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การส่งออกเคร่ืองคอมพวิเตอร์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
จากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

EXPORT OF COMPUTER PART AND ACCESSORIES 
FROM THAILAND TO THE PEOPLE REPUBLIC OF CHINA 
เจนรบ ชยัวิวฒัมงคล1 รองศาสตราจารยอ์สัมภินพงศ ์ฉตัราคม2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed 

Comparative Advantage --RCA) ของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ
ไทยและประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
ไปยงัประเทศจีน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก  โดยใช้
แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share --CMS)    ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2539-2554 ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 

กรณีท่ี 1    การศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage --RCA) 
แสดงการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives 
(พิกดั 84717010) และ Hard disk drives (พิกดั 84717020)  จากประเทศไทยไปยงัประเทศจีน ผลพบว่ามี
มูลค่าเพิ่มมากข้ึน และมีอตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  ซ่ึงเป็นเกณฑ์การ
เจริญเติบโตท่ีน่าพอใจ และพบว่าประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีมีการส่งออกสินคา้ Floppy disk drives 
และ Hard disk drives  ไปยงัประเทศจีนมากท่ีสุด   มีประเทศฟิลิปปินส์เป็นผูส่้งออกอนัดบั 2  และ
ประเทศมาเลเซีย เป็นอนัดบั 3 การส่งออกของทุกประเทศขยายตวัเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการน าเขา้
ช้ินส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของประเทศจีนทั้งน าไปประกอบเพื่อใชภ้ายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก 

กรณีท่ี 2  การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share --CMS) 
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัเพื่อส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบไปยงัตลาดจีนเพิ่มมากข้ึน เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง อยา่งไรก็ดีจากการศึกษา
ผลจากการส่งออกว่าเปล่ียนแปลงถูกหรือผิดทาง มีมูลค่าในทิศทางลบที่ค่อนข้างสูง  แสดงให้ เ ห็น
ว่าการส่งออกสินค้า เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยยงัพึ่งพาตลาดจีนมาก

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  คณะเศรษฐศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยป์ระจ า  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
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เกินไป โดยยงัไม่สามารถกระจายการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบยงั
ตลาดท่ีมีความตอ้งการไปสินคา้ดงักล่าวได ้ดงันั้นประเทศไทยควรมีการแสวงหาตลาดเพิ่มมากข้ึน 

ABSTRACT 
In  this thesis, the researcher determines the revealed comparative advantage (RCA) for the 

export  of computers and computer parts and accessories by the Kingdom of Thailand (Thailand) and 
its major  competitors—viz., the Republic of the Philippines (Philippines) ,the Federation of Malaysia 
(Malaysia), the Republic of Korea (South Korea),the Republic of Singapore (Singapore), the United 
States of America(USA), and the Republic of Indonesia (Indonesia)—to the People’s Republic of 
China (PRC). Furthermore, the researcher analyzes important factors affecting changes in the export 
value of these commodities using the model of constant market share (CMS). 

The relevant secondary data collected for the purposes of this investigation were from the 
period between 1996-2011.  

 Findings are as follows:  
 Case One:  In studying the RCA of Thailand, the researcher found that computers, computer 
parts and computer accessories in the form of floppy  disk drives  (Harmonized System Code 
84717010) and hard disk drives (Harmonized System Code 84717020) were exported from Thailand to 
the  PRC. In the period under consideration, the researcher additionally found that the export value of 
these products increased concomitant with an expansion rate also showing export value for these 
products increasing by a small margin. This state of affairs constituted a satisfactory growth rate. 

In the export of floppy disk drives and hard disk drives, Thailand therefore still remains the 
country exporting the largest quantity of floppy disk drives and hard disk drives to the PRC in 
comparison to its major competitors. Ranked second and third in the quantity of these products 
exported to the PRC are the Philippines and  Malaysia, respectively. Even so, it was still found that all 
of Thailand’s major competitors increased the quantity of exports of these products to the PRC as a 
consequence of higher demand in the PRC from both its domestic and export markets.  

Case Two: CMS analysis of constant market share showed that  Thailand had an increased 
capacity to compete in the export of computers and computer parts and accessories to the PRC market 
when compared with its major competitors. However, when considering whether changes in the 
quantity of these exports were favorable or unfavorable, if was found that the relative value of these 
exports was proportionately declining if viewed by reference to the secular movement in the value of 
these exports. From this it can be inferred that Thailand is too dependent on the PRC for these exports. 
It is not exporting them to countries that have high levels of need for these types of products. 
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Therefore, Thailand should look to other markets with higher demand for these products and to target 
them as potential export markets for the products in question.   
บทน า 

ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว มี
พลวตัรสูงจนท าให้มีพลงัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกดว้ยอตัราเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อ
ปี และมีขนาดทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา   ภายหลงัการเปิด
ประเทศท่ีด าเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 หลงัจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนมีบทบาททางเศรษฐกิจโลกเพิ่มข้ึน
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้นการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงจุดเปล่ียนส าคญัท่ีท าให้ประเทศจีนประสบ
ความส าเร็จ คือการท่ีประเทศจีนเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารคา้โลก (World Trade Organization—WTO)
ในปี พ.ศ.2544 และกลายเป็นศูนยก์ลางฐานการผลิตเพื่อส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดย
สดัส่วนการส่งออกของประเทศจีนต่อการส่งออกรวมของโลกเร่งข้ึนจากร้อยละ4.3 ในปี พ.ศ.2544  เป็น
ร้อยละ 9.6 ในปี พ.ศ.2552 และปัจจุบนัประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก โดยสามารถส่งออกในปี พ.ศ.2553 เป็นจ านวนกว่า1.89 ลา้นลา้นเหรียญ และเพิ่มข้ึนในปี พ.ศ.2554 เป็น  
2 ลา้นลา้นเหรียญ (International Trade Centre,2013)  อีกทั้งประเทศจีนไดมี้การจดัท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี
อาเซียน-จีน (ASEAN--China Free Trade Agreement--ACFTA) เม่ือปีพ.ศ. 2547 นับเป็นขอ้ตกลงการคา้เสรี
ฉบบัแรกของจีนท่ีเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ    ซ่ึงจีนคาดหวงัประโยชน์จากอุตสาหกรรม ยานยนต ์
เคร่ืองจกัรกล อีเลก็ทรอนิกส์ เหลก็และเหลก็กลา้ เคมีภณัฑ ์และการต่อเรือ จากการท่ีประเทศจีนมี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วท าใหมี้ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นจ านวนมาก จากตารางท่ี 1 พบว่า ภายหลงัจากท่ีประเทศจีนไดมี้ลดขอ้กีดกนัทาง
การคา้รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมดา้นการคา้ท าใหใ้นปีพ.ศ. 2553  เป็นตน้มา ประเทศจีนไดก้ลายมาเป็น
ประเทศคู่คา้ส่งออกรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยสามารถท าการ
ส่งออกไปยงัประเทศจีนเป็นมูลค่าถึง 791,212.2 ลา้นบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 11.8  การคา้
ระหว่างประเทศไทย กบัประเทศจีนไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี จนกระทัง่ในปี2554 การคา้ทวิ
ภาคีมีมูลค่า 64,737 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 22.3 โดยแยกเป็นประเทศจีนส่งออก
มายงัประเทศไทยมูลค่า 25,697 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และน าเขา้จากประเทศไทยมูลค่า 39,040 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการคา้กบัประเทศจีน 13,343 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ประเทศจีน
นบัเป็นตลาดส่งออกสินคา้ส าคญัเกือบทุกชนิดของประเทศไทย โดยเฉพาะสินคา้เกษตร และมีแนวโนม้
จะเพิ่มข้ึนต่อไป โดยเฉพาะสินคา้ประเภทวตัถุดิบ พลงังาน เคมีภณัฑ์ และสินคา้เกษตร การลงทุน
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีนมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ตั้งแต่ปี 2554 ประเทศจีนกลายเป็นประเทศท่ีมี
การลงทุนในประเทศไทยมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 2 รองลงจากประเทศญ่ีปุ่น โดยส่วนใหญ่แลว้ลงทุนท่ีวงการ
พลงังาน อาทิ เอทานอล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลมเป็นตน้ มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของ
ประเทศจีนมีประมาณ 811 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนสะสมของประเทศจีนในประเทศไทย(2548-
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2554)มีมูลค่าประมาณ 2,738 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 การลงทุนของประเทศไทยในจีนมีมูลค่า 
129 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม ้อสังหาริมทรัพย ์ธนาคาร เป็นตน้  
การลงทุนสะสมของไทยในจีน(2548-2554)มีมูลค่า 3,419 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลจีนมีนโยบาย
ส่งเสริมให้นกัธุรกิจจีนไปลงทุนในต่างประเทศมากข้ึน โดยอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายท่ีนัก
ลงทุนจีนให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรก อนัเน่ืองจากความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และความคลา้ยคลึงของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมระหว่างกนั ซ่ึงประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบและจุดเด่นในดา้น
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ในอนัท่ีจะท า หนา้ท่ีเป็นประตูส าหรับประเทศจีนไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค(ขอ้มูล
ธุรกิจไทยในจีน ,www.thaibizchina.com) 

ในส่วนของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ นบัเป็นอุตสากรรมอีก
ประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัรวมทั้งยงัมีความส าคญัใน
การคา้ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน โดยสามารถท าใหเ้กิดการจา้งงาน รวมทั้งสร้างรายไดจ้ากส่งออก
ไปยงัต่างประเทศเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard 
disk drive--HDD) และ     ฟลอปป้ีดิสก์ไดรฟ์ (Floppy disk drive--FDD) ท าให้กลุ่มสินคา้
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นสินคา้ส่งออกของไทยที่มีมูลค่ารวมมากเป็นอนัดบั 1 
นบัตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 เป็นตน้มา  และจากขอ้มูลตารางท่ี 2 พบว่าสินคา้ในหมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบมีสัดส่วนในการส่งออก ระหว่าง ปี    พ.ศ.2551 -2554 คือร้อยละ 10.3  10.5 
9.7 และ7.7 ตามล าดบัสาเหตุท่ีท าใหอุ้ตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย
มีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดคือการลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตของบริษทัขา้มชาติในการท่ีจะช่วยลด
ตน้ทุนในการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก โดยลกัษณะอุตสาหกรรมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของไทยเป็นการผลิตท่ีไม่ครบวงจรสมบูรณ์เป็นการผลิตในส่วนของช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ 
เพื่อส่งออกไปประกอบเป็นผลิตภณัฑส์มบูรณ์ (finished goods) ยงัอีกประเทศหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นประเทศ
ท่ีบริษทัแม่ตั้งอยู ่หรือประเทศท่ีเป็นศูนยก์ลางการประกอบช้ินส่วนจนเสร็จสมบูรณ์ซ่ึงมีเทคโนโลยีสูง
และมีความสามารถในการกระจายสินคา้ไดดี้ ซ่ึงการเขา้มาตั้งฐานการผลิตนั้นนอกจากจะก่อใหเ้กิดการ
จา้งงานเป็นจ านวนมากแลว้ยงัท าใหเ้กิดการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต ทั้งยงัมีการสร้างนวตักรรมใหม่
ให้แก่แรงงานและผูป้ระกอบการของไทย รวมทั้ งบริษัทแม่ท่ีอยู่ต่างประเทศยงัเป็นฝ่ายจัดการด้าน
การตลาด ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของไทยนั้นมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเทคนิควิธีการผลิต
ท่ีท าให้ปริมาณการผลิตขยายตวัอย่างรวดเร็ว ปริมาณการส่งออกท่ีมากข้ึนท าให้มูลค่าการส่งออกท่ีมี
อตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  

จากการท่ีประเทศไทยมีก าลงัการผลิตส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk 
drive--HDD) และ ฟลอปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drive--FDD)  มากข้ึน ประกอบประเทศจีนมีบริษัท
ข้ามชาติเข้าไปตั้ งฐานการผลิตของโรงงานประกอบคอมพิวเตอร์ครบชุดสมบูรณ์ และมีแนวโนม้การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมโรงงานมากมายอันเน่ืองมาจาก ปัจจัยค่าแรงท่ีถูก มีความต้องการบริโภค
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ภายในประเทศสูงเพราะประชากรในประเทศมีเป็นจ านวนมากถึง 1,300 ลา้นคน (ขอ้มูลจาก แผนกประชากร 
ส านกังานเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ) จึงท าให้แนวโนม้การส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของ
ประเทศไทยท่ีเป็นหน่ึงในประเทศผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพื่อส่งไปยงัประเทศท่ี
มีเทคโนโลยกีารประกอบครบชุดสมบูรณ์เช่นประเทศจีนมีการเติบโตเป็นอยา่งดี โดยจากตารางท่ี 1.3 จะพบว่า
ใน ปี 2551 มีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบมากท่ีสุดในรอบ 10 ปี คือ 
605,314 ลา้นบาท และจากตารางท่ี 1.4 พิจารณามูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ สินคา้ในพิกดั 8471 ไปยงัประเทศจีน 5 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2550  พบว่าประเทศไทยมีมูลค่า
การส่งออกมากเป็นอนัดบั 1โดยในปี 2554  มีมูลค่าการส่งออกถึง 7,482,674,080 ลา้นเหรียญ ดงันั้นการศึกษา
แนวโนม้ในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ปัจจยัท่ีมีกระทบต่อแนวโนม้ เพื่อ
น าขอ้มูลมาใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับหน่วยธุรกิจหรือนกัลงทุนทั้งยงัเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนการด าเนินธุรกิจหรือวางแผนการลงทุนธุรกิจเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพฒันาฝีมือแรงงานหรือการวางแผนดา้นโลจิสติกส์ 
รวมไปถึงเป็นขอ้มูลแก่ภาครัฐบาล ใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการพฒันาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในประเทศ  ในมีศกัยภาพเพิ่มมาก
ข้ึนต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
              1. เพื่อท าการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage --RCA) 
ของการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั 
คือฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย ท่ีมีการส่งออกสินคา้ใน
ประเภทเดียวกนัไปยงัประเทศจีน 

  2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจยัส าคญั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard 
disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)    โดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market Share 
--CMS)                        
ขอบเขตของการศึกษา 
 การวิเคราะห์การส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน 
โดยศึกษาในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  
(พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)    ปัจจยัก าหนด  อุปสงคเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดย
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 
รวมระยะเวลา 16 ปี 
             ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ าขอ้มูลของปริมาณการส่งออกของสินคา้ Floppy disk 
drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)   ท่ีส่งไปยงัประเทศ
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จีนในแต่ละปีโดยใช้ขอ้มูลของประเทศผูส่้งออกท่ีส าคญัในสินคา้กลุ่มดังกล่าว  7 ประเทศคือ ไทย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ในส่วนสินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดั
ฮาโมไนซ์ 84717020)    มากกวา่ประเทศคู่แข่งทางการคา้ท่ีมีการส่งออกสินคา้ประเภทเดียวกนัไปยงัประเทศจีน  
            2.   ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดมากข้ึนในการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  
(พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)  ไปยงัประเทศจีน 
วธีิการศึกษา 

การรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรม
เวลา (time series) รายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 รวมระยะเวลา 16 ปี  โดยเก็บรวบรวมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีไดเ้ก็บรวบรวมเอาไวอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลอินเตอร์เน็ตเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประเทศท่ีเป็นตลาดการส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทย  สินคา้ส่งออกท่ี
ส าคญัของประเทศไทย  มูลค่าการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลของ ศูนยเ์ทคโนโลยีและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ ปริมาณการผลิต การ
จ าหน่าย การส่งออกและราคาส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ค่าเฉล่ียผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศจีน  เกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์United Nations Commodity Trade 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
                1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์การผลิตและการตลาด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน                                

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ใชว้ิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(Revealed Comparative Advantage--RCA) โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัของ
สินคา้ประเภทหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ โดยใชด้ชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA 
Index) ในการวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ของสินคา้นั้น ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงความสามารถในการ
ส่งออกของสินคา้ชนิดต่างๆ ว่าในแต่ละประเทศมีศกัยภาพ ความช านาญและไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้
ชนิดใดรวมถึงทราบโครงสร้างทางการคา้ของประเทศนั้นๆได ้ดงัน้ี 
                RCAijk   =   (X ijk / X ij) / (M jk / Mj) 
 
โดยก าหนดให ้

RCAijk = ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก 
สินคา้ k ของประเทศท่ีน ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบ 
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X ij = มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ i ไปประเทศ j 
X ij = มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ j 
M jk      =     มูลค่าการน าเขา้ในสินคา้ k ของประเทศ j 

                       Mj       =     มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ j 
                        i        =      กลุ่มประเทศท่ีท าการศึกษา ไดแ้ก่ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  
                                          เกาหลีใต ้สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย 
                        j        =    ประเทศจีน 
                      k         =    สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า 
                                              และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
ถา้ RCA > 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 
                     (Specialization)   ในสินคา้ชนิดนั้นดีข้ึน หรือ มีความไดเ้ปรียบโดย                  
                     เปรียบเทียบทางการผลิตเพิ่มข้ึน 
ถา้ RCA < 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ 
                    (Specialization) ในสินคา้ชนิดนั้นลดนอ้ยลง หรือ สูญเสียความไดเ้ปรียบ 
                    โดยเปรียบเทียบทางการผลิต 
           3. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขยายตวัของการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของ
ประเทศไทยไปยงัประเทศจีน จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่ง ตลาดคงที่(Constant 
Market Share--CMS) ส าหรับแบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการค านวณหาผลดา้นต่างๆเพื่ออธิบายการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการพิจารณาในระดบัประเภท
สินคา้และยงัเป็นการพิจารณาเฉพาะตลาดของประเทศจีนเพียงประเทศเดียวดงันั้นในแบบจ าลองท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ในท่ีน้ีจึงไม่มีปัจจยัของผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกและผลจากการกระจายตลาด 
และในการศึกษาน้ีมีขอ้จ ากดัของขอ้มูล โดยจะใชข้อ้มูลการน าเขา้ของประเทศจีนแทนขอ้มูลการส่งออก
ของประเทศท่ีน ามาเปรียบเทียบ ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นไปไดย้ากท่ีจะรวบรวมขอ้มูลการส่งออกสินคา้ชนิดใด
ชนิดหน่ึงจากประเทศต่างๆ ในโลกท่ีสองออกไปยงัประเทศจีน นอกจากน้ีขอ้มูลการน าเขา้ของประเทศ
จีนสามารถสะทอ้นขอ้มูลการส่งออกของประเทศไทยไปยงัประเทศจีนได ้สามารถแสดงเป็นสมการได้
ดงัน้ี 
    M1

ijk - M
0
ijk      =   [GjkM

1
ijk – M0

ijk] + [(G*
jkM

1
ijk) – M0

ijk] 
                                   + [{M1

ijk – GjkM
0
ijk} – {G jkM

1
ijk – M0

ijk}] 
 
โดยก าหนดให ้
            M          =      มูลค่าการน าเขา้สินคา้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
                                  และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์   
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            i          =      ประเทศไทย 
j          =      ประเทศจีน 
k          =      สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
0          =      ปีฐาน 
1          =      ปีสุดทา้ย 
Gk        =     ดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้เคร่ือง 
                   คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
            =    (∑∑X1

ijk /∑∑ X0
ijk) 

                                 i   j              i    j 
Gjk        =     ดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้เคร่ือง 
                   คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศจีน 
            =    (∑X1

ijk /∑ X0
ijk) 

                                 i             i     
G*

jk        =     ส่วนกลบัดชันีการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกในสินคา้     
                   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ใน  
                   ประเทศจีน 
            =    (∑X0

ijk /∑ X1
ijk) 

                                 i             i     
ช่วงเวลาท่ีใชแ้บ่งเป็น 2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก คือ ช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2546 โดยจะใชมู้ลค่าปี 

พ.ศ. 2546 เป็นปีสุดทา้ยเทียบกบัมูลค่าของปีพ.ศ. 2539 เป็นมูลค่าปีฐานและช่วงท่ีสองคือ ช่วงปี พ.ศ. 
2547 – 2554 โดยในการศึกษาช่วงน้ีจะใชมู้ลค่าปี พ.ศ. 2554 เป็นปีสุดทา้ยเทียบกบัมูลค่าปี พ.ศ. 2547 

โดยแบบจ าลองน้ี สามารถบอกไดว้่าการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริงของการส่งออกของประเทศไทย 
หรือ (Ai) เป็นผลมาจากปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงจากสมการสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
      M1

ijk - M
0
ijk      คือการเปล่ียนแปลงมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจากประเทศไทยช่วงเวลา 

t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 
     [GjkM

1
ijk – M0

ijk] คือผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจาก
ประเทศไทยจากช่วงเวลา t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 เน่ืองมาจากการขยายตวัของการน าเขา้ของประเทศจีน 
     [(G*

jkM
1
ijk) – M0

ijk] คือผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศจีนจาก
ประเทศไทยจากช่วงเวลา t = 0 ไปสู่ช่วงเวลา t = 1 เน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 
(pure competitiveness effect) 

ถา้ผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมีค่าเป็นบวก หมายถึง ส่วนแบ่ง ตลาดของสินคา้
ดงักล่าวมีค่าเพิ่มข้ึน 



41 

 วารสารการตลาดและการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2556)   

ถา้ผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมีค่าเป็นลบ หมายถึง ส่วนแบ่ง ตลาดของสินคา้
ดงักล่าวมีค่าลดลง 
   [{M1

ijk – GjkM
0
ijk} – {G jkM

1
ijk – M0

ijk}] คือผลกระทบร่วมหรือผลจากการปรับการ       ส่งออกถูกหรือ
ผดิทิศทาง (interaction effect) 
ถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นบวก หมายถึง การส่งเสริมการส่งออกกระท าไดถู้กทิศทางแลว้ 
ถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นลบ หมายถึงการส่งเสริมการส่งออกไปยงัตลาดท่ีหดตวั 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลให้ภาคเอกชนในการจดัท าแผนและนโยบายในการด าเนินงานดา้นธุรกิจการ
ส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy disk drives (พิกดัฮาโม
ไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020) ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด 

2. เพื่อใช้เป็นขอ้มูลให้ภาครัฐในการจัดท าแผนและนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ภาคเอกชนในธุรกิจการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในส่วนของ สินคา้ Floppy 
disk drives (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717010) และ Hard disk drives  (พิกดัฮาโมไนซ์ 84717020)   ใหมี้ศกัยภาพ
และสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

ประธาน ยอดวศิน (2543) ศึกษาศกัยภาพการส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงศกัยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย 
เพื่อเปรียบเทียบความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยใชว้ิธีค  านวณหาค่า RCA (Revealed Comparative 
Advantage) และใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียนท่ีส าคญั โดยการค านวณค่าความแตกต่างของมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของการ
ส่งออกช้ินส่วนคอมพิวเตอร์โดยรวมของโลกกบัการส่งออกมูลค่าโดยรวมของโลกกบัการส่งออกมูลค่า
โดยรวมของโลก ซ่ึงจะน าค่าดชันีท่ีไดม้าเปรียบเทียบของแต่ละประเทศอีกคร้ังหน่ึง  

ผลการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศท่ีส าคญัในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะ
ประเทศมาเลเซีย เก่ียวกับการส่งออกคอมพิวเตอร์ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์พบว่า ใน
ระยะแรกท่ีมีการเร่ิมพฒันาอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก และดชันี
ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเวน้สิงคโปร์ แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยยงัมีความไดเ้ปรียบดา้นอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์มากกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียนอยู่มาก 
และจากการค านวณ พบว่าประเทศต่างๆในอาเซียนมีแนวโนม้ในการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมช้ินส่วน
คอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกบัประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ท่ีมีค่าดชันีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบเพิ่มมากข้ึนจนกระทัง่สูงกว่าประเทศไทยในปี พ.ศ.2539 ดงันั้นประเทศไทยควรท่ีจะมี
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การส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก
และมากกวา่ประเทศมาเลเซียท่ีเป็นคู่แข่งท่ีส าคญัต่อไป 

ไพรัช ชิวารักษ ์(2543) ท าการศึกษาการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตการ
ส่งออก และอุปสรรคต่างๆของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศ
ไทยรวมถึงการศึกษาถึงศกัยภาพและความสามารถในการขยายตวัของการส่งออกของอุตสาหกรรมน้ี โดย
การใชว้ิธีการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาด
คงท่ี ใชข้อ้มูลประเภททุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2535-2540  

ผลการวิเคราะห์พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเป็น
อุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีและเงินลงทุนสูงมาก ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท าการ
ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับผูผ้ลิตของประเทศไทยมีการด าเนินการผลิตตามนโยบายของบริษทัแม่ใน
ต่างประเทศ เนน้การผลิตอุปกรณ์และช้ินส่วนเพื่อการส่งออกเป็นหลกั โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบโดยเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ตามแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบว่า ผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย ส่วนใหญ่มีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบและการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกนั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์ของ
ประเทศน าเขา้เป็นส าคญั แต่อยา่งไรก็ตามผลจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงก็มีส่วนอยา่งมาก
ในการผลกัดนัมูลค่าการส่งออกให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีแสดงให้เห็นถึงการพฒันาของอุตสาหกรรมใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน และมีแนวโนม้ท่ีจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้

สมหมาย อุดมวิทิต (2544) ศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
2 ส่วนคือ การศึกษาระดบัมหภาค และจุลภาค โดยการศึกษาระดบัมหภาคจะเป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ 
ลกัษณะเป็นอนุกรมเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2513-2539  ส่วนในการศึกษาในระดบัจุลภาค ท าการศึกษา / กลุ่ม
ตัวอย่าง คือกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีเน้นตลาดการส่งออก และกลุ่มผู ้ประกอบการท่ี เน้นตลาด
ภายในประเทศโดยขอ้มูลท่ีน ามาใชศึ้กษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลภาคตดัขวางในปี พ.ศ. 2541 
           ผลการศึกษาในระดับมหภาคพบว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนแบ่งในความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในภาคเหมืองแร่ รองลงมาไดแ้ก่ภาคเกษตรกรรม ส่วนในภาคหตัถอุตสาหกรรม
กลบัพบว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตเป็นลบ อีกทั้งยงัมีการใช้
แรงงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ท าการวดัดว้ยวิธีสัดส่วน
การส่งออกสุทธิ (NXR) ซ่ึงเป็นวิธีของ Donges-Riedel (DR) และวิธีความไดเ้ปรียบสัมพทัธ์ท่ีปรากฏ 
(RCA) พบว่าภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ส่วนภาคเหมืองแร่
และภาคหัตถอุตสาหกรรมมีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ แต่เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
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เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเปรียบโดยเปรียบเทียบ ในส่วนของระดับจุลภาคพบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระหวา่งตวัแปรทั้งสองในบางภาคการผลิต  ผลการศึกษาพบ วา่กลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งสองกลุ่มมีการเนน้การใชแ้รงงานท่ีมีการศึกษาระดบักลาง แต่กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเนน้ตลาดการส่งออก
จะมีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากน้ีพบว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึงวดัจาก
มูลค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัยและพฒันากับจ านวนพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกกบัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบซ่ึงวดัดว้ยสัดส่วนการส่งออก โดยส่วน
ใหญ่พบว่าจ านวนพนักงานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมส่งผลท าให้สัดส่วนการส่งออกเพิ่มข้ึนทั้งสองกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในขณะท่ีมูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันามีผลในทางบวกต่อสัดส่วนการ
ส่งออกเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีเนน้ตลาดภายในเท่านั้น 
สรุปผลการศึกษา 

จากการท่ีประเทศจีนเป็นประเทศท่ีประชากรมากท่ีสุดในโลก มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของโลก ท าให้หลายต่อหลายประเทศให้ความสนใจท่ีจะท าการคา้ขายกบัประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นการ
น าเขา้สินคา้จากประเทศจีน 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแนวโน้มแนวโน้มการส่งออกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วนประกอบโดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา (time series) รายปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2554 รวมระยะเวลา 16 ปี ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณนั้นในแนว
ทฤษฎี 2 ทฤษฎี มาเป็นแบบอยา่งในการวิเคราะห์แนวโนม้ โดยการวิเคราะห์วิธีแรก คือวิเคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage--RCA ) โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ประเภทหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ โดยใชด้ชันีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA Index) ในการวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ของสินคา้นั้น ซ่ึงจะ
ท าให้ทราบถึงความสามารถในการส่งออกของสินคา้ชนิดต่างๆ ว่าในแต่ละประเทศมีศกัยภาพ ความ
ช านาญและไดเ้ปรียบในการผลิตสินคา้ชนิดใดรวมถึงทราบโครงสร้างทางการคา้ของประเทศนั้นๆจีน 
วิธีท่ีสองคือการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง  ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี(Constant Market share--CMS) ส าหรับ
แบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการค านวณหาผลดา้นต่างๆเพื่ออธิบายการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ชนิด
ใดชนิดหน่ึงจากประเทศแหล่งผลิตใดๆไปยงัตลาดของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยจากการศึกษาพบวา่  

จากการศึกษาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage--RCA) ของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่ง 7 ประเทศไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์มาเลเซีย เกาหลีใต ้
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2554 พบว่าประเทศไทยไทยมีแนวโน้ม
ของความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง ซ่ึงเทียบกบัประเทศจากคู่แข่งอีก 2 ประเทศ คือประเทศ
ฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย โดยเน่ืองจากประเทศจีนมีการน าเขา้สินคา้ในส่วน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
(Hard disk drives)       ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives) จากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
มาเลเซีย มากยิง่ข้ึน อีกทั้งรัฐบาลของประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์ ต่างด าเนินนโยบายส่งเสริม
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อุตสาหกรรมในส่วนของสินคา้อุปกรณ์และส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเนน้การอ านวยความ
สะดวกทางดา้นการคา้ ใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรประกอบกบัแรงงานท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษา
รวมถึงการพฒันาฝีมือทางดา้นแรงงานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัไดเ้ปรียบในเร่ืองค่าจา้งแรงงานท่ีนอ้ยกว่าของ
ประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยงัถือว่าศกัยภาพในการส่งออกสินคา้ประเภทน้ีอยู่โดยจะ
พบว่ามีค่า RCA > 1 แสดงว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญเฉพาะ
(Specialization)   ในสินคา้ส่วน ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives) ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์(Floppy disk 
drives)หรือ มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิตเพิ่มข้ึนซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีคงยงัรักษายอดการ
ส่งออกท่ีเคยท าไวไ้ด ้เน่ืองจากในอุตสากรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ Hard disk drives)และ
ส่วนประกอบมีผูผ้ลิตอนัดบัตน้ของโลก 4 บริษทั ไดแ้ก่ เวสเทิร์นดิจิตอล ซีเกท ไอบีเอ็ม-ฮิตาชิ และฟู
จิตสึเขา้มาตั้งฐานการผลิตรวมทั้งขยายการลงทุน  
 เม่ือพิจารณาตามแนวคิดส่วนแบ่งตลาดคงท่ี เพื่อดูมูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดจีนท่ีเกิดข้ึนโดย
เปรียบเทียบ พบว่าการส่งออกฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives) ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk 
drives) ประเทศไทยสามารถท าการส่งออกได้เพิ่มมากข้ึน โดยถึงแมจี้นจะมีการขยายตวัของความ
ตอ้งการน าเขา้ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives)   ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives) เพิ่มมากข้ึน 
ประเทศไทยก็ยงัรักษาส่วนแบ่งตลาดไวไ้ด ้โดยมีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศใน
กลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นคู่แข่งท่ีส าคญั โดยถึงแมป้ระเทศไทยจะมีมูลค่าของการเปล่ียนแปลงการ
ส่งออกเพิ่มมากกว่าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ แต่สัดส่วนการส่งออกก็มีอตัราค่อนขา้งคงท่ี ซ่ึงแตกต่างกับ
ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีแนวโนม้ของสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนทุกปีโดย
เฉล่ีย ดงันั้นเพื่อใหป้ระเทศไทยยงัคงสามารถรักษาตลาดไวไ้ดรั้ฐบาลจึงตอ้งมีการส่งเสริมผูป้ระกอบการ
การผลิต ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drives)และ ฟลอ้ปป้ีดิสกไ์ดรฟ์ (Floppy disk drives)  ใหมี้ศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะแข่งขนักบัประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้ชนิดเดียวใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับการส่งออกสินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยงั
ประเทศจีน พบว่ามูลค่าการส่งออกในสินคา้น้ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดจากการท่ีประเทศ
จีนน าเขา้สินคา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มากข้ึนดงันั้นเพื่อให้สามารถรักษายอดของมูลค่าการส่งออก
และขยายยอดการส่งออกสินคา้ดงักล่าวใหเ้พิ่มข้ึนควรมีการด าเนินการดงัน้ี 

 1. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมมือในการหาแนวทางการพฒันาคุณภาพสินคา้เพื่อให้
สินคา้มีศกัยภาพในการแข่งขนัมากข้ึน รวมทั้งยกระดบัของสินคา้โดยเฉพาะการผลกัดันให้เกิด
อุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนประกอบต่างๆ ท่ีสามารถท าการผลิต
ไดไ้นประเทศ พร้อมกบัเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 
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2. ภาครัฐบาลและภาคเอกชนตอ้งเร่งพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ และช่างเทคนิค
ใหส้ามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีหม่ๆในการผลิตสินคา้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
เพราะความซับซ้อนทางเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน ท าให้กระบวนการผลิตจ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรท่ี
ทนัสมยัเขา้มาใชม้ากข้ึน ท าให้ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะมากข้ึน รวมทั้งการสร้างระบบ
จดัหาช้ินส่วนและระบบการซ้ือขายระหว่างผูผ้ลิตเพื่อสร้างศกัยภาพให้กบัสินคา้ให้มีความสามารถใน
การแข่งขนัต่อไป 

3. รัฐบาลควรมีการพฒันาระบบการขนส่งภายในประเทศ (Logistics) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไทย
สามารถลดตน้ทุนการขนส่ง โดยสามารถใชค้วามไดเ้ปรียบในเร่ืองตน้ทุนท่ีลดลงไปแข่งขนักบัคู่แข่ง
ต่างประเทศรวมถึงสามารถส่งมอบสินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

4. ส่งเสริมและการสนบัสนุนในการวิจยัและพฒันา(Research and Development) แก่หน่วยงาน
ของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งภาคเอกชนในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ละส่วนประกอบใหสู้งข้ึน เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ 

5. ภาครัฐควรส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการของไทยไดมี้การพบปะกบัผูล้งทุนต่างประเทศหรือกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีความสนใจจะน าเขา้สินคา้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากประเทศไทย อาทิการจดั
งานแสดงสินคา้ยงัต่างประเทศโดยการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการและมีหน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวก เช่นการจดัเตรียมพื้นท่ีแสดงสินคา้ การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศท่ีมีการน าสินคา้ไปแสดง 
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