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งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิในการศึกษาวิจัย      และแบงการ

ศึกษาวิจัยออกเปน 2 ตอน โดยมีความมุงหมายของการศึกษา คือ   (1) เพ่ือศึกษาความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
ของไทยกับประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอเมริกาป 2544 – 2551   (2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยกับประเทศเวียดนามในชวงป 2544 
– 2551  
 ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป (HS 61- 

62) ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีคา RCA มากกวา1 คือมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏในการสงออกเสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริกา   โดยคา RCA ของประเทศเวียดนามมีคาเพิ่มขึ้น
และมากกวาประเทศไทย    

2.  การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศ 
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

ดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) พิจารณาจากปจจัยแรงงาน ประเทศไทยอาจ
เสียเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม   เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาจางแรงงานอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยจะสูงกวาประเทศเวียดนาม  

ดานอุปสงค (Demand Conditions) ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันใน 
มากกวาประเทศเวียดนาม      เน่ืองจากประเทศไทยมีคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหมตอคนตอป
และ GDP รวมมากกวาประเทศเวียดนาม ซ่ึงทําใหขนาดของอุปสงคในประเทศของประเทศไทยมี
ขนาดใหญมากกวาประเทศเวียดนาม  

ดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) ประเทศ
ไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน     เน่ืองจากประเทศไทยมีจํานวนโรงงานที่เปนปจจัยการผลิต
ขั้นตนมากกวาประเทศเวียดนามทําใหมีความตอเนื่องในอุตสาหกรรมนี้มากกวา    

กลยุทธ (Strategy) และโครงสราง (Market Structure) ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิง
การแขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม   เน่ืองจากประเทศไทยมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
มากกวาประเทศเวียดนามสงผลใหผูผลิตมีการแขงขันสูงและมีกลยุทธที่หลากหลายกวา   เชน การ
สรางตราสินคาและการรวมกลุมจัดงานแสดงสินคา 



โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance or Force) ประเทศไทยอาจมีความเสียเปรียบมากกวา
ประเทศเวียดนาม   แมจะเผชิญกับ คือ การยกเลิกระบบโควตาจํากัดนําเขาสิ่งทอ  ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงสงผลดีตอประเทศเวียดนามเนื่องจากประเทศที่มีการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจะ
เลือกนําเขาจากประเทศที่มีตนทุนและปจจัยการผลิตต่ํากวา  รวมทั้งประเทศเวียดนามไดรับโอกาส 
คือ ลงนามการคาและการลงทุนกับสหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) 
เม่ือปลายป 2549 ทําใหประเทศเวียดนามมีขอไดเปรียบดานมาตรการทางภาษีในการสงออกไป
สหรัฐอเมริกา 

ดานรัฐบาล (Government) ทั้งประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม    รัฐบาลตางใหการ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสาํเร็จรูปในแนวทางที่คลายกัน    ไมวาจะเปนการจัดตัง้
สถาบันหรือองคกรเพื่อพัฒนาสิ่งทอรวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินคาและการสงเสริมการลงทุนกับนัก
ลงทุนตางประเทศ  

จากปจจัยการผลิตที่ประเทศเวียดนามมีตนทุนเรื่องคาจางแรงงานที่ต่ํากวาประเทศไทย   
รวมทั้งดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยที่ประเทศเวียดนามมีการทําขอตกลง TIFA กับสหรัฐอเมริกา   ซ่ึง
ไดรับการลดหยอนภาษีนําเขาสินคาและสงออกสินคาระหวางกัน   ทําใหราคาผาผืนในสินคา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอเมริกาต่ํากวาของประเทศ
ไทย     อาจเปนปจจัยที่สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎและเสียเปรียบเชิง
แขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม 
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 The purposes of this study were (1) to study comparative advantage index of Thai 
and Vietnam Textiles and clothing export to of The United States of America, using RCA 
from, 2001 to 2008, (2) to study competitive advantage of Textiles and clothing Thai and 
Vietnam Textiles and clothing export to of The United States of America from 2001 to 2009 
 The results of this research were found as the following: 

1. The study of the revealed comparative Index : RCA Index; 
According to the study, RCA Indexes of Thailand and Vietnam were more than 1 this 

means that both countries had comparative advantage although garment industry from 
Vietnam was larger than Thailand’s. 

2. The study of revealed comparative advantage of garment industry between  
Thailand and Vietnam; 

Factor Production Conditions were found that Thailand were disadvantage competitive 
than Vietnam. Compared to wage workers in the garment industry in Thailand is higher than 
Vietnam.  
 Demand condition were found  that Thailand were advantage competitive than 
Vietnam because of Thailand had expenditure on clothing consumption per capita and GDP 
per year were more than Vietnam. The size of the domestic demand’s Thailand were larger 
than Vietnam. 
 Supporting and Related Industries were found that Thailand were advantage 
competitive than Vietnam because of Thailand had number of factories this were more basic 
factor of production more than Vietnam. 
 Strategy and Market Structure were found that Thailand were advantage competitive 
than Vietnam  because of Thailand had number of garment factories more than Vietnam 
which made Thailand were highly competitive and had vary strategy  as branding and 
exhibition grouping more than Vietnam. 
 
 
 Chance or Face were found that Thailand were disadvantage competitive than 
Vietnam.  Although both countries were got quota textiles import cancellation since January 1, 



2006 so made good impact on Vietnam as country this were low cost for production. 
Furthermore Vietnam got opportunity were signed Trade and Investment Framework 
Agreement (TIFA) between the United States of America since last 2007 and got good 
impact from Tax measures for export to the United States. 

Government both of Thailand and Vietnam were support garment industries same 
direction, whether the institution or organization established to develop the textile and 
exhibitions and promotion of investment with foreign investors. 

For factors of production in Vietnam’s cost on worker at lower wages more than 
Thailand, As well as the chance or force that Vietnam had TIFA agreement with the the 
United States of America which got special Tax import and export between them which made 
Vietnam’ s textiles price were lower than Thailand in the United Stated of America market.  
That result in disadvantage in comparative and in competitive advantage of Textiles and 
clothing over Vietnam.  
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 �����ก�	
��ก�������� ����ก� �ก���ก��� �����
ก��� ก�����������  ก��!��ก�� ���
���"��ก�#���$��� %&���'(�����ก�	
��ก����)�������*
�ก�!������  ���+��(�����������*
�
, ���)�,�-ก�!.�,ก�������ก  /0����
���(1�!�������!�����$� �ก�����(�����������.�,ก��
�����ก*
����!1����������(&��� �$�( ����ก���(�!�(�(ก�������ก�)�
��!��(,��!��$(��  ���ก��
�����ก/0��%&���'(�� �������)�,�-�� 
(0��������+�������������$�$������ก�����!1���GDP ��
�����������'(�� �!�,�&��(
��ก*(ก��"�5(�������     1��	��
6(���	�ก����� 1 �8�,��ก��
�����ก����!ก�! GDP ������� (�8�09(��'(�)���!	�ก������ 48.6 *(�> 2541 ��'(������ 61.9 *(�> 
2550 (�)�(�ก��(����ก���� �"�D�$�E   ก���� �"�D�$�E) /0�������%����*
��
6( ��
�ก.�,
ก�������ก��ก������� �8�09(ก6	�$� �ก�����(*
������ก�	����� �8�09(�� �   
 
�����  1 �8�,�������ก �8�,��()���� ������ก��,������� �> 2541-2550 
 

�8�,�������ก Export  �8�,��()���� Import  ���ก��,�� Trade 
Balance 

"�(���(
!�� 

�������� 
 "�(���(

!�� 
�������� 

 "�(���(
!�� 

�������� 

Billion of GDP  Billion of GDP  Billion of GDP 
�> 

Baht As% of  
GDP 

 Baht As% of  
GDP 

 Baht As% of  
GDP 

2541 2,248.1 48.6  1,774.1 38.3  474.0 10.3 
2542 2,214.2 47.7  1,907.4 41.1  306.9 6.6 
2543 2,768.1 56.2  2,494.1 50.7  273.9 5.6 
2544 2,884.7 56.2  2,752.3 53.6  132.4 2.6 
2545 2,923.9 53.6  2,774.8 50.9  149.1 2.7 
2546 3,325.6 56.2  3,138.8 53.0  186.9 3.2 
2547 3,873.7 59.7  3,801.1 58.6  72.6 1.1 
2548 4,438.7 62.6  4,754.0 67.0  -315.3 -4.4 
2549 4,937.4 63.1  4,942.9 63.1  -5.5 0.1 
2550 5,241.9 61.9  4,870.2 57.5  371.7 4.4 
�����   : �)�(�ก��(����ก���� �"�D�$�E ก���� �"�D�$�E (��(��(E) 
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��(,�������
ก���(�! �����8�,����ก������*(ก�������ก��9�
�������   1���> 2550
��(,�������
ก���������� (������ 78.74 ����> 2551������� (������ 75.31 ����(,�������ก
��9�
���������� �*(����� 2 

 
����� 2 �8�,����(,�������ก�������� (1,���������(,����ก�����b�
���ก�������ก��ก���� �   
     "�D�$�E�> 2550 ����!ก�!�> 2551 
 

�>  2550 �>  2551 

� � �8�,����9�
�� 

(�
���-�
���c) 
,����'(
������ 

�8�,����9�
�� 
(�
���-�
���c) 

,����'(
������ 

ก��������( 
���� (%) 

�����ก���� 5,215,459.09 100 5,853,618.81 100 12.24 

� � 1 ��(,���ก���ก��� 522,946.41 10.03 662,251.52 11.31 26.64 

� � 2 ��(,�������
ก���
ก���ก��� 

327,710.17 6.28 385,781.99 6.59 17.72 


� � 3 ��(,�������
ก��� 4,106,455.59 78.74 4,408,208.84 75.31 7.35 

� � 4 ��(,��������
�$&9��"��� 

258,346.92 4.95 397,376.47 6.79 53.82 

����� : �8(�E��,1(1�������(������ก���&�����   �)�(�ก��(����ก���� �"�D�$�E 1��, ��
�� ��&�	�กก�����ก�ก� (��(��(E) 
 

�����
ก�����&9�+���)���6	�8���'(�����
ก��������ก����)�,�-�����
(0�������������
	�ก�8�,����(,����ก�)�,�- 15 ��(��!��ก����������� (����� 3) �����'(�����
ก���
� �

(0��*(�����
ก�����������������!ก����������ก������(	�ก�)�(�ก��(,D�ก����ก����������ก��
����(����9�����+("�5(������ก�	������,��
��$���d!�!��� 2 �(&���	�ก��'(�����
ก���"&9(��(
���!�!������)�,�-���ก��"�5(������ก�	�������� ����ก� ก�������+�+��� ก��	�����( ���
ก�������ก 
 
����� 3 �8�,����(,�������ก�)�,�- 15 ��(��!��ก����� �> 2545-2549 
 

�8�,�� : ���(�
���-�
���c 
���ก�� 

2545 2546 2547 2548 2549 
1. �,�&���,��"� ����E 
    ����� (���ก�! 

7,430.35 8,189.69 9,185.45 11,848.66 14,869.39 

(����� ( : ������) (10.90) (10.23) (9.52) (10.68) (11.46) 
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����� 3 (���) 
 

�8�,�� : ���(�
���-�
���c 
���ก�� 

2545 2546 2547 2548 2549 
2. �%�(�E ���ก�DE��� 
    �� (���ก�! 

2,919.71 3,965.53 5,495.24 7,745.44 9,524.19 

(����� ( : ������) (4.28) (4.95) (5.69) (6.98) (7.34) 
3. �+� �	��eeb� 3,307.99 4,624.57 4,902.78 5,950.64 7,029.98 

(����� ( : ������) (4.85) (5.78) (5.08) (5.36) (5.42) 
4. ���"��� 1,740.25 2,787.72 3,428.64 3,709.99 5,396.59 

(����� ( : ������) (2.55) (3.48) (3.55) (3.34) (4.16) 
5. ��6�"�����ก 1,775.24 2,148.43 3,104.60 4,198.45 4,498.43 

(����� ( : ������) (2.60) (2.68) (3.22) (3.78) (3.47) 
6. ��-�D�����,�&��������! 2,169.28 2,514.47 2,645.59 3,232.66 3,668.29 

(����� ( : ������) (3.18) (3.14) (2.74) (2.91) (2.83) 
7. (9)���(�)���6	�8� 1,052.37 1,020.40 1,763.54 2,352.11 3,648.86 

(����� ( : ������) (1.54) (1.27) (1.83) (2.12) (2.81) 
8. �
�6ก �
�6กก������
+���.�DfE 

1,249.69 1,687.20 2,477.84 2,895.63 3,528.61 

(����� ( : ������) (1.83) (2.11) (2.57) (2.61) (2.72) 
9. �,�&�����! ����1�����(E
����� (���ก�! 

2,094.58 2,501.77 3,224.46 3,141.84 3,457.34 

(����� ( : ������) (3.07) (3.13) (3.34) (2.83) (2.67) 
10. �,��.�DfE 1,192.97 1,581.36 2,059.96 2,646.08 3,434.34 

(����� ( : ������) (1.75) (1.98) (2.13) (2.39) (2.65) 

11. ��&9�+���)���6	�8� 2,721.50 2,760.19 3,089.23 3,150.21 3,198.83 

(����� ( : ������) (3.99) (3.45) (3.20) (2.84) (2.47) 

12. +���.�DfE��� 1,260.31 1,556.44 1,943.68 2,351.20 3,082.00 
(����� ( : ������) (1.85) (1.94) (2.01) (2.12) (2.38) 

13. ��
������ก���g��
�������8� 

2,016.60 2,135.75 2,255.93 2,501.04 2,974.21 

(����� ( : ������) (2.96) (2.67) (2.34) (2.25) (2.29) 
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����� 3 (���) 
 

���ก�� �8�,�� : ���(�
���-�
���c 
 2545 2546 2547 2548 2549 

14. �,�&���	�ก�ก����    
�� (���ก�!��
�,�&���	�ก�ก� 

930.22 1,244.97 1,670.14 2,111.26 2,655.15 

(����� ( : ������) (1.36) (1.56) (1.73) (1.90) (2.05) 
15. ��  1,631.71 1,833.85 2,693.00 2,328.96 2,583.04 

(����� ( : ������) (2.39) (2.29) (2.79) (2.10) (1.99) 
��� 15 �	!ก	� 33,492.76 40,552.31 49,939.16 60,164.16 73,549.24 

(����� ( : ������) (49.14) (50.67) (51.75) (54.23) (56.70) 
"#��$ 34,663.54 39,487.67 46,563.65 50,773.50 56,171.19 

(����� ( : ������) (50.86) (49.33) (48.25) (45.77) (43.30) 
���%&�""ก��'�%'� 68,156.31 80,039.98 96,502.82 110,937.66 129,720.43 

(����� ( : ������) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
����� : �8(�E��,1(1�������(������ก���&�����   �)�(�ก��(����ก���� �"�D�$�E 1��, ��
�� ��&�	�กก�����ก�ก� (��(��(E) 
 
 	�ก����� 3 $�9*
��
6( �� �����
ก�����&9�+���)���6	�8���������( 1(���� (�!������
������ก�> *(�> ".�. 2549 �����
ก�����&9�+���)���6	�8���8��)���!��� 11 ��ก�������ก��9�
����
���   /0�����8�,��ก�������ก����ก�! 3,198.83 ���(�
���-�
���c 
�&�,����'(������ 2.47 ��ก��
�����ก��9�
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      5  

����� 4 ���������ก��&9�+���)���6	�8������ �> 2545-2549 
 

���ก�� �8�,�� : ���(�
���-�
���c 
 2545 2546 2547 2548 2549 

1. 1�ก 2,721.50 2,760.19 3,089.23 3,150.21 3,989.83 
(����� ( : ������) (100) (100) (100) (100) (100) 

