนัท่ี 30 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2520   
สถานทีเ่กดิ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    
ประวติิการศึกษา บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชีตน้ทุน  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกบญัชีตน้ทุน  
สถานทีท่ างาน บริษทั ไทยบริดจสโตน จ ากดั 

 
 