2. ���/��( 52.39 64.26 72.44 75.53 69.82 
(����� ( : ������) (1.93) (2.33) (2.34) (2.4) (2.18) 

3. -����h( 145.11 153.02 175.94 184.71 182.24 
(����� ( : ������) (5.33) (5.54) (5.7) (5.86) (5.7) 

4. �
��������ก� 1,536.34 1,507.32 1,629.86 1,664.93 1,627.26 
(����� ( : ������) (56.45) (54.61) (52.76) (52.85) (50.87) 

5. �
.�"��1�� 602.62 659.99 783.66 774.31 859.20 
(����� ( : ������) (22.14) (23.91) (25.37) (24.58) (26.86) 

6. �&�(i 385.04 375.60 427.33 450.73 1251.31 
(����� ( : ������) (14.15) (13.61) (13.83) (14.31) (14.39) 

����� : �8(�E��,1(1�������(������ก���&�����     �)�(�ก��(����ก���� �"�D�$�E 1��, ��
�� ��&�	�กก�����ก�ก� (��(��(E) 
 
 
 ���������ก��&9�+���)���6	�8���������(��ก����������ก�������ก����� 4 "! ������   
5 �>���+��(�� �
��������ก���'(���������ก��&9�+���)���6	�8���(��! 1 �����������     1���8�,��
ก�������ก�����
ก�����&9�+���)���6	�8����������������
��������ก� *(�> 2549 ����ก�!   
1,627.26 ���(�
���-�
���c 
�&�,����'(������ 50.87 ���8�,��ก�������ก��&9�+���)���6	�8���9�
��   
1�����������, ���)�,�-������� ����ก� �
.�"��1�� ���-����h(����)���!    
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�)�
��!������*(ก�������/��(��������ก��&9�+���)���6	�8�������
��������ก�����)�,�-   ����ก�  
� ���(�� ��(1�(��/��  ก��"8$� ��� ���ej����j(�E����)���!  �������*(����� 5 
 
����� 5   ก��()������&9�+���)���6	�8����������
��������ก� 
 

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
������ 

1,000,000 �
���-�
���c 
	�( 6,416 6,734 7,748 8,864 12,499 14,122 15,671 15,580 
� ���(�� 47 458 1,262 1,443 1,561 1,789 2,158 2,360 
k�(�8��� 2,437 2,424 2,404 2,453 2,392 2,322 2,325 2,258 
��(1�(��/�� 2,203 2,066 2,161 2,369 2,619 2,859 2,840 2,625 
��6ก/�1ก 8,027 7,860 7,526 7,492 7,197 6,593 6,170 5,889 
ก��"8$� 921 990 1,127 1,180 1,231 1,238 1,241 1,190 
��(���� 1,774 1,882 1,978 2,085 2,628 2,577 2,403 2,286 
��ก��%�( 931 887 873 920 979 1,026 1,076 1,092 
��� 1,839 1,799 1,833 1,875 1,873 1,807 1,731 1,697 
!��ก����� 1,929 1,744 1,739 1,852 2,161 2,555 2,658 2,892 
k���ก� 4,176 4,123 4,101 4,186 3,746 3,498 3,119 2,862 
ej����j(�E 1,876 1,738 1,808 1,795 1,686 1,652 1,471 1,324 
�&�( 25,898 25,458 27,153 27,451 24,031 22,413 20,355 18,109 
� ���9�
�� 58,474 58,163 61,713 63,965 64,603 64,451 63,218 60,164 

����� :  U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. 
 
 	�ก����� 5 "! ��ก��()������&9�+���)���6	�8����
��������ก�	�ก��������� ��ก��
�"���09(*(!���>�������*(!���>�$�(���� ก�!�������&�(i *(���/��( �$�( ��(1�(��/��  ���
ej����j(�E   ���� ���(��  ���ก��"8$� ก��!��ก�������ก��&9�+���)���6	�8��"���09(    1���
��������ก�
��ก��()������&9�+���)���6	�8�	�ก��9� 2 �������"���09(���������(&�����9�����> 2544 	(%0��> 2551  /0��
�
��������ก���ก��()������&9�+���)���6	�8�	�ก������� ���(���"�����ก09(	(*(�> 2550  ��ก��
()������กก �����������   /0��()����	�ก��������� 1,731 ���(�
���-�
��� ���()����	�ก
������� ���(�� 2,158 ���(�
���-�
���  �����&��"�	��D����(
����> 2544 �
��������ก���ก��
()����	�ก� ���(���"��� 47 ���(�
���-�
�������(�9(   
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.�"���ก�! 1 �� (�!���������()������&9�+���)���6	�8����������
��������ก������!����! 
      ��
 ����>  2544 ����> 2551 

����� :  U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission. 
 
 	�ก.�"���ก�! 1 *(�> 2544 *(������&9�+���)���6	�8����
��������ก� ������
� ���(��������� (�!��*(�������
��������ก�  /0��������������� (�!�����ก��������ก������
,&�������	�(���� (�!�����ก������ 11 ����E�/6( ���������������� (�!�����ก������ 3 
����E�/6(   ���*(�> 2551 ������������,����� (�!�����ก��������ก������,&�������	�(1������ (
�!�����ก�������"���09(��'( 26 ����E�/6( �����������������,��� (�!��*(���� 3 ����E�/6(  
���������� ���(������ (�!�����ก�������"���09(%0� 4 ����E�/6( ��&�������!����!	�ก�> 2544 
������� ���(��������� (�!��*(�����
��������ก�   �"&��*
����! ���
��*�������� ���(��	0�
�����%�"����� (�!��*(�����
��������ก����    ���D����������������� (�!��ก��������9�����> 
2544 �����������%�"����� (�!��ก������   	0���'(�������ก���0ก�� �	��*(,��9�(�9  
 
 
 
 
 
 

��(����

3%
���

3%

�&�(

44%

��ก��%�(

2%

ก��"8$�

2%
k���ก�

7%

ej����j(�E

3%
!��ก�����

3%

��6ก/�1ก

14%

k�(�8���

4%

	�(

11% ��(1�(��/��

4%

��(1�(��/��

4%!��ก�����

5%
��ก��%�(

2%

���

3%
��(����

4%

ก��"8$�

2%

k���ก�

5%

ej����j(�E

2% ��6ก/�1ก

10%

k�(�8���

4%

� ���(��

4%

	�(

26%�&�(

29%

".�.2544 ".�.2551 
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(�	���&���	!)"�ก	��*�! 
 *(ก�� �	��,��9�(�9+8� �	�������9�, ������
���� ����(�9 

1. �"&���0ก��, ����������!1�������!����!������กo (Revealed Comparative  
Advantage: RCA) *(�����
ก�����&9�+���)���6	�8������ก�!������� ���(��*(����
�
��������ก� *($� ��> 2544 - 2551 

2. �"&���0ก���s		�������+����, ����������!�$������(*(�����
ก�����&9�+���)���6	�8��� 
���ก�!������� ���(��  *($� ��> 2544 t 2551 
 
(�	�%�	(�+)"�ก	��*�! 

1. �)�*
����!%0�����������!��������������!*(�����
ก�����&9�+���)���6	�8��� 
��������������!����!ก�!������� ���(��*(ก�������ก��&9�+���)���6	�8����
��������ก� 

2. �)�*
����!%0��s		�������+����, ����������!�$������(*(�����
ก�����&9�+���)���6	�8� 
�����������ก�!������� ���(��   ���s		��*���'(���1�$(E����( ���ก��"�5(������
ก���
��&9�+���)���6	�8� 
 
)"�,)-ก	��*�! 

1. �0ก��, ����������!1�������!����!������กo	�*$����8������.8��   �����!����!
, �������%*(ก������(�����*(�����
ก�����&9�+���)���6	�8�ก�!������� ���(�� *($� ��> 
2544 t 2551 1��*$���$(�, ����������!1�������!����!������กo (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) /0������(,�� 2 ���ก�����"�ก�����ก�ก���!!k��E1��(/E Harmonize System 
�
�� HS.61- 62 ��'(�!��ก���0ก��� ����(�9   
  - ��&9�+���,�&�������ก���!!%�ก HS 61 
  - ��&9�+���,�&�������ก���!!�� HS 62 
        2. �0ก���s		�������+����, ����������!�$������(	�*$����8������.8��   �����!����!
, �������%*(ก������(*(�����
ก�����&9�+���)���6	�8������ก�!������� ���(�� *($� ��> 
2544 t 2551 1���0ก��	�ก�!!	)�����"$� (Diamond Model) (Michael E. Porter,1990) ���
�s		�����(�9 

- �s		��ก��+��� (Factor Conditions) 
- , ������ก��
�&������,E (Demand Conditions) 
- �����
ก�������(�!�(�(����ก��� �(&��� (Anticipatory Buyer Needs) 
- ก����#E 1,�����������.�"ก������(��+8�+��� (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) 
- 1�ก��
�&��
����� ���� (Chance or Force) 
- ���!�� (Government) 



                                                                                                                      9  

�!	�.�/�0,1/	2 
1. ��&9�+���)���6	�8� 
���%0� ��(,��
�&�+���.�DfE������+��(ก��! (ก��	��
� ��%���!��� 

��ก�!!	(%0��9(��(ก�������6!�������)���6	�8���ก��   /0������ก(�� 
����!!��������%
��!�(��, ������ก����+8�!��1.,��� (ก�����ก�ก�. 2552: ��(��(E) /0��*(���(�9
���%0�  
  - ��&9�+���,�&�������ก���!!%�ก �
�� HS 61 
  - ��&9�+���,�&�������ก���!!�� �
�� HS 62 

2. ��$(�, ����������!1�������!����!������กo (Revealed  Comparative Advantage 
Index: RCA Index) ��'(��$(�����ก�������!����!����� (ก�������ก��(,��*(�����
ก����
��&9�+���)���6	�8�ก�!ก�������ก��(,����9�
�������������
�&�������� ���(�����
��������ก� 
�������� (ก��()������(,�������
ก�����&9�+���)���6	�8����
��������ก�ก�!ก��()������(,��
��9�
�����������
��������ก� 
  %��,�� RCA > 1 ��, ����������!1�������!����! 
  %��,�� RCA < 1 ��, �����������!1�������!����! 

3. , ����������!�$������( (Competitive Advantage)         
���%0� ก������(�� 
������*(ก�������ก  1���8	�ก�s		�� 4 �s		�������, �����"�(#E   ����ก� ���(�s		��ก��+���, 
�s		�����(�����,E, �����
ก�������(�!�(�(����ก��� �(&���, ก����#E 1,������� ����.�"ก��
����(��+8�+��� � ���9��s		�����������ก��� ��� 2 �s		�� ,&� ���!�����1�ก��
�&��
����� ���� 

4. �s		�����(ก��+��� (Factor Conditions) 
���%0� �s		��ก��+����������������8�  ����ก� 
,��	��������(  

5. ���(�����,E (Demand Conditions) ����ก� , ������ก��.��*(��������� (�� 
�����,E.��*(������ 

6. �����
ก�������(�!�(�(����ก��� �(&��� (Supporting and Related Industries)
���%0�  
, ���ก��� �(&���ก�(�������
ก�����((9)� ก���(9)� ����(9)� 1�� �����
ก�����((9)� 
�&�
�����
ก��� ��%���!�!&9����(,  ก���(9)� 
�&�  ��%���!	�ก����
ก����������9(��(��+��(
ก��! (ก��+�����'(+���.�DfE���(�������+��+&(  �������(9)� 
�&� ก��+����,�&���(���
��������
����.��&�(i �$�( "�� ,��&9�+���)���6	�8� 

7. ก����#E (Strategy) ���1,�������(Market Structure) 1��ก����#E 
���%0�  �#�ก����� 
+8�+���
�&���������,E�"&���"���, �������%ก������(  ���1,������� 
���%0� ��ก�D��������
����.�ก������(ก�(/0��09(��8�ก�!	)�( (+8�+���*(�����
ก���(�9(i   *(���(�9����ก� 	)�( (1����(
*(�����
ก��������������&9�+���)���6	�8� 

8. 1�ก��
�&��
����� ���� (Chance or Force) 
���%0� ก��������(��������ก��09(1����� 
���,��ก��DE��ก��(�� �
(�� �$�( ก���ก���ก��--�, 1�ก����������
ก���*(������ 

9. ���!�� (Government) 
���%0� (1�!�������!��������+���������
ก�����&9�+���)� 
��6	�8�  
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ก�"�3��(�4�ก	��*�! 

 
 ก���0ก�� �	��*(,��9�(�9�!��ก���0ก����ก��'( 2 ��( ,&�  

1. ก���0ก��, ����������!1�������!����!������กo (Revealed Comparative Advantage:  
RCA) 

2. �0ก��, ����������!�$������(	�ก�!!	)�����"$� (Diamond Model) 
 
 
1. ก���0ก��, ����������!1�������!����!������กo (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
 

.�"���ก�! 2 ก��!�( ,��ก���0ก��, ����������!1�������!����!������กo (Revealed  
          Comparative Advantage: RCA) 

 
 
 

 

��$(�, ����������!1�������! 
����!������กo (RCA) 

��������� ������� ���(�� 

��(,����&9�+���)���6	�8� 
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2.�0ก��, ����������!�$������(	�ก�!!	)�����"$� (Diamond Model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.�"���ก�! 3 ก��!�( ,���������	�ก�!!	)�����"$� (Michel E .Porter. ,1990) 
 

 
 
��&��(�������(�s		��ก��
+���*(������ 
- ����( (,��	���) 

�����
ก����(�!�(�(
����ก��� �(&���*(������ 
-  �����
ก��������'(
 ��%���!�!&9����( 
 

�
����� ���� 
���1�ก�� 

-1�ก��)�
��!
������
ก��� 

���!�� 
- (1�!��
�(�!�(�( 

ก����#E 1,�����������.�"ก��
����(*(��������!����� 

- (�������,E,��ก�D����
��,E 

 

 
��&��(�������(���
��,E*(������ 

- , ������ก��.�� 
*(������ 



    

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
 1.แนวคิดและทฤษฎี 
       1.1 แนวคิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 
       1.2 แนวคิดความไดเปรียบเชิงแขงขนั (Theory of Competitive Advantage) 
 2. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย 
 3. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม 
 4.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.แนวคิดและทฤษฎี 
                1.1 แนวคิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 
 

  อดัม สมิธ(Adam Smith) ไดแสดงแนวคิดวา การคาระหวางประเทศสองประเทศเกิดขึ้น
จากความไดเปรียบเชิงสมบูรณ   โดยนําเสนอทฤษฎีความไดเปรียบโดยสมบูรณ(Theory of 
Absolute Advantage) คือ ประเทศ 2 ประเทศจะมีการคาที่เกิดจากการไดเปรียบโดยสมบูรณ  โดย
ประเทศหนึ่งจะผลิตและสงออกสินคาที่ประเทศตนมีความไดเปรียบเชิงสมบูรณ      ในขณะที่อีก
ประเทศหนึ่งจะไมผลิตสินคาแตจะนําเขาสินคาที่ประเทศตนไมมีประสิทธิภาพในการผลิตหรือ
เสียเปรียบเชิงสมบูรณซ่ึงการไดเปรียบเชิงสมบูรณน้ี      สามารถอธิบายความไดเปรียบเชิงสมบูรณ
จากการเปรียบเทียบจากจํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตสินคาเวลาใดเวลาหนึ่งที่กําหนดให  โดย
การวัดความไดเปรียบเชิงสมบูรณ ก็คือ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแรงงานในประเทศทั้ง
สองในการผลิตสินคานั่นเอง (เกษร จันทรภูติรักษ,2538 108 -115) 

        จากน้ัน เดวิด ริคารโด (David Ricardo)  นําทฤษฎีในเรื่องความไดเปรียบโดยสมบูรณ 
(Theory of Absolute Advantage)  มาพัฒนาเปนความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Theory of 
Comparative Advantage) ที่สามารถอธิบายแบบแผนการคาระหวางประเทศไดอยางชัดเจน  โดย
อธิบายเพิ่มเติมจาก อดัม สมิธ (Adam Smith) วาแตละประเทศมีความชํานาญเฉพาะอยางในการ
ผลิตสินคาที่สามารถผลิตไดดวยตนทุนที่ต่ํากวา  และแตละประเทศจะนําเขาสินคาที่ผลิตแลวมี
ตนทุนโดยเปรียบเทียบในการผลิตสูงกวาแทน  ซ่ึงใน ค.ศ. 1817 Ricardo เปนผูเสนอแนวคิดใน
การเลือกผลิตสินคาวา  ประเทศใดควรจะผลิตสินคาอะไร    โดยดูจากการเปรียบเทียบความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Theory of Comparative Advantage) คือ ประเทศหนึ่งจะสงออกสินคา
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ที่มีประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตสูงกวา  หรือมีความไดเปรียบมากกวา และนําสินคาที่ประเทศ
ตนมีประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตต่ํากวาของประเทศอื่น  แนวความคิดนี้อธิบายภายใตขอสมมติ
ที่วา 

1. มีปจจัยการผลิตเพียงชนิดเดียว คือ แรงงานถูกใชในสัดสวนคงที่ ซ่ึงเทากันในการ
ผลิตสินคาทุกชนิดและมีคุณภาพเหมือนกันหมด(Homogeneous) 

2. ปจจัยการผลิตเคลื่อนยายระหวางประเทศไมได 
3. การคาเปนไปอยางเสรี 
4. ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผลิต 
5. ความพอใจในการบริโภคของแตละประเทศเหมือนกัน 

Ricardo ไมไดคัดคานการวิเคราะหของ Adam Smith ทั้งน้ีเพราะเปนการชัดเจนที่วา   ถา
ประเทศหนึ่งมีความไดเปรียบโดยสมบูรณในการผลิตสินคาชนิดหนึ่งเหนือประเทศอ่ืน  และใน
ประเทศอื่นน้ันก็มีความไดเปรียบโดยสมบูรณในสินคาอีกชนิดหนึ่งเหนือประเทศแรก  ดังน้ัน 
ประเทศทั้งสองยอมไดประโยชนจากการทําการคา  แตจะเกิดอะไรข้ึน  ถาประเทศหนึ่งมีความ
ไดเปรียบโดยสมบูรณเหนือประเทศหนึ่งโดยสิ้นเชิงในการผลิตสินคาทุกๆชนิด  ประเทศที่ทําการคา
กันในกรณีน้ีจะไดประโยชนจากการคาหรือไม  ซ่ึง Adam Smith ไมไดอธิบายไว   แต Ricardo ได
อธิบายเพ่ิมเติมวา   ถึงแมวาประเทศหนึ่งจะมีความไดเปรียบโดยสมบูรณในการผลิตสินคาทุกชนิด
เหนืออีกประเทศหนึ่ง  ประเทศทั้งสองก็สามารถไดรับประโยชนจากการทําการคาไดตราบเทาที่การ
ไดเปรียบเสียเปรียบในการผลิตระหวางประเทศทั้งสองนั้นมีอัตราไมเทากัน  น่ันคือ Ricardo เสนอ
แนวคิดในการเปรียบเทียบอัตราการไดเปรียบหรืออัตราการเสียเปรียบในการผลิตสินคาในประเทศ
ทั้งสอง  โดย Ricardo ไดกําหนดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เปน
ตัวกําหนดแบบแผนของการคาระหวางประเทศ  ซึ่งเขาสรุปวา ประเทศควรเลือกและสงออกสินคาที่
ตนไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด (Most Comparative Advantage) หรือสินคาที่ตน
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบนอยที่สุด (Least Comparative Advantage) และนําเขาสินคาที่ตน
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอยที่สุด หรือสินคาที่ตนเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุด  ถาทุก
ประเทศกําหนดแบบแผนการคาในลักษณะนี้แลว ทุกประเทศจะไดผลจากการทําการคาในการเสนอ
แนวคิดเหลานี้ Ricardo ยังมีแนวคิดเชนเดียวกับ Adam Smith  ในเรื่องนโยบายการคาเสรี และยึด
หลักการกําหนดมูลคาสินคาตามทฤษฎีมูลคาแรงงาน (Labor Theory Value)  

ตามทฤษฎีการคาระหวางประเทศ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติภายใตระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือการผลิตและการคาระหวางประเทศตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจน้ัน (เกษร จันทรภูติรักษ, 2538: 108-117)  

เฮคเชอร โอลีน (Heckscher-Ohlin) นักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิค   ไดพัฒนาทฤษฎี
อธิบายตนเหตุการคาและทิศทางของการคาที่เกิดขึ้น   โดยอาศัยปจจัยหลัก 2 ประการเปน
ตัวกําหนด   คือสัดสวนของปจจัยการผลิตที่แตละประเทศมีอยู   และสัดสวนของการใชปจจัยการ
ผลิตสําหรับสินคาแตละชนิด  ซ่ึงเปนไปตามลักษณะทางเทคโนโลยีของการผลิตสินคาชนิดนั้น    
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ทฤษฎีน้ีกลาววา “ภายใตขอสมมุติ  สิ่งที่กําหนดใหและแบบจําลองคือ ประเทศ A จะมีความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสินคา X ซ่ึงมีวิธีการผลิตที่ใชปจจัยแรงงานที่ประเทศนี้มีอยู
มากเปนปจจัยสําคัญในการผลิต” (อุดม เกิดพิบูลย. 2543:45)   โดยประเทศที่มีปจจัยทุนมากกวาก็
จะเลือกผลิตและสงออกเฉพาะสินคาที่ตองใชปจจัยทุนมากกวาในการผลิต (Capital Intensive)  
สวนประเทศที่มีปจจัยแรงงานมากก็จะสงออกสินคาที่อาศัยปจจัยแรงงานมากกวาปจจัยอ่ืนในการ
ผลิต(Labor Intensive)(วรนันท กิตติอัมพานันท. 2530: 26-27) จากแนวคิดเกี่ยวกับความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบสามารถนํามาใชวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกของแตละ
ประเทศไดโดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความไดเปรียบโดยเปรียบสามารถนํามาใชวัดความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกของแตละประเทศได   Balassa   กลาววา  การวัดความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบสามารถวัดไดจากคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) ซ่ึงคํานวณจากมูลคาการสงออกของสินคาแตละชนิดเปรียบเทียบ
กับมูลคาการสงออกรวมทั้งประเทศและนําไปเปรียบเทียบกับมูลคาของตลาดโลก แนวคิดนี้เปน
การศึกษาศักยภาพในการแขงขันของสินคาแตละชนิดนั้น   โดยคา RCA จะเปนเพียงดัชนีที่จะบอก
เพียงวาประเทศที่ทําการสงออกนั้นมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาหรือไม
เทานั้น  ไมสามารถนําคา RCA ของประเทศตางๆ มาเปรียบเทียบกันวาประเทศใดมีความ
ไดเปรียบเทียบมากกวากัน  แตจะอธิบายไดเพียงวาภาคการสงออกของประเทศนั้นๆ มีการพึ่งพา
การสงออกสินคาชนิดดังกลาวมากกวาประเทศอื่นเทานั้น ( Balassa, 1989 : 63-80) 
 

ดัชนี RCA คํานวณจากสูตรตอไปน้ี 
  

  ijXRCA =   
( )

( )ijjiiji

ijij

XX
XX
∑∑∑

∑
 

โดยที่  

ijXRCA  คือ ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในสินคา   i    
                             ของประเทศ  j 

ijX   คือ มูลคาการสงออกสินคา i โดยประเทศ j 

ijj X∑   คือ มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศ j 

iji X∑   คือ มูลคาการสงออกสินคา i ของโลก 

ijji X∑∑  คือ มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก 
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ในการศึกษาเกี่ยวกับดัชนีความไดเปรียบโดยเทียบที่ปรากฎของผูวิจัยไดกําหนดชวงของ
คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎตามแนวคิดของ Bender, & Wai Li.(2009: 
Online) 
 ถาคา  RCA > 2 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศคูแขง มีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูประดับสูงมาก 
 ถาคา  2>RCA>1 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศคูแขงมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปในระดับสูง 
 ถาคา  1>RCA>0.5 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศคูแขงเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(สูญเสียความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปอยูในระดับต่ํา 
 ถาคา  RCA<0.5 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศคูแขงเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ
(สูญเสียความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปอยูในระดับสูงมา 

แตในการศึกษาครั้งน้ีจะพิจารณาคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของ
ประเทศไทย(หรือประเทศเวียดนาม)  ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกา  ดังนั้นจึงใช
สูตรในการคํานวณดังน้ี (Balassa. 1989:44) 

 

   ikRCA  = 
wwk

iik

XX
XX  

โดยที่ 

ikRCA  คือ ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของผูสงออก 
                     สุทธิในสินคา k ของประเทศ i ที่มีตอประเทศ w 

ikX  คือ มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังประเทศ w 

iX  คือ มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ w 

wkX  คือ มูลคาการนําเขาสินคา k ของประเทศ w 

wX  คือ มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของประเทศ w 
 k  คือ  สินคา ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป 
 i  คือ ประเทศผูสงออก  คือ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 w คือ ประเทศผูนําเขา  คือ สหรัฐอเมริกา 

 

1.2 แนวคิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Theory of Competitive Advantage) 
ไมเคิล อี.พอรตเตอร (Michel E .Porter. ,1990) ไดพัฒนาแนวคิดเรื่องความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบ (Comparative Advantage Of Nation) ของ Heacher and Ohlin ที่พิจารณาเพียง
อุปทานภายในประเทศหรือตนทุนการผลิตของสินคาจากปจจัยการผลิตภายในประเทศ     แตความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันจะพิจารณาถึงปจจัยในดานอ่ืนๆ ดวย      และตองการหาคําตอบวา เหตุใด
อุตสาหกรรมบางประเทศมีความสามารถในการแขงขันสูงหรือประสบความสําเร็จกวาประเทศอ่ืน      
และพบวาขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน (Competitive advantage) ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
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ธรรมชาติแตเปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นมาไดและเปลี่ยนแปลงได       โดย Porter ไดพัฒนาเครื่องมือ   
Dynamic Diamond ที่ใชในการศึกษาระดับความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรม  ซ่ึงมี
แนวคิดวาภาวะการแขงขันในการคาโลก  ประเทศทุกประเทศยอมพยายามเลือกยุทธวิธีที่ดีที่สุดที่
จะกอใหเกิดความไดเปรียบทางดานการแขงขัน (Competitive advantage)  ในอุตสาหกรรมใน
ประเทศของตน  ดังนั้นประเทศจึงจําเปนที่จะตองประเมินจุดแข็งและจุดออน โอกาส อุปสรรคของ
ภาวะการแขงขันจากประเทศคูแขง     (Strength, Weakness, Opportunity, and Treat  :SWOT)  
ของอุตสาหกรรม  และ Porter เชื่อวา สิ่งสําคัญคือ เง่ือนไขและสภาพแวดลอมภายในประเทศที่เอ้ือ
ตออุตสาหกรรมของประเทศนั้น ในกรอบความคิดในการสรางความสามารถในการแขงขัน  ปจจัย 4 
ดานที่เปนขอบงชี้ (Determinants) ของขอไดเปรียบทางการแขงขัน ดังน้ี 

1. ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 
2. ความตองการหรืออุปสงค (Demand Conditions) 
3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Anticipatory Buyer Needs) 
4. กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของผูผลิต (Firm Strategy, Structure and 

Rivalry) 
โดยความสัมพันธของปจจัยแวดลอมทั้ง 4 ดานจะมีผลสนับสนุนซึ่งกนัและกัน   ซ่ึงชี้ถึง 

ปจจัยความไดเปรียบของอุตสาหกรรมในประเทศตางๆ วาเกิดจากอะไร       ถาประเทศตองการให
เกิดความสามารถในการแขงขันตองมีขอไดเปรียบตามปจจัยในแบบจําลอง    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 Diamond Model (แบบสมบูรณ) 

ดานปจจัยการผลิตใน
ประเทศ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่องในประเทศ 

เหตุ
สุดวิสัย 

รัฐบาล 

กลยุทธ โครงสรางและ
สภาพการแขงขันใน
ประเทศของบริษัท 

ดานอุปสงคในประเทศ 
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1.ดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 
 ดานปจจัยการผลิต ซ่ึงก็คือ ทักษะกําลังแรงงานหรือโครงสรางพื้นฐาน    ที่จําเปนตอการ
แขงขันในอุตสาหกรรมและความสามารถของชาติในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนที่ทําใหเกิดความไดเปรียบ    ปจจัยการผลิตสามารถแบงเปน
ลําดับขั้นไดดังน้ี    ปจจัยการผลิตทั่วไป  และปจจัยการผลิตเฉพาะทาง     โดยปจจัยทั่วไป  
หมายถึง ระบบถนน แหลงเงินทุนประเภทหนี้ บุคลากรระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวาที่จํากัดตองใช
กับอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ  ปจจัยเฉพาะทางหมายถึง บุคลากรที่ไดรับการศึกษาหรือไดการ
ฝกอบรมเฉพาะทางซึ่งมักเปนการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี   โครงสรางพื้นฐานสําหรับ
จุดมุงหมายพิเศษเฉพาะทาง  และวิทยาการความรูขั้นสูงที่ใชไดเฉพาะทาง เปนตน  ปจจัยทาง
เหลานี้ใชไดกับบางอุตสาหกรรมเทานั้น 
 ปจจัยทั่วไปมักเปนบอเกิดแหงขอไดเปรียบดานการแขงขันที่ต่ํา  ในขณะที่ปจจัยเฉพาะทาง
มักเปนบอเกิดแหงขอไดเปรียบดานการแขงขันสูง ปจจัยเฉพาะทางกอใหเกิดนวัตกรรมไดมากกวา
ปจจัยทั่วไปในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันหรือขอไดเปรียบดานการแขงขันของประเทศ
และบริษัท  ดังน้ันจึงตองยกระดับและเพิ่มจํานวนปจจัยการผลิตอยางไมหยุดยั้ง  จากปจจัยทั่วไปสู
ปจจัยเฉพาะทาง  นอกจากนั้นมาตรฐานในการแบงระหวางปจจัยทั่วไปกับปจจัยเฉพาะทางก็ยก
สูงขึ้นเรื่อยๆไปพรอมๆกับความเจริญกาวหนาของประเทศ  ปจจัยเฉพาะทางสําหรับปจจุบันจะ
กลายเปนปจจัยทั่วไปในอนาคต 
 

2.ดานอุปสงค (Demand Conditions) 
 ดานอุปสงค คือ ความตองการตอผลิตภัณฑและบริการสําหรับตลาดภายในประเทศ  
ปริมาณ และระดับความตองการของผูบริโภคตอสินคาอุตสาหกรรม กําลังการผลิตของบริษัท 
ปริมาณความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ     อุปสงคในประเทศมีผลตอรูปแบบ
ของบริษัทตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของผูซ้ือ     ประเทศจะมีไดเปรียบดานการแขงขันใน
อุตสาหกรรมหรือสวนของอุตสาหกรรมที่อุปสงคในประเทศมีความตองการของผูซ้ือที่ชัดเจนกวา
และมีอุปสงคกอนประเทศอื่น      นอกจากนั้นประเทศจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันใน
อุตสาหกรรมหรือสวนของอุตสาหกรรมที่ผู ซ้ือในประเทศกดดันใหบริษัทตางๆ ในประเทศที่มี
นวัตกรรมเร็วกวาเพื่อใหไดขอไดเปรียบทางดานการแขงขันสูงกวาประเทศอื่นๆ ขอแตกตางระหวาง
อุปสงคในประเทศของปรเทศตางๆ จะกอใหเกิดความแตกตางระหวางประเทศในดานขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันของประเทศ  ดังน้ัน สามารถแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการอยูใกลกับผูซ้ือราย
ที่สําคัญตอการเสริมสราง        เพ่ือรักษาขอไดเปรียบดานการแขงขันของบริษัทและของประเทศ 
อุปสงคในประเทศมีลักษณะ 3 ขอที่สําคัญตอการสงเสริมและรักษาขอไดเปรียบทางการแขงขันของ
ประเทศ คือ 
  2.1   โครงสรางการแบงตลาดในประเทศ (Segment Structure of Demand) บริษัท
อุตสาหกรรมมักจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศ   ถาบริษัทหรืออุตสาหกรรมนั้นมี
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อุปสงคในประเทศที่คลายคลึงกับอุปสงคโลกและตลาดสวนที่คลายคลึงกับอุปสงคโลกเปนตลาดสวน
ที่สําคัญของบริษัทหรืออุตสาหกรรมนั้นมากกวาตลาดสวนเดียวกันของประเทศอื่นๆ    ในทาง
กลับกันตลาดที่มีความสําคัญนอยในอุตสาหกรรมมักจะเสียเปรียบคูแขงขันจากตางประเทศ   ถา
ตลาดสวนนั้นมีความคลายคลึงกับอุปสงคโลก 
  2.2 ผูซ้ือที่รูจริง ผูซ้ือที่รูจริงในสินคาหรือบริการใด ก็ตั้งมาตรฐานไวสูงเวลาเลือกซื้อสินคา
หรือบริการนั้น        ซ่ึงเทากับเปนแรงกดดันใหบริษัทตองพัฒนาขอไดเปรียบดานการแขงขัน   
ดังน้ันประเทศจะมีขอไดเปรียบดานการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีผูซ้ือในประเทศที่รูจริงกวาผูซ้ือใน
ตางประเทศ   คําวา ผูซ้ือ ณ ที่ หมายถึง ทั้งผูอุปโภคและบริโภค   ชองทางการจัดจําหนายหรือผู
ซ้ือที่เปนบริษัท สถาบัน องคกร โรงงานตางๆ  
           2.3 อุปสงคในประเทศเกิดขึ้นกอนประเทศอ่ืนๆ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองอุป
สงคในประเทศจะไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศ  ถาอุปสงคตอสินคาหรือบริการนั้น
เกิดขึ้นในประเทศนั้นกอนประเทศอื่นๆ ในบางกรณีผูซ้ือในประเทศที่รูจริงกวาผูซ้ือในตางประเทศก็
อาจกอใหเกิดอุปสงคในประเทศลวงหนาและล้ําหนาอุปสงคในตางประเทศ  ในทางตรงกันขามถาอุป
สงคในประเทศเกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศนั้นโดยไมกลายเปนอุปสงคสากล  อุตสาหกรรม
ในประเทศสําหรับอุปสงคน้ันก็จะเสียเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศหรือถาอุปสงคใน
ประเทศตอบสนองอยางลาชาความตองการใหมที่เปนสากล  ประเทศนั้นก็เสียเปรียบดานการ
แขงขันระหวางประเทศในอุตสาหกรรมนั้น 
 ทั้งนี้ ขนาดอุปสงคในประเทศมีความสําคัญมาก คือ ตลาดใหญโอกาสสูงกวาตลาดเล็กที่จะ
ลดตนทุนตอหนวยที่เกิดจากการผลิตครั้งละมากๆ (Economics of Scale) หรือ ที่จะลดตนทุนตอ
หนวยที่เกิดจาการสะสมความชํานาญที่ไดจากการผลิตหลายครั้ง (Learning Curve)   แตขนาดของ
อุปสงคในประเทศอาจจะไมสําคัญในบางกรณีถาประเทศเล็กที่อุปสงคในประเทศขนาดเล็กเกินไป 
อาจจะเพ่ิมขนาดของอุปสงคดานการสงออก   อยางไรก็ตาม   ตลาดใหญมีความสําคัญและชวย
สงเสริมใหเกิดขอไดเปรียบดานการแขงขันของประเทศ 
 

3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Anticipatory Buyer Needs) 
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน  การที่ประเทศมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุนที่มีขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศมีประโยชนในการกอใหเกิดขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันระหวางประเทศของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนน้ันมีความเกี่ยวเนื่องดาน
การผลิต ทั้งน้ีมาจากสาเหตุปจจัย 3 ประการไดแก 

1. ชองทางที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบางครั้งมีสิทธิพิเศษมากกวาผูอ่ืนในตางประเทศ 
ในการเขาถึงวัตถุดิบหรือชิ้นสวนที่ดีที่สุด 

2. ความรวมมือกันอยูตลอดเวลาระหวางบริษัทผูใชกับบริษัทผูผลิตวัตถุดิบชิ้นสวน หรือ 
เครื่องจักร 

3. ความรวมมือกันอยูตลอดเวลาในกระบวนการนวัตกรรม   และกระบวนการยกระดับและ 
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เพ่ิมจํานวนบอเกิดแหงขอไดเปรียบดานการแขงขันในระบบคุณคาโลกของทั้งบริษัทและซัพพลาย
เออร การที่ทั้งสองฝายรวมมือกันแกปญหาหรือแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาระหวางกัน  จะ
นําไปสูผลลัพธที่มีประสิทธิภาพและประสทธิผลมากขึ้นไดอยางรวดเร็วขึ้น 

ประเทศใดประเทศหนึ่งไมจําเปนตองมีขอไดเปรียบทางการแขงขันครบทุกอุตสาหกรรม 
สนับสนุนของอุตสาหกรรมหนึ่งเพ่ือทําใหอุตสาหกรรมนั้นไดเปรียบดานการแขงขันวัตถุดิบหรือ
ชิ้นสวนที่สามารถซื้อหามาไดจากตางประเทศจะไมสําคัญมากนักตอขอไดเปรียบดานการแขงขัน
ของประเทศ และถาอุตสาหกรรมนับสนุนอุตสาหกรรมหนึ่งตั้งอยูในประเทศเดียวกัน จะมีโอกาสสูงที่
จะประสบความสําเร็จระหวางประเทศในอุตสาหกรรมนั้นและมีความไดเปรียบทางการแขงขัน
ระหวางประเทศกับอุตสาหกรรมที่ลวนเปนอุตสาหกรรมที่สนับสนุนน้ันในประเทศอื่นๆ 
 

4. กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของผูผลิต (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) 
 กลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขัน คือ สภาพการกอตั้ง จัดระเบียบและการบริหาร
บริษัท รวมไปถึงสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย โครงสรางและการแขงขัน ความสําเร็จ
ของธุรกิจ  ประเทศมักจะประสบความสําเร็จระหวางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีบอเกิดแหงขอ
ไดเปรียบดานการแขงขันที่สอดคลองและระบบการจัดการ  อันหมายถึง การเลือกใชยุทธการและ
โครงสรางของบริษัทที่สะทอนลักษณะเฉพาะทางนวัตกรรมของประเทศนั้น  เชน ประเทศเยอรมนีมี
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีระดับสูง ชักนําสูการผลิตสินคาที่ตองใชเทคโนโลยีมากเปนพิเศษ  หรือ 
สินคาที่ตองอาศัยการผลิตที่แมนยํามาก จึงประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมรถยนต  เคมี 
เครื่องจักร ที่สลับซับซอน เปนตน 

สวนสภาพการแขงขันระหวางประเทศจะเปนตัวกําหนดตัวหน่ึงใน Diamond   model โดย
การแขงขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมในประเทศ   จะทําใหอุตสาหกรรมนั้นประสบความสําเร็จ
ระหวางประเทศในระดับสูงมาก   เน่ืองจากเกิดแรงกดดันกันและกันใหมีการพัฒนาและนวัตกรรม   
ซ่ึงการแขงขันในประเทศที่เขมขนมักจะกดดันใหเกิดการสงออกเพื่อแสวงหาตลาดเพิ่มเติม   เพ่ือ
กอใหเกิดความไดเปรียบดานตนทุนที่ลดลงเม่ือมีการผลิตครั้งละมากๆ 

กระบวนการแขงขันขางตนจะทวีคุณประโยชนขึ้นอีกมาก  ถาผูแขงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกันไมอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศ  แตกระจุกตัวอยูในบริเวณหรือเมืองเดียวกันและเปดตลาด
ในประเทศโดยไมกีดกันการนําเขาอยางสมบูรณ  อาจทดแทนการขาดแคลนสภาพทางการแขงขัน
ในประเทศที่เขมขนไดบางสําหรับประเทศเล็กๆ และจํานวนผูแขงขันเพียงอยางเดียวไมกอใหเกิด
ประโยชน  จุดสําคัญ  คือ คุณภาพของการแขงขันตองเขมขนดวย  เพราะสภาพการแขงขันใน
ประเทศที่เขมขนถือเปนทรัพยากรที่ล้ําคาของประเทศ 

การพัฒนาของปะเทศขึ้นอยูกับการยกระดับกลยุทธของบริษัทและคุณภาพของสิ่งแวดลอม
ทางธุรกิจระดับชาติไปพรอมๆกัน  นอกจากตัวกําหนดทั้งสี่ใน Diamond Model ที่ปจจัยบงชี้ภายใน
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แลวยังมีปจจัยภายนอกที่มีบทบาทตอการเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันของประเทศอีก 2 
ประการ คือ 

 
โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย   
การเปลี่ยนแปลงตางๆ และความเปนไดที่อาจจะคาดการณลวงหนาไมได  ลวนมีผลตอ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ   เชน  การมีนวัตกรรมใหมเกิดขึ้น   หรือความไมตอเน่ือง
ของเทคโนโลยีหลักที่เปดชองใหมีคูแขงรายใหมเขามาได,  การเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยการผลิตที่
สําคัญ เชน วิกฤตการณราคาน้ํามัน,  การเปลี่ยนแปลงอยางมากของตลาดการเงินโลกหรืออัตรา
แลกเปลี่ยน  ตลอดจนการเกิดสงคราม ตัวแปรเหลานี้มีความสําคัญ เพราะทําใหเกิดความไม
ตอเน่ือง  ที่เปดชองทางใหมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงในการแขงขันหรือลดขอไดเปรียบที่มีอยูเดิม
และทําใหเกิดเปดชองใหธุรกิจใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นจนเกิด
ความสามารถในการแขงขัน    ซ่ึงเหตุสุดวิสัยอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง
อุตสาหกรรมใน Diamond Model หรือในปจจัยที่กําหนดความไดเปรียบดานการแขงขันของ
อุตสาหกรรม    

 
รัฐบาล 
เปนสถาบันที่มีผลตอและพรอมๆกับไดรับผลกระทบจากปจจัยทั้งสี่ทั้งที่เปนผลทางบวกและ

ผลทางลบ  ปจจัยการผลิตในประเทศอาจไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล  เชน  ทางดาน
ตลาดหลักทรัพย  ดานการศึกษา  ดานการเงินชวยเหลือจากรัฐบาล เปนตน  อุปสงคในประเทศ
ไดรับผลกระทบจากนโยบายดานมาตรฐานสินคาและดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับความตองการของผูซ้ือ
ผูบริโภค      รวมทั้งรัฐบาลยังเปนผูซ้ือรายใหญของสินคาและบริการหลายๆชนิด  อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศอาจไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลทางดานการโฆษณาและ
ดานอ่ืนๆ รวมทั้ง ยุทธศาสตร โครงสราง  และสภาพการแขงขันในประเทศอาจไดรับผลกระทบจาก
นโยบายดานภาษี   ดานการปองกันการผูกขาด    เปนตน 
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2. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย 
 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ  เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีโครงสรางการผลิตตั้งแตอุตสาหกรรม
ขั้นตนตอเน่ืองไปจนถึงขั้นปลายที่ทํารายไดใหแกประเทศจํานวนมากและสามารถสรางแรงงาน
จํานวนมาก อุตสาหกรรมสิ่งทอไดผลิตสินคาหลายชนิด   หลายประเภทตอใหอุตสาหกรรมตางๆ 
เชน  ดานการเกษตร  การแพทย  ยานยนต  เปนตน  แตที่ เห็นไดชัดและรู จักกันดี  คือ 
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป   ทั้งน้ีเพราะเปนหน่ึงในปจจัย 4 ที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตซ่ึงใน
ปจจุบันนอกจากคุณสมบัติพ้ืนฐานทั่วไปแลว   กลุมผูบริโภคเริ่มมีความตองการผลิตภัณฑที่มี
คุณลักษณะที่พิเศษมีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น 
 
2.1 โครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรม 
 2.1.1   อุตสาหกรรมขั้นตน   (Upstream)   
  เปนอุตสาหกรรมเริ่มแรกของโครงสราง  ประกอบดวยผลิตภัณฑหลัก 2 ประเภท 
ไดแก เสนใยธรรมชาติ และเสนใยประดิษฐ   การผลิตในอุตสาหกรรมขั้นนี้มีลักษณะการผลิตที่ตอง
ใชทุนเขมขน (Capital Intensive) กลาวคือ มีการใชทุนและเทคโนโลยีที่สูงมาก ในขณะที่มีการใช
แรงงาน   จํานวนนอย ลักษณะของโรงงานจะตองเปนโรงงานขนาดใหญ เพ่ือกอใหเกิดการประหยัด
ตอขนาด (Economics of Scale) ผลผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะนําไปใชตอในอุตสาหกรรมขั้นกลาง 

2.1.2   อุตสาหกรรมขั้นกลาง (Midstream)    
  กระบวนการผลิตประกอบดวย การปนดาย การทอผา การถักผา การฟอก ยอม
พิมพ และการแตงสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยวัตถุดิบจากอุตสหกรรมสิ่งทอขั้นตนมาผานกระบวนการผลิต
เปนผลิตภัณฑเสนดาย และผาผืน  เปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินทุนและเทคโนโลยีสูงและเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ผลผลิตที่ไดจะนําไปใชในการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นปลายตอไป 

2.1.3. อุตสาหกรรมขั้นปลาย   (Downstream)  
         คือขบวนการผลิตขั้นสุดทายของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมประกอบดวย  
การผลิตเครื่องนุงหม  และสิ่งทอประเภทอื่นๆ เชน พรม ผลิตภัณฑปานและปอ เปนตน  แตสินคาที่
สําคัญและมีบทบาทในการคาโลกมากที่สุดก็คือ เสื้อผาสําเร็จรูป การผลิตในอุตสาหกรรมขั้นนี้จะมี
ความแตกตางจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นตนและขั้นกลาง เพราะลักษณะการผลิตโดยสวนใหญ
จะเปนการผลิตที่ตองใชแรงงานอยางเขมขน (Labor Intensive) โดยเฉพาะเสื้อผาสําเร็จรูป   
ลักษณะการผลิตน้ีเองที่ทําใหอุตสาหกรรมขั้นน้ีเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาของ
หลายๆ   ประเทศทั่วโลกในแงของการสรางงาน   ผลผลิตจากอุตสาหกรรรมนี้จะจําหนายใหแก
ผูบริโภคตอไป (สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2550) 
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ภาพประกอบ 5 โครงสรางอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 
 ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Online) 

 

วัตถุดิบ 
ฝาย,ไหม,
ปาน,ปอ,
ขนสัตว 

น้ํามัน 

ผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมขั้นตน 

อุตสาหกรรมปนดาย 

อุตสาหกรรมเสน 

ใยธรรมชาติ 
อุตสาหกรรมเสน 

ใยสังเคราะห 

อุตสาหกรรม 

ถักผา 
อุตสาหกรรม 

ทอผา 

อุตสาหกรรมฟอกยอม 

พิมพและแตงสําเร็จ 

อุตสาหกรรมขั้นกลาง 

อุตสาหกรรมขั้นปลาย 
อุตสาหกรรมสื้อผาสําเร็จรูป 

และเครื่องนุงหม 

การกระจายสินคา 
จําหนาย

ภายในประเทศ 
จําหนาย

ตางประเทศ 

ผูบริโภค 
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2. การผลิต 
 การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปมีกระบวนการผลิตที่คลายกันไมวาจะผลิตเสื้อ กางเกง และ
กระโปรง เชน ขั้นตอนการเตรียมผาที่จะตัด กระบวนการตัด การตรวจสอบ สวนที่แตกตางกัน คือ 
วัสดุที่นํามาใชประกอบของแตละผลิตภัณฑ   

 
กระบวนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป  มีดังตอไปน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

 

การกําหนดขนาด Size 

การออกแบบ 

การสรางแบบตัด 

การตัดผาตามแบบ 

เย็บผา (Sewing) และติดกระดุม 

ตกแตงเส้ือผา ตรวจสอบความเรียบรอย, ตัดเส้ือผา 

ซัก/รีด 

ตรวจสอบความเรียบรอยครั้งที่ 2  

เก็บไวในสต็อกรอการจําหนาย  
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3. การบริโภค   

ในป 2544 มีปริมาณการบริโภคเครื่องนุงหม 260,700 ตัน   โดยแบงเปนเครื่องนุงหมที่ทํา
จากผาทอ 183,800 ตัน และเครื่องนุงหมที่ทําจากผาถัก 76,900 ตัน มีปริมาณการบริโภคทั้งหมด
ลดลง 14,100 ตัน หรือลดลงรอยละ 5.1 เม่ือเทียบกับป 2538 โดยในชวงป 2539-2541 มีปริมาณ
การบริโภคที่ลดลง เน่ืองจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และกลับมามีการบริโภคที่เพ่ิมขึ้นในป 2542  

 

ตาราง 6   ปริมาณการผลิตและการบริโภคของเครื่องนุงหม 

 

  2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

ปริมาณการผลิต (1,000 ตัน)        
เครื่องนุงหม (ผาทอ) 285.5 268.3 250.0 223.3 230.1 264.2 264.3 

เครื่องนุงหม (ผาถัก) 173.8 163.1 158.8 151.0 157.8 177.2 182.3 

ปริมาณการผลิตทั้งหมด 459.3 431.4 408.8 374.3 387.9 441.4 446.6 

อัตราการเพิ่ม (รอยละตอป) (0.5) (-6.1) (-5.2) (-8.4) (3.6) (13.8) (1.2) 

ปริมาณการบริโภค (1,000 ตัน)        
เครื่องนุงหม (ผาทอ) 184.5 196.8 184.1 153.3 162.0 187.7 183.8 

เครื่องนุงหม (ผาถัก) 90.3 86.4 79.9 61.8 60.2 74.3 76.9 

ปริมาณการบริโภคทั้งหมด  274.8 283.2 264.0 215.1 222.2 262.0 260.7 
อัตราการเพิ่ม (รอยละตอป) (10.9) (3.1) (-6.8) (-18.5) (3.3) (17.9) (-0.5) 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
 

2.4. จํานวนโรงงาน การจางงาน และเครื่องจักร   

2.4.1. จํานวนโรงงาน 

โดยทั่วไปอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่ไมตองใชเงินลงทุนสูง กลาวคือ 
โรงงานขนาดเล็ก ที่มีเครื่องเย็บผาเพียงไมกี่เครื่องก็สามารถเปดดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหมได ทําใหอุตสาหกรรมนี้ประกอบไปดวยโรงงานขนาดเล็กจํานวนมาก ในขณะที่โรงงาน
ขนาดใหญมีอยูเพียงไมกี่แหง จึงทําใหจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมมีจํานวนโรงงานมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 58.6 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมด          จากขอมูลจํานวน
โรงงานของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ระหวางป 2535-2544 พบวา ในป 2544 มีจํานวนโรงงาน 
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2,641 โรงงาน ซ่ึงมีจํานวนโรงงานลดลง 365 โรงงาน เม่ือเทียบกบัป 2538 โดยระยะเวลา 10 ปที่
ผานมา มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเพ่ิมขึ้นในชวงป 2535-2538 ตอมาในชวงป 
2539-2542 มีจํานวนโรงงานลดลง เน่ืองจากตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ทําใหโรงงาน
ใตองปดกิจการลง ดังแสดงในตาราง 7 

 2.4.2 การจางงาน 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยแรงงานอยางมาก     โดยมีอัตรา
การจางงานที่สุดเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทอ่ืน คือ มีอัตราการจางงานรอยละ 77.8 
ของการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมด ซ่ึงในระยะเวลาที่ผานมามีการจางงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จากป 2534-2538 จากนั้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา ทําใหโรงงานหลายแหงตองปดกิจการลง สงผลให
การจางงานลดลงตั้งแตป 2539-2542 สวนในป 2544 มีการจางงานจํานวน 840,460 คน  

 
ตาราง 7 จํานวนโรงงานและการจางงานของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 

 (มูลคา : พันลานบาท, ปริมาณ : พันตัน)

  2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

โรงงานเครื่องนุงหม (แหง) 2,211 2,530 2,787 3,006 2,890 2,854 2,742 2,666 2,672 2,641 

อัตราเพิ่ม (รอยละตอป) (9.0) (14.4) (10.2) (7.9) (-3.9) (-1.2) (-4.0) (-2.8) (0.2) (-1.2) 

การจางงาน (คน) 827,330 846,470 862,500 877,040 862,120 857,830 849,570 843,030 843,200 840,460 

อัตราเพิ่ม (รอยละตอป) (1.7) (2.3) (1.9) (1.7) (-1.7) (-0.5) (-1.0) (-0.8) (0.02) (-0.3) 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

2.4.3 เครื่องจักร  

 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมของไทย  ก็คือ  จักรเย็บผา ปจจุบันบาง
โรงงานไดนําเอาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเขามาผลิต เชน คอมพิวเตอร ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ชวยการออกแบบ CAD (Computer Aided Design) เครื่องตัดผา CAS (Computer 
Cutter System) เครื่องปูผาอัตโนมัติ (Computer Spreader System) และ CAM (Computer Aided 
Manufacturing) เพ่ือชวยในการผลิต แตการนําเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวมาชวยในการผลิตยังอยู
ในระยะเริ่มตนเทานั้น      จากขอมูลจํานวนเครื่องจักรเย็บผา         ระหวางป 2535-2544 พบวา 
ในป 2538 มีจํานวนเครื่องจักรเย็บผามากที่สุด 779,396 เครื่อง ตอมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทํา
ใหมีจํานวนเครื่องจักรเย็บผาลดลง ในป 2539-2542 โดยในป 2544 มีจํานวนเครื่องจักรเย็บผา 
757,307 เครื่อง ลดลงรอยละ 0.3 จากป 2543  
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ตาราง 8 จํานวนเครื่องจักรเย็บผา 

 

 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 

จํานวนจกัรเย็บผา (เครื่อง) 745,343 764,229 771,495 779,396 773,828 772,128 764,618 759,012 759,438 757,307 
อัตราเพิ่ม (รอยละตอป) (1.7) (2.5) (1.0) (1.0) (-0.7) (-0.2) (-1.0) (-0.7) (0.1) (-0.3) 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2.5. การนําเขาและสงออก 

2.5.1. การนําเขา 

เครื่องนุงหมในประเทศไทย ในป 2544 มีปริมาณการนําเขา 5,820 ตัน คิดเปนมูลคา 3,880 
ลานบาท แบงเปนเครื่องนุงหมที่ทําจากผาทอ 1,420 ตัน คิดเปนมูลคา 1,090 ลานบาท และ
เครื่องนุงหมทีท่ําจากผาถัก 4,400 ตัน คิดเปนมูลคา 2,790 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,890 ตัน คิดเปนมูลคา 
1,100 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2540 ในระยะเวลาที่ผานมามีปริมาณการนาํเขาเพิ่มขึ้น และลดลง
ตามภาวะเศรษฐกิจ ดังแสดงไวในตาราง 9 
 
ตาราง 9 ปริมาณและมูลคาการนําเขาเครือ่งนุงหม 

(มูลคา: พันลานบาท, ปริมาณ: พันตัน) 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

จากขอมูลตลาดนําเขาเครือ่งนุงหมของไทยตาราง 10 พบวา ประเทศไทยมกีารนําเขา
เครื่องนุงหม จากจีนมากที่สุด รองลงมาไดแก ฮองกง และอิตาลี โดยในป 2544 มีมูลคาการนําเขา 
2,714.3, 421.8 และ 114.8 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ   69.97, 10.87 และ 2.96 ของ
มูลคานําเขาเครื่องนุงหมทั้งหมด ตามลําดับ  

 

 

 
 
 

  

2540 2541 2542 2543 2544 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

ทําจากผาทอ 0.76 1.00 0.40 0.60 0.42 0.49 0.77 0.89 1.42 1.09 

ทําจากผาถัก 3.17 1.77 1.87 1.37 2.10 1.86 3.88 2.51 4.40 2.79 
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ตาราง 10 ตลาดนําเขาเครื่องนุงหมของไทย 
 

ประเทศ มูลคา (ลานบาท) สัดสวน (%) 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 

1. จีน 1,625.5 2,246.5 2,714.3 69.06 66.10 69.97 

2. ฮองกง 291.5 508.6 421.8 12.38 14.97 10.87 

3. อิตาลี 73.7 123.2 114.8 3.13 3.63 2.96 

4. สหราชอาณาจักร 17.4 85.1 77.3 0.74 2.50 1.99 

5. ฝรั่งเศส 41.0 76.3 66.7 1.74 2.25 1.72 

6. อ่ืนๆ 304.7 358.7 484.3 13.0 10.6 12.48 

รวม 2,353.8 3,398.4 3,879.2 100.0 100.0 100.0 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2.5.2 การสงออก  

เครื่องนุงหมมีสัดสวนการสงออกประมาณรอยละ 67 ของมูลคาการสงออกสิ่งทอไทยทั้งหมด 
โดยในป 2544 มีปริมาณการสงออก 191,760 ตัน คิดเปนมูลคา 136,870 ลานบาท แบงเปน
เครื่องนุงหมที่ทําจากผาทอ 81,970 ตนั คิดเปนมูลคา 65,410 ลานบาท และเครื่องนุงหมที่ทําจาก
ผาถัก 109,790 ตัน คิดเปนมูลคา 71,460 ลานบาท จากขอมูลตาราง 11 
 
ตาราง 11 ปริมาณและมูลคาการสงออกเครื่องนุงหม 

(มูลคา: พันลานบาท, ปริมาณ: พันตัน) 

  

2540 2541 2542 2543 2544 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

ทําจากผาทอ 66.68 50.14 70.35 59.79 68.67 53.16 77.28 62.25 81.97 65.41 

ทําจากผาถัก 82.08 49.69 91.07 67.25 99.75 61.41 106.74 68.27 109.79 71.46 

รวม 148.76 99.83 161.42 127.04 168.42 114.57 184.02 130.52 191.76 136.87 

ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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ตลาดสงออกเครื่องนุงหมที่สําคัญของไทย ตาราง 12 คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก 
สหภาพยุโรป และญี่ปุน โดยในป 2544 มีมูลคาการสงออก 76,171.5, 28,980.9 และ 8,296.3 ลาน
บาท ตามลําดบั หรือคิดเปนรอยละ 55.65, 21.17 และ 6.06 ของมูลคาสงออกเครื่องนุงหมทั้งหมด  

 

ตาราง 12 ตลาดสงออกเครื่องนุงหมของไทย 

  ที่มา : สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2.6 การตลาด 

ตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมแบง 2 ประเภท คือ (1) ตลาดในประเทศ และ (2) 
ตลาดตางประเทศ ทั้งน้ี ตลาดทั้งสองประเภทดังกลาวยังสามารถแบงออกเปน 3 ระดับคือ ตลาด
ระดับบน ระดับกลาง และระดับลาง 

2.6.1 ตลาดในประเทศ 

ตลาดในประเทศระดับบนและกลางสวนใหญเปนกลุมผูผลิตที่ซ้ือลิขสิทธิ์   กลุมผูสราง
แบรนดเนมของตัวเอง และกลุมผูนําเขาโดยตรงจากตางประเทศ เน่ืองจากกําลังการซื้อของคนไทย
ในชวงทศวรรษที่ผานมา และการลดภาษีนําเขาเครื่องนุงหมตามขอตกลงอาฟตา และองคการ
การคาโลก ทําใหพฤติกรรมการบริโภค และรสนิยมการใชเสื้อผาของคนไทยมคีวามเปนสากลมาก
ขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพ และเนนการออกแบบมากขึ้น ทําใหตลาดระดับน้ีมีศักยภาพในการ
ขยายตวัสูง แตจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปจจุบัน และมาตรการปลอยคาเงินบาทลอยตวั ทํา
ใหเสื้อผาสําเรจ็รูประดับบนและกลางที่นําเขาจากตางประเทศมีราคาสูงขึ้นมากกวารอยละ 20 อีกทั้ง
จากการที่ไทยรับเง่ือนไขจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ทําใหทางภาครัฐตองปรับเพ่ิม
อัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 รวมทั้งปลอยใหราคาสาธารณปูโภคมีการปรับตวั
ตามตนทุนการผลิตที่แทจริง จะสงผลใหคาใชจายดานภาษี ดานสาธารณูปโภค และวตัถุดิบตางๆ 

ประเทศ 
มูลคา (ลานบาท) สัดสวน (%) 

2542 2543 2544 2542 2543 2544 

1. สหรัฐอเมริกา 59,212.6 70,787.4 76,171.5 51.68 54.23 55.65 

2. สหภาพยุโรป 8,326.0 8,172.8 28,980.9 7.27 6.26 21.17 

3. ญ่ีปุน 5,770.9 6,812.3 8,296.3 5.04 5.22 6.06 

4. เอเชียตะวนัออกกลาง 5,045.2 5,185.0 5,908.0 4.4 3.97 4.32 

5. แอฟริกา 4,475.1 4,658.6 3,472.2 3.91 3.57 2.54 

6. อ่ืนๆ 31,738.5 34,912.3 14,048.7 27.7 26.75 10.26 

รวม 114,568.3 130,528.4 136,877.6 100.0 100.0 100.0 
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เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงผลกระทบที่ตามมาจากมาตรการเหลานี้คือ ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่
ภาวะเงินเฟอก็มีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหรายไดที่แทจริงของประชาชนลดลง  

ตลาดระดับลาง สวนใหญจะเปนการเลยีนแบบจากตลาดระดับบนและกลาง ตลาดระดับน้ีมี
มูลคาตลาดสูง และมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว ผูผลิตสวนใหญเปนรายยอย และมีจํานวนมาก 
ทําใหภาวะการแขงขันในตลาดสูง โดยเฉพาะการแขงขนัทางดานราคา อีกทั้งปจจุบนัมีเสื้อผาสาํเร็จรูป
จากประเทศศรีลังกา จีน และอินเดีย เขามาแยงชิงสวนแบงตลาดในไทยมากขึ้น โดยอาศัยความ
ไดเปรียบดานราคา ทําใหเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยประสบปญหา ทั้งดานการแขงขัน และตนทุน
การผลิตที่สูง ทําใหไมสามารถแขงขันกับเสื้อผาสําเร็จรูปราคาถูกจากตางประเทศได กอปรกับมี
มาตรการปลอยคาเงินลอยตัว และผลจากการที่ไทยรบัเง่ือนไขของ IMF นับเปนปจจัยลบตอการ
เจริญเติบโตของตลาดนี้เพ่ิมมากขึ้น ตลาดเสื้อผาระดับลางจึงมีแนวโนมชะลอตัวลงรอยละ 7-10 ตอป
อยางตอเน่ือง 

1.6.2 ตลาดตางประเทศ 

จากตลาดแตละประเภทของตลาดภายในประเทศ  การสงออกไปยังตลาดตางประเทศ
สามารถแบงลกัษณะเชนเดียวกับตลาดในประเทศ   โดยตลาดระดับบนและกลางความตองการ
เสื้อผาในตลาดระดับน้ีมีอยูอยางตอเน่ือง ซ่ึงตลาดสงออกสวนใหญของไทย คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และกลุมประเทศในสหภาพยุโรป ซ่ึงประเทศเหลานี้เปนตลาดในโควตา 
สวนตลาดนอกโควตา คือ ประเทศญี่ปุน ขอไดเปรียบของประเทศไทย คือ มีตนทุนการผลิตที่ต่ํา
สําหรับการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูประดับบนและกลาง ดังน้ัน ผูผลิตจึงควรมีการปรับตวั ทั้งทางดาน
คุณภาพ การออกแบบ และการสรางความหลากหลายของสินคา รวมทั้งทําการตลาดในเชิงรุกมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการผลิตและสงมอบสินคาไดตรงความตองการของผูสั่งดวย ทั้งนี้ เพ่ือให
พรอมรับกับขอตกลงขององคการการคาโลกตามนโยบายการคาเสรี สวนนโยบายปลอยคาเงิน
บาทลอยตัว และมาตรการรักษาเสถียรภาพคาเงินบาทของ IMF น้ันสงผลกระทบทางดานบวกตอ
ตลาดระดบัน้ี เน่ืองจากทําใหสินคามีราคาถูกลงโดยเปรยีบเทยีบ 

กรณีตลาดระดับลางนั้น ปจจุบันประสบปญหาการแขงขันที่รุนแรงในตลาดโลก เน่ืองจากมี
ประเทศคูแขงมากขึ้น อีกทั้งปญหาตนทนุการผลิตทีเ่พ่ิมสูงขึ้นทุกปเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง เชน 
จีน อินโดนีเซีย และเวยีดนาม ซ่ึงประเทศเหลานี้มีตนทุนการผลติโดยเฉพาะคาแรงงานที่ต่ํากวา
ไทยประมาณ 3 เทา ซ่ึงตลาดระดบัน้ีเนนการแขงขันดานราคามากกวาคณุภาพ ทําใหไทยไม
สามารถแขงขนักับประเทศเหลานี้ได ดังน้ัน มาตรการปลอยคาเงินบาทลอยตัว และผลจากการที่
ไทยรับเง่ือนไขของ IMF จึงมีผลกระทบดานบวกเพยีงเล็กนอยตอตลาดสงออกระดับน้ี เน่ืองจาก
ไทยมีความเสยีเปรียบทางดานความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงอยูแลว การสงออกของ
ตลาดในระดบัลางจึงมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 5-10 เพราะฉะนั้น ในระยะ 3 ปขางหนา การที่
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมของไทยยังตองการรักษาตลาดระดับลางนี้ไว คงตองพิจารณาถึงการยาย
ฐานการผลติไปยังแหลงที่มีความไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิตดวย 
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3. อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม 
 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็ว จนกลายเปนสินคา
สงออกสําคัญอันดับ 2 รองจากน้ํามันดิบ มูลคาสงออกปละกวา 5 พันลานเหรียญสหรัฐ การที่
เวียดนามเขาเปนสมาชิกอาเซียนในป 2538 ทําใหเวียดนามตองลดภาษีนําเขาเหลือรอยละ 0-5 

ภายในป 2549 (แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามภายในป 2558 และวิสัยทัศนป 2563, 
กรมสงเสริมการสงออก) 
 
3.1   อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
 

1. นํ้ามัน 
 เวียดนามเปนประเทศผูผลิตและผูสงออกน้ํามันดิบรายสําคัญของภูมิภาค โดยสงออก

เกือบทั้งหมด เพราะเวียดนามไมมีโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ และนําเขาน้ํามันสําเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนๆ จากตางประเทศทั้งนี้เวียดนามมีสวนแบงตลาด 0.48 % ของตลาดโลก 
และเปนผูผลิตที่ใหญเปนอันดับที่ 34 ของโลกเชนกัน บริษัทผูผลิตรายสําคัญที่ซ้ือนํ้ามันดิบของ
เวียดนามไดแก BP, Shell, Exon Mobil, Chevron, China Oil, Sinopec, Sojitz และ Mitsubishi 

 2. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

         จากการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจัง  เพ่ือใหสามารถแขงขันได  ซ่ึงทําใหมีการลงทุน
ปรับปรุงโรงงานเกาที่ลาสมัยและการเพิ่มกําลังผลิตของโรงงานใหม  ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวาง
เวียดนามกับสหรัฐฯ ทําใหเวียดนามสามารถสงออกสิ่งทอและผลิตภัณฑไปสหรัฐฯ ไดสูงอยางนา
สังเกตโดยสหรัฐฯ จนกลายเปนตลาดสําคัญอันดับ 1 มีสัดสวนกวารอยละ 50 ของมูลคาการสงออก
สิ่งทอและเครื่องนุงหมรวมของเวียดนาม  

3. รองเทาและเครื่องหนัง  
         อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็วจนปจจุบันกลายเปน
ผูสงออกสําคัญอันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน ฮองกง และอิตาลี แตโรงงานที่สงออกสวนใหญเปน
การรับจางผลิตใหบริษัทตางชาติ และใชวัตถุดิบคุณภาพสูงที่นําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด 
รวมถึงการออกแบบ เทคโนโลยี และการหาตลาด อุตสาหกรรมนี้จึงยังตองการการพัฒนาอีกมาก
โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงคูแขงอยางจีน ซ่ึงมีตนทุนการผลิตต่ํากวาเวียดนาม 
          4. การแปรรูปสัตวนํ้า  
          ภาคการประมงนับเปนสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนามและสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ
เปนจํานวนมาก ซ่ึงเวียดนามมีชายฝงทะเลยาวกวา 3,260 กิโลเมตร และแหลงนํ้าจืดในประเทศ มี
พันธุปลากวา 2,000 ชนิด และประมาณ 100 ชนิดที่มีปริมาณมากพอในการผลิตเชิงพาณิชย ขอมูล
จากสถาบันการวางผังและการออกแบบดานการเกษตรของ กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท
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เวียดนาม ป 2546 พ้ืนที่ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเวียดนามเพิ่มขึ้น 312,864 เฮ็กตาร (โดยการ
นําพื้นที่ซ่ึงปลูกขาวไดผลนอย และพ้ืนที่ชายฝงทะเลที่นํ้านิ่ง หรือพ้ืนหาดทรายริมบริเวณน้ํานิ่ง มา
ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เชน กุง กั้ง กุงมังกร ปลาน้ําจืด เปาฮ้ือ ปูทะเล ปูมา และปลาทะเลบาง
ชนิด) 
 

5. การแปรรูปผักผลไม 
          เวียดนามมีผลผลิตทางการเกษตรทางดาน พืชผัก ผลไม สัตวนํ้า ชา กาแฟ เปนจํานวน
มาก แตกระบวน การผลิตเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ยังไมไดมาตรฐาน รวมถึงการบรรจุภัณฑ 
นอกจากนี้อาจครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ เชน ปุยชีวภาพ อาหารสัตว หองเย็น 
เครื่องปรุงรส บรรจุภัณฑ ชิ้นสวนอุปกรณที่ใชในโรงงาน ไรนา เพ่ือการจับสัตวนํ้า เปนตน ดังน้ัน
การแปรรูปผักและผลไมเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแกนักลงทุนตางชาติ 
 

6. การผลิตรถจักรยานยนต 
         รถจักรยานยนตในเวียดนามมีการพัฒนาขึ้นมาอยางซับซอน ซ่ึงในแตละชวงของการพัฒนา
ทําใหผูบริโภคชาวเวียดนามมีความรู และประสบการณเกี่ยวกับรถจักรยานยนตมากยิ่งขึ้น ในตลาด
รถจักรยานยนตของเวียดนามมีรถจักรยานยนตมากมายหลายยี่หอ ซ่ึงมีที่มาอยางหลากหลาย อีก
ทั้งระดับคุณภาพก็แตกตางเชนกัน ทําใหผูบริโภคชาวเวียดนามมีทางเลือกอยางมากมายในการซื้อ
รถจักรยานยนต 
         ในปจจุบันเวียดนามมีการซื้อรถจักรยานยนตตอปประมาณ 2 ลานคัน ซ่ึงในป 2553 อัตรา
การซื้อรถจักรยานยนตจากการพยากรณจะอยูที่ประมาณ1.5 – 1.8 ลานคันตอป จากการที่
เวียดนามเขารวมกับ WTO เวียดนามจะตองเปดตลาดอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต โดยเฉพาะใน
สวนของรถจักรยานยนตที่มีเครื่องยนตตั้งแต 175cc ขึ้นไปจะไดรับการลดภาษีเหลือเพียง 40% 
เปนระยะเวลา 8 ป น้ีเปนโอกาสที่ดีแกนักธุรกิจตางชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจไทย 
          
 

3.2 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนาม 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาของเวียดนามมีผูผลิตประมาณ 2,500 บริษัท ซ่ึงในจํานวนนี้ 
มากกวา 70% ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ   โดยเฉพาะอยางยิ่งในนครโฮจิมินห   และมีกระจาย
อยูในจังหวัดรอบๆ นครโฮจิมินห เชน ลองอาน (Long An) ตองนาย (Dong Nai) บิ่นเยือง (Binh 
Duong) อีกประมาณ 20% ตั้งอยูทางตอนเหนือโดยมีฮานอยเปนหลัก และสวนที่เหลือกระจายอยู
ทางภาคกลางของประเทศ 

 จํานวนคนงานในสาขาสิ่งทอของเวียดนามมีประมาณ 2.2 ลานคน (ไมนับรวมแรงงานที่
ปลูกฝายและปลูกหมอนเลีย้งไหม) ซ่ึงในจํานวนนี้ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 1ลานคน 
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 การผลิตผาผนืยังมีคุณภาพต่ําและไมคงที่ ไมความสม่ําเสมอของสีและความทนของสีของ
ผายอมสวนใหญจะจําหนายตลาดภายในประเทศ  

 การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสวนใหญประมาณ 90% เปนแบบรับจางผลิต ซ่ึงตองพ่ึงพาคําสั่ง
ซ้ือจากตางประเทศอยางมาก และมีสัดสวนในการใชวัสดุดิบภายในประเทศเพียง 35 %  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามกําลังพัฒนาเปนลําดับและพยายามสรางระบบมาตรฐาน
ดานการทอใหดีขึ้น  แตยังไมสามารถสนองความตองการในประเทศได ปญหาที่เผชิญขณะนี้ คือ 
การขาดแคลนแรงงานที่ไดรับการอบรมแลว ขาดประสบการดานการบริหาร ขาดขอมูลการตลาด
และยังไมมีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ 

ตาราง 13 ประเภทสิ่งทอและปริมาณการผลิตของประเทศเวียดนาม ระหวางป 2538 – 2541 

 

หนวย 2538 2539 2540 2541 

เสนใย ตัน 59,222 65,390 67,540 71,172

ไหมพรม ตัน 1,165 1,585 1,696 1,600

ผาไหม ลานเมตร 263 285 299 317

ผาใบ ลานชิ้น 2,058 2,269 2,484 2,600

ผาเช็ดหนา-ผาขนหนู ลานชิ้น 276 278 385 405

เสื้อผาสําเร็จรูป ลานชิ้น 172 207 302 290

เสื้อผายืด ลานชิ้น 30.18 25.25 25.09 29.11

ที่มา: ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
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การสงออก 

 นับตั้ งแตป 2548 เสื้อผาและสิ่ งทอของเวียดนามสามารถเขาสูตลาดสําคัญอยาง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไดโดยไมมีขอจํากัดดานโควตา เน่ืองจากการยกเลิกโควตาสิ่งทอ
ขององคการการคาโลกหรือ WTO ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนมา ทําใหการสงออกเสื้อผา
และสิ่งทองของเวียดนามขยายตัวอยางมากและตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยปละ 20%  

ญ่ีปุน

9% สหรัฐฯ

57%
ประเทศ

อื่นๆ

16%

ยุโรป

18%

 
 

ภาพประกอบ 7 สวนแบงตลาดการสงทอสิ่งทอและเสื้อผาของเวียดนาม ป 2550 
ที่มา : แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามภายในป 2558 และวิสยัทศันป 2563, กรม   
      สงเสริมการสงออกประเทศไทย 
 

 สหัฐอเมริกาเปนตลาดที่รองรับการสงออกสิ่งทอ และเสื้อผาของเวียดนามที่สาํคัญเปน
อันดับ1 คิดเปนสัดสวนประมาณ 57% ของการสงออกสิ่งทอและเสือ้ผาของเวียดนาม รองลงมาคือ 
สหภาพยุโรปและญี่ปุน คิดเปนสัดสวน 18% และ 9% ตามลําดับ จากการสงออกสิ่งทอรวม 100 %
ของประเทศเวียดนาม 

 การบริโภคในประเทศ 

 เม่ือมองการบริโภคเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศเวียดนาม 100 เปอรเซ็น    จะพบวาการ
บริโภคเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนาม 80 – 90 % เปนการผลิตในเวียดนาม   โดยคาใชจายในการ
บริโภคเครื่องนุงหมของเวียดนามเฉลี่ย 20 ดอลลารสหรัฐตอคนตอป เน่ืองจากมาตรฐานการครอง
ชีพในเวียดนามยังคอนขางต่ํา   เสื้อผาแฟชั่นและเสื้อผาเด็กจะมีการนําเขาจากตางประเทศนิยมใช
เฉพาะกลุมคนที่มีรายไดสูง (สถาบันพัฒนาสิ่งทอประเทศเวียดนาม 2550, Online) 

 การลงทุน 

การลงทุนในเวียดนามในป 2549 มีมูลคารวม 398.9 แสนลานดอง หรือประมาณ 2.493 
พันลานดอลลารสหรัฐ โดยเปนการลงทุนจากภาครัฐของเวียดนาม รอยละ 50.1 เอกชน
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ภายในประเทศเวียดนาม รอยละ 32.4 และการลงทุนจากตางประเทศ รอยละ 16.3   สําหรับการ
ลงทุนจากตางประเทศในป 2549 มีมูลคารวม 10.2 พันลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงสูงเปนประวัติการณ
นับตั้งแตที่ไดมีการออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนเม่ือป 2530 โดยเปนการลงทุนในโครงการใหม 
7.83 พันลานดอลลารสหรัฐ และการลงทุนเพ่ิมของโครงการลงทุนในเวียดนาม 2.63 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยมีโครงการลงทุนจากตางประเทศในเวียดนามทั้งสิ้น 6,813 โครงการ เงินลงทุน
จดทะเบียน 60,473.69 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงใชจายเงินในการลงทุนแลว 28,783.28 ลานดอลลาร
สหรัฐ   และประเทศที่ลงทุนในเวียดนามมาก 15 อันดับ ไดแก (1) ไตหวัน (2) สิงคโปร (3) 
สาธารณรัฐเกาหลี (4) ญ่ีปุน (5) ฮองกง (6) เกาะบริติชเวอรจิน (7) เนเธอรแลนด (8) ฝรั่งเศส (9) 
สหรัฐอเมริกา (10) มาเลเซีย (11) เกาะเคยแมน (12) อังกฤษ (13)ไทย (14) จีน และ (15) เกาะซา
มัว  

และเม่ือพิจารณาการลงทุนจากตางประเทศเปน 100 เปอรเซ็น   ซ่ึง 6 ประเทศที่เขาไปลงทุน
ในเวียดนามมาก ไดแก ไตหวัน สิงคโปร ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี และฮองกง  มีมูลคาการลงทุน
รวมกันในเวียดนามเปนสัดสวน รอยละ 60.6 ของมูลคาเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งหมด และเปนการ
ลงทุนดานอุตสาหกรรมและการกอสรางมากที่สุด รอยละ 67.5 และ รอยละ 62 ของมูลคาเงินลงทุน
จดทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ การลงทุนจากตางประเทศที่เพ่ิมขึ้นนาจะเปนผลจากการที่เวียดนามเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization –WTO) และไดรับสถานะประเทศคูคา
ปกติถาวร (Permanent Normal Trade Relations – PNTR) จากสหรัฐฯ รวมทั้งการยกเลิกโควตา
การสงออกสินคาจากสหภาพยุโรป  นครโฮจิมินหเปนเมืองที่ไดรับการลงทุนจากตางประเทศมาก
ที่สุดเปนสัดสวน       รอยละ 23.4 ของเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งหมด หรือ รอยละ 30.2 ของ
โครงการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด รองลงไป คือ กรุงฮานอย รอยละ 16.7 ของเงินลงทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด จังหวัดดองไนในภาคใตของเวียดนาม รอยละ 15 ของเงินลงทุนจดทะเบียน
ทั้งหมด และจังหวัดบาเรียหวุงเตาในภาคใตของเวียดนามเชนกัน รอยละ 10 ของเงินลงทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด 

 การลงทุนจากตางประเทศในเวียดนาม ซ่ึงเปนธุรกิจการลงทุนซึ่งตางประเทศเปนเจาของ
ทั้งหมด (100-percent foreign-invested project) เปนสัดสวน รอยละ 76.1 ของโครงการลงทุน
ทั้งหมด และ รอยละ 58.1 ของเงินลงทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยในสวนของไทยมีโครงการลงทุน
รวมในเวียดนามนับถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 จํานวน 142 โครงการ เงินทุนจดทะเบียน 1,335.91 
ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงใชจายเงินในการลงทุนแลว 816.79 ลานดอลลารสหรัฐ(สถาบันพัฒนาสิ่งทอ
ประเทศเวียดนาม, Online) 
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4.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

4.1 แนวคิดความไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) 

 เบลา บาราสา (Bela Balassa. 1989) ศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกา ในการเปรียบเทียบระหวางดัชนีการสงออกและการสงออกสุทธิของ
ประเทศญี่ปุนจะเนนการใชทุนมนุษยเปนหลัก และในชวงป 1967-1985 จะใชแรงงานไรฝมือ และ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สําหรับสหรัฐอเมริกาเนนทางดานทรัพยากรในการผลิตและเนนการวิจัย
และพัฒนาเปนอันดับหน่ึง   แตสหรัฐอเมริกาไมมีความไดเปรียบในปจจัยแรงงานไรฝมือ   เม่ือ
พิจารณาในดานความสัมพันธของความไดเปรียบในทุนมนุษยและการใชปจจัยทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยตลอดเวลา ในการตรวจสอบขอมูลกลุมสินคาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (การใชการ
วิจัยและพัฒนาในการผลิตสินคา) โดยสรุปแลวประเทศที่ใชทุนมนุษยเปนหลักจะมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้นหรืออาจจะพิจารณาจากกลยุทธทางการคาและความแตกตางในลักษณะ
ของกิจกรรมในการวิจัยและพัฒนา  ซ่ึงจะนําไปปฎิบัติตามความแตกตางของอุตสาหกรรม 

 ขอบเขตของรปูแบบความสมัพันธของปจจัยการผลิตระหวางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจากปจจัยทุนมนุษย  โดยการเปลี่ยนแปลงของกําลงัแรงงานและทุน
มนุษยไมสามารถเคลื่อนยายระหวางประเทศไดในอดีต  แตในอนาคตสามารถเคลื่อนยายปจจัยทุน
ระหวางประเทศและทําใหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหมดไป  ดังน้ันในอนาคตรูปแบบของ
ปจจัยการผลิตระหวางประเทศก็คือไมแนนอน 

 

 อิสระพล คันศร (2534)   ทําการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการสงออกสินคาไปสหรัฐอเมริกา  
โดยศึกษาถึงโครงสรางการผลิตและการสงออกไปสหรัฐอเมริกา ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของสินคาไทยที่สงออกไปสหรัฐอเมริกา  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการสงออกสินคาไทยใหมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น  โดยศึกษาถึงสินคา 26 ชนิด ซ่ึงรวมทั้งการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดวย   โดยใช
ขอมูลเพ่ือทําการศึกษาป 2534-2541 พบวา ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง  ในดานปญหาการกีดกันทางการคานั้นไมมีผลกระทบตอการสงออกสินคาไทยไป
สหรัฐอเมริกามากนัก  ทั้งนี้เพราะวามีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือเผชิญปญหาอยางรวดเร็ว   
แตในอนาคตคาดวาการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกาจะขยายตัวและเขมงวดมากขึ้น  ในการ
วิเคราะหศักยภาพการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอเมริกา  ใชแนวคิดสวนถือครองตลาดคงที่ 
(Constant Market Share : CMS) ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed 
Comparative Advantage : RCA) และสวนถือครองตลาด (Market Share) โดยเปรียบเทียบกับผู
สงออกอ่ืนๆ ในการวิเคราะหสวนถือครองตลาดคงที่ พบวาการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอเมริกาทั้ง 
26 ชนิด  มีการขยายตัวของการสงออกเพ่ิมขึ้น 24 ชนิด และลดลง 2 ชนิด คือ ดีบุกและน้ําตาล  
สวนการศึกษาวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบปรากฎวา  สินคาไทยมีความไดเปรียบ
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โดยเปรียบเทียบ 25 ชนิด ในจํานวนนี้สินคาไทยมีแนวโนมความไดเปรียบเพ่ิมขึ้นถึง  24 ชนิด และ
สินคาที่มีแนวโนมความไดเปรียบลดลง 11 ชนิด ในการพิจารณาถึงสวนแบงตลาดพบวาสินคา 22 
ชนิด มีแนวโนมของสวนถือครองตลาดเพิ่มขึ้น  ดังนั้นสรุปไดวาสินคาสวนใหญมีความสามารถ
ทางการแขงขันดีขึ้น และสามารถแขงขันไดดีกับประเทศอาเซียนดวย 

 

 สุพินดา วะศินรัตน (2539)  ไดทําการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการสงออกของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและครื่องประดับของไทย   โดยใชการศึกษาวิเคราะห ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานทฤษฎี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage: RCA) และใชการศึกษาวิเคราะห
แบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ (Constant Market Share Model) ศักยภาพการสงออกของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยระยะเวลาที่ทําการศึกษาอยูในชวงป พ.ศ. 2531-2535   
จากผลการศึกษาความไดเปรียบโดบเปรียบเทียบพบวาไทยมีความสามารถในการสงออกสินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึ้น  แสดงวาไทยมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ตลาดโลกได  โดยตลาดที่ทําการศึกษาไดแก เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮองกง อิสราเอล ญ่ีปุน 
สิงคโปร สวิตเซอรแลนด สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  โดยประเทศไทยสามารถสงออกได
เพ่ิมขึ้นในทุกตลาดยกเวนในสหราชอาณาจักร    และผลการศึกษาสวนแบงการตลาดพบวาเหตุ
ปจจัยที่ทําใหการสงออกมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาจากการขยายตัวของตลาดโลก (World Growth 
Effect), ผลจากความสามารถในการแขงขัน (Pure Share of Competiveness Effect) และผลจาก
การปรับการสงออกถูกหรือผิดทาง (Interaction Effect) นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนด
ศักยภาพการสงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถ
มากขึ้นดวย 

 

 วิยะดา บึ้งไชย (2549) ทําการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบการสงออก
สับปะรดกระปองของไทยระหวางป 2542 – 2546 โดยศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต   และ
การสงออกตลอดจนถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตและการสงออกสับปะรดกระปองของไทย    
รวมทั้งศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสับปะรดกระปองของไทย        ฟลิปนส
และอินโดนีเชียในการนําเขาสับปะรดกระปองของสหรัฐอเมริกา เยอรมันและญี่ปุนระหวาง  ป 2542 
– 2546   เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณรวมกับการวิเคราะหเชิงพรรณาและคาดัชนีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : RCA)   จากผลการศึกษาพบวา  1. การ
ผลิตและการสงออกสับปะรดกระปองของไทยยังประสบปญหาดานการผลิตและการสงออก คือ 
ปญหาดานวัตถุดิบ  ไดแก ผลผลิต, ราคาและคุณภาพไมแนนอนรวมทั้งการเผชิญปญหาการกีดกัน
ทางการคาของประเทศนําเขาที่สําคัญ เชน สหรัฐอเมริกาทําใหมีแนวโนมการสงออกสับปะรดที่
ลดลง  2.ความเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยในตลาดสงออกสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และญี่ปุน 
เทียบกับฟลิปปนสและอินโดนีเซียพบวา 2.1 ในตลาดสหรัฐอเมริกา ไทยและฟลิปนสมีความ
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ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สวนอินโดนีเชียมีแนวโนมลดลง 2.2 .ในตลาดนําเขา
เยอรมัน ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลงขณะที่ฟลิปนสและอินโดนีเซียมีแนวโนมความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น 2.3 ในตลาดญี่ปุน ไทย ฟลิปปนสและอินโดนีเซียตางก็มี
แนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลง 

 

 ยุพดี เมธามนตรี (2550)  ทําการศึกษาการสงออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่งประดับ
ของไทยไปสหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของคาความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระหวางไทย จีน และอินเดีย 
ไปสหรัฐอเมริกา   โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA)    และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกของสินคาใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปสหรัฐและปจจัยที่เปนที่มาของการเปลี่ยนแปลง
มูลคาการสงออกในสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย  จากการศึกษาพบวา
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ  ไทยเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกสินคาประเภท ไขมุก และเพชร มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกสินคาประเภท พลอย อัญมณีสังเคราะห เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับ
ทองและแพลตินัม และเครื่องประดับเทียม  แตแนวโนมของคาความไดเปรียบที่ปรากฎนั้นเปนไป
ในทิศทางที่ลดลง  ซ่ึงตางจากคูแขง ไดแก จีนและอินเดีย  และจากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของมูลคาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 
2542-2548 พบวา สินคาที่มีเปอรเซ็นตของการเปลี่ยนแปลงลดลง  ไดแก ไขมุก และสินคาที่มี
เปอรเซ็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  ไดแก เพชร เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับทองและแพล
ตินัม  และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาการสงออกมากที่สุดไดแก ความสามารถในการ
แขงขันของไทยในสหรัฐอเมริกา  รองลงมาไดแก การขยายตัวในการนําเขาสินคาของสหรัฐอเมริกา  
และการขยายตัวของสินคาอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 

 

 วิรัญญา วิวัฒนะชัยแสง(2550) ทําการศึกษาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปของไทยไปสหรัฐอเมริกา   กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินโดนีเซีย   ในชวงป 2544-2548   โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
(Revealed Comparative Advantage: RCA) เปรียบเทียบการสงออกสินคาสินคาในอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูปของไทยและอินโดนีเซียไปยังสหรัฐอเมริกา   จากการศึกษาพบวา คา RCA ของทั้ง
สองประเทศมีคามากกวา 1 ซ่ึงไทยและอินโดนีเซีย ตางมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
สงออกเส้ือผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกาแตอินโดนีเซียมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ
มากกวาไทย 
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 4.2 แนวคิดความไดเปรยีบเชงิแขงขัน (Theory of Competitive Advantage)  

 นฤมล คงนอย (2540) ศึกษาเรื่องความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปของประเทศไทย โดยใชทฤษฎคีวามไดเปรียบเชิงแขงขัน (The Theory of Competitive 
Advantage) ของ Micheal E. Porter ในการวิเคราะหโดยพิจารณาถึงบอเกิดความไดเปรียบ
ทางการแขงขนัของอุตสาหกรรมของเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยดังน้ี   

1.ปจจัยการผลิตในประเทศ พิจารณาถึงความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิตระดับราคา
ของปจจัยการผลิต   โดยวิเคราะหจากโครงสรางตนทุนการผลิต 

2.ความตองการภายในประเทศ ไดศึกษาโดยวิเคราะหระดับคุณภาพของเสื้อผาสําเร็จรูปที่
ประชาชนภายในประเทศมีความตองการใช จากการเปรียบเทียบระหวางดัชนีผูบริโภคประเภท
สินคาเสื้อผาสําเร็จรูปกับดัชนีราคาผูบริโภคสินคารวม รวมถึงการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับราคา
เสื้อผาสําเร็จรูปนําเขา (C.I.F) กับราคาเสื้อผาสําเร็จรูปสงออก (F.O.B) เพ่ือดูคุณภาพเสื้อผา
สําเร็จรูปที่เปนที่ตองการภายในประเทศ 

 3.อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ ไดวิเคราะหระดับการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปแตละอุตสาหกรรม โดยใชการวัดการกระจุก
ตัวบางสวนดวยวธิี Concentration Ratio   นอกจากนี้ยังไดคํานวณหาดัชนีการเชื่อมโยงไปขางหนา 
(Forward Linkage Index) ของอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศดวยเมตริกซผกผันจากตาราง
ปจจัยการผลิตและผลผลติของประเทศไทย 

 4.โครงสรางของบริษัทและสภาพการแขงขันในประเทศ   ใชวิธีการวัดการกระจุกตัว
บางสวนในการวัดภาวะการณแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป   รวมถึงคํานวณดัชนีการ
เชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward Linkage Index)  

 5.เหตุสุดวิสัย ไดศึกษาถงึผลกระทบจากนโยบายการคาของรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เปน
ตลาดสงออกรวมถึงผลกระทบจากการรวมกลุมเศรษฐกิจตางๆ  

 6. นโยบายรัฐบาล   ไดศึกษาถึงนโยบาลรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป รวมถึง
ศึกษาเปรียบเทียบกับนโยบายประเทศคูแขง 

 จากผลการศกึษาพบวา ตลาดเสือ้สําเร็จรูปในประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับคุณภาพ
ปานกลางและต่ําเปนสวนใหญ แตเน่ืองจากคาแรงงานไทยสูงเม่ือเทียบกบัประเทศคูแขงในระดับ
คุณภาพนี้ คือ ประเทศจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทําใหไทยสญูเสียความไดเปรียบเชิงแขงขัน
ในตลาดเสื้อผาสําเร็จรูปคุณภาพปานกลางและต่ํานี้ สวนตลาดเสื้อผาสําเร็จรูปทีไ่ทยพอจะแขงขัน
ไดคือ ตลาดสนิคาระดับบน 
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 ทิพพา เพ่ิมลาภ (2545)   ไดศึกษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย  
โดยทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอในทุกดานและทําการ
วิเคราะหความไดเปรียบในเชิงแขงขันดวยวิธี Diamond Model ซ่ึงเปนการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆ 
ที่มีผลตอการกําหนดความไดเปรียบในเชิงแขงขันของประเทศ ไดแก  ปจจัยการผลิตในประเทศ 
(Factor Conditions)  ปจจัยดานอุปสงค (Demand Conditions), อุตสาหกรรมสนับสนุนและ
เกี่ยวเนื่องในประเทศ (Related and Supporting Industries)  กลยุทธโครงสราง สภาพการแขงขัน
และคูแขงในประเทศ (Firm Strategy, Structure and Rivalry), เหตุที่ควบคุมไมได (Chance) และ
รัฐบาล (Government)  นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังไดวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จากการผลการศึกษาพบวา   ในดานปจจัย
การผลิต ไทยมีความไดเปรียบเน่ืองจากมีแรงงานจํานวนมาก  แตเสียเปรียบเนื่องจากขาดแรงงาน
และบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางรวมทั้งอัตราคาจางแรงงานสูงกวาประเทศคูแขง  ดาน
ปจจัยอุปสงค ไทยมีความเปรียบจากการที่มีตลาดในประเทศที่ใหญ  มีความตองการที่หลากหลาย 
แตมีความเสียเปรียบจากการที่ผูผลิตในบางอุตสาหกรรมไมสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีตรง
ตามความตองการของผูบริโภคได   ดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ ไทยมี
ความไดเปรียบจากการที่อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยมีการผลิตที่ครบวงจรเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน
และเกี่ยวเนื่องซ่ึงกันและกัน  แตก็มีสิ่งที่ลดความไดเปรียบนี้ลงคือ การขาดความเชื่องโยงระหวาง
แตละอุตสาหกรรม   ดานกลยุทธโครงสราง สภาพการแขงขันและคูแขงในประเทศ เปนปจจัยที่ไทย
มีความไดเปรียบในเชิงแขงขันเนื่องจากมีการแขงขันในประเทศที่รุนแรงเปนตัวกระตุนใหผูผลิต
ตองพยายมปรับปรุงคุณภาพของสินคาอยูเสมอ  สวนเหตุที่ควบคุมไมได เชน การเปดเสรีการคาสิ่ง
ทอเปนปจจัยที่ไทยจะตองคํานึงถึงและหาทางพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือฉกฉวย
โอกาสและทําใหไทยไดเปรียบจากการเปดเสรีการคาสิ่งทอใหได  โดยปจจัยที่สําคัญที่จะชวย
สงเสริมและสนับสนุนใหไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้นไดคือรัฐบาล  ที่จะตองมีการ
กําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ที่เหมาะสม และจากการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน โอกาส 
และอุปสรรค พบวา ไทยมีจุดออนหลายดาน เชน ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ขาดบุคลากรที่มีทักษะ 
ขาดการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมตอเนื่องในกระบวนการผลิต คุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ ไมมี 
Brand Name ของตนเอง เปนตน และมีอุปสรรคในเรื่องของโครงสรางภาษี กฎระเบียบของ
หนวยงานราชการ มาตรการของตางประเทศ  แตไทยเองก็มีจุดแข็งหลายประการ ที่สําคัญคือการที่
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีการผลิตที่ครบวงจรผูประกอบการมีประสบการณมายาวนาน  มีตลาดใน
ประเทศที่ใหญมีแรงงานจํานวนมากและฝกฝนงายและมีโอกาสจากการเปดเสรีการคาสิ่งทอของ
องคกรการคาโลก การเปดเสรีการคาสิ่งทอภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน  ซ่ึงทําใหไทยขยายตลาด
ไดมากขึ้นหากไทยสามารถปรับปรุงแกไขจุดออน  และหาทางลดปญหาและอุปสรรคตางๆลงได  
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 พรพรรณ ชื่อประเสริฐสขุ (2546) ศึกษาความสามารถในการแขงขันของหัตถกรรม
อุตสาหกรรมเซรามิก: กรณี ศึกษา เซรามิคศลาดลในจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาถึงโครงสรางการ
ผลิต การตลาดและการสงออก และการทําการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยใชแนวคิด 
Diamond model ของ Micheal E. Porter รวมทั้งใชแนวคิดจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) ผลจากการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดย Diamond Model พบวา 

 ดานปจจัยการผลิตมีขอไดเปรียบ คือ มีแหลงวัตถุดิบในทองถิ่น แรงงานมีฝมือ มีรากฐาน
ทางวัฒนธรรม  ขอดอยคือคุณภาพวัถุดิบไมคงที่  ระดับการศึกษาของแรงงานต่ํา  ขาดนักออกแบบ 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ดานปจจัยสนับสนุน มีขอไดเปรียบคือ มีอุตสาหกรรมตนน้ําถึงปลายน้ํา
ครบวงจร  มีสถาบันสงเสริม สนับสนุนและใหความรูอยูในพ้ืนที่ ขอดอยคือ ขาดความรวมมือ
ระหวางผูผลติดวยกัน  และหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดานปจจัยอุปสงคมีขอไดเปรียบ 
คือ ความตองการของลูกคาภายในประเทศมีความละเอียดและพิถีพิถันในตวัศลิาดล  แตมีขอดอย
ตรงที่ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับศิลาดลนอยในดานคุณคาและกระบวนการผลิต  สวนดานกลยุทธ 
โครงสรางขององคกร และสภาวะการแขงขัน  มีขอไดเปรียบเกี่ยวกับกลยุทธการผลิต  เชน มี
เทคนิค ภูมิปญญา กลยุทธระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การแขงขันสูงดานรูปแบบและคุณภาพ  แต
มีขอดอยคือ ขาดความรูกลยุทธการตลาดและการสงเสริมการตลาด  ขาดทัศนคตใินการพัฒนา
ตนเองและธุรกิจ 

 

 สุนิดา พลังศักดิ์ (2549) ไดทําการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม
อาหารสัตวในประเทศไทย โดยไดศึกษาวิเคราะหแบบจําลองเพชร (Diamond model) และการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาศและขอจํากัด (SWOT Analysis) เพ่ืออธิบายศักยภาพการแขงขัน
ของผูประกอบการแตละขนาด   จากผลการศึกษาพบวาผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว
ขนาดใหญมีระดับศักยภาพในระดับสูงมีการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร     โดยทําการผลิตเพ่ือใช
ในฟารม,การจัดจําหนายภายในประเทศและการสงออก  ทั้งน้ียังมีความพรอมในการดําเนินงานทุก
ดาน ในขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีระดับศักยภาพคอนขางสูงและปานกลาง  
ทําการผลิตเพ่ือใชในฟารมและการจัดจําหนายโดยรักษาฐานลูกคาเดิมในเขตพื้นที่ซ่ึงสามารถครอง
ตลาดในเขตพื้นที่ได   ทําใหสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางตอเน่ืองแตเปนเพียงสวนนอย
ในอุตสาหกรรม  ซ่ึงผูประกอบการขนาดใหญเปนทั้งผูนําราคาและครองสวนแบงตลาดสูงสุดจึงทํา
ใหอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีโครงสรางทางการตลาดเปนแบบตลาดผูขายนอยราย  สําหรับการ
แขงขันจะใชทั้งการแขงขันทางดานราคาและการแขงขันที่ไมใชราคา  โดยการแขงขันทางดานราคา
ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใชและการใหสวนลดทางการคาแกลูกคา  สวนการแขงที่มิใชราคาจะใชกลยุทธ
ทางการตลาดเนนสวนประสมทางการตลาดเพื่อใหสินคาเกิดความแตกตาง 
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 วิรัญญา วิวัฒนะชัยแสง (2550) ทําการศึกษาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปของไทยไปสหรัฐอเมริกา   กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินโดนีเซีย   ในชวงป 2544-2548   โดยไดศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive 
Advantage) ในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยและอินโดนีเซีย    โดยใชวิเคราะหแบบจําลอง
เพชร (Diamond Model)   จากการศึกษาพบวา       

 1.  เง่ือนไขทางดานการผลิตภายในประเทศ     ไทยมีขอไดเปรียบดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ต่ํากวา และมีอันดับขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติดานโครงสรางพื้นฐานที่
เหนือกวาอินโดนีเซีย แตอินโดนีเซียมีขอไดเปรียบดานการขนสง เน่ืองจากมีปริมาณเรือขนสงและ
ทาเรือมากกวาไทย และขอเสียเปรียบของไทยที่สําคัญคือ ไทยมีคาจางแรงงานสูงกวา         

 2. เง่ือนไขทางดานความตองการภายในประเทศ   อินโดนีเซียมีประชากรที่มากกวาไทย 
ดังน้ันตลาดอินโดนีเซียจึงใหญมากกวาไทยแตเปนสินคาระดับลางเหมือนกัน   

 3.อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องภายในประเทศ   พบวาทั้งอินโดนีเซียและไทยมี
ปญหาเดียวกันคือ การขาดการเชื่อมโยงภายในประเทศ   

 4. โครงสรางของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปไทยและอินโดนีเซียเปนตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมมีการแขงขันทางราคา   แตบริษัทขนาดใหญมีการแขงขัน
กันต่ําเนื่องจากมีสวนแบงการตลาดอยางชัดเจน   ประสบปญหาดานกลยุทธ เน่ืองจากสวนใหญ
ของผูประกอบการเปนผูรับจาง (OEM)  

 5. เหตุสุดวิสัยที่ไทยอินโดตองเผชิญ คือ การยกเลิกระบบโควตาจํากัดการนําเขาสิ่งทอ 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548    

 6. ดานนโยบายรัฐบาล พบวารัฐบาลไทยและอินโดนีเชียตางสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
แนวคลายกัน  เชน การจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การจัดงานแสดงสินคา การสงเสริม
การลงทุน  และผลการศึกษาทําใหพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการนําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจาก
ไทยมีเพียงปจจัยราคานําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปเพียงปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอปริมาณการนําเขา
เสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกาจากไทย 
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ตาราง 14 ตารางสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 

ผูวิจัยและชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัย 

เบลา บาราสา (1989), 

The Changing 
Comparative of Japan 
and United States 

การเปรียบเทยีบระหวางดัชนี
การสงออกและการสงออก
สุทธิของประเทศญี่ปุนจะเนน
การใชทุนมนษุยเปนหลกั 

สหรัฐอเมริกาเนนทางดานทรัพยา 
กรในการผลติและเนนการวจัิยและ
พัฒนา  แตไมมีความไดเปรียบใน
ปจจัยแรงงานไรฝมือประเทศญี่ปุน
ที่ใชทุนมนษุยเปนหลักจะมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 

อิสระพล คันศร (2534),  

วิเคราะหศักยภาพการสง 
ออกสินคาไทยไปสหรัฐ 
อเมริกา  

ความไดเปรียบโดยเปรียบ 
เทียบ (Comparative  
Advantage: RCA) และใช
การศึกษาวิเคราะหแบบ 
จําลองสวนแบงตลาดคงที ่
(Constant Market Share 
Model) 

ดัชนี RCA สินคาไทยมีความได 
เปรียบโดยเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้น
และสวนแบงตลาดมีแนวโนมของ
สวนถือครองตลาดเพิ่มขึ้น สรุปได   
วาสินคาสวนใหญมีความสามารถ
ทางการแขงขนัดีขึ้น  และสามารถ
แขงขันไดดีกับประเทศอาเซียน
ดวย 

สุพินดา วะศนิรัตน(2539 ), 

การศึกษาศักยภาพการ
สงออกของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 

คาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage: RCA) และใช
การศึกษาวิเคราะหแบบ 
จําลองสวนแบงตลาดคงที ่
(Constant Market Share 
Model) 

คาดัชนี RCA พบวาไทยมคีวาม 
สามารถในการสงออกสินคาอัญ
มณีและเครื่องประดับเพ่ิมขึน้และ
แบบจําลองสวนแบงตลาดพบ วา
เหตุปจจัยที่ทาํใหการสงออกมีการ
ขยายตวัเพ่ิมขึ้นมาจากการ
ขยายตวัของตลาดโลก 

วิยะดา บึ้งไชย (2549), 

การวิเคราะหความได 
เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การสงออกสับปะรด
กระปองของไทยระหวางป 
2542 – 2546 

คาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Revealed 
Comparative Advantage : 
RCA) 

การผลิตและการสงออกสับปะรด
กระปองของไทยยังประสบปญหา
ดานการผลิตและการสงออก และ
คา RCA การสง ออกสับปะรดใน
ตลาดสหรัฐ อเมริกาเพิ่มขึ้นแตใน
ตลาดเยอรมันและญี่ปุนกลับลดลง 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

แนวคิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage: RCA) 

ผูวิจัยและชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัย 

ยุพดี เมธามนตรี (2550), 

การศึกษาการสงออกของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยไป
สหรัฐอเมริกา 

ดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฎ 
(Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 

ดัชนี RCA เปนไปในทิศทางที่
ลดลงไดแก ไขมุก และเปอรเซ็น
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น  ไดแก 
เพชร เครื่องประดับเงิน และ
เครื่องประดับทองและแพลติ นัม  
และปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่น 
แปลงมูลคาการสงออกมากที่สุด 
ไดแก ความสามารถในการแขงขัน
ของไทยในสหรัฐอเมริกา   

วิรัญญา ววิัฒนะชัยแสง
(2550), การศึกษาการสง 
ออกสินคาในอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูปของไทยไป
สหรัฐอเมริกา:กรณี ศึกษา
เปรียบเทียบระหวางไทย
กับอินโดนีเซีย 

ดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฎ 
(Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 
 

 

RCA ของทั้งไทยและอินโดนีเซียมี
คามากกวา 1 ซ่ึงตางมีความ  ได 
เปรียบโดยเปรียบเทียบในการสง 
ออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรฐั 
อเมริกาแตอินโดนีเซียมีความได 
เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ
มากกวาไทย 

แนวคิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Theory of Competitive Advantage) 

ผูวิจัยและชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัย 

นฤมล คงนอย (2540), 
การวิเคราะหความได 
เปรียบเชิงแขงขันของอุต-
สาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป
ของประเทศไทย 

ใชทฤษฎีความไดเปรียบเชงิ
แขงขัน (The Theory of 
Competitive Advantage) 
ของ Micheal E. Porter 

ตลาดเสื้อสําเร็จรูปในไทยสวน
ใหญอยูในระดับคุณภาพปานกลาง
และต่ํา    แตเน่ืองจากคาแรงงาน
ไทย  สูงเม่ือเทียบกับคูแขงน้ี คือ 
จีน อินโดนีเซียและเวียดนาม ทํา
ใหไทย สูญเสยีความไดเปรียบเชิง
แขงขันในระดบัคณุภาพปานกลาง
และต่ํา สวนพอจะแขงขันเปน
ตลาดระดับบน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
แนวคิดความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Theory of Competitive Advantage) 

ผูวิจัยและชื่อเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัย 

ทิพพา เพ่ิมลาภ (2545), 

ความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมสิง่
ทอไทย 

วิเคราะหความไดเปรียบใน
เชิงแขงขันดวยวิธี Diamond 
Model 

ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ขาด
บุคลากรที่มีทกัษะ ขาดการเชื่อม 
โยงระหวางอุตสาหกรรมตอเน่ือง
ในกระบวนการผลิตคุณภาพวัตถุ 
ดิบไมดีพอ ไมมี Brand Name 
ของตนเอง เปนตน และมีอุปสรรค
ในเรื่องของโครงสรางภาษี กฎ 
ระเบียบของหนวยงานราชการ 

พรพรรณ ชื่อประเสริฐสุข 
(2546), ความสามารถใน
การแขงขันของหัตถกรรม
เซรามิก 

ทําการวิเคราะหความสามารถ
ในการแขงขันโดยใชแนวคิด 
Diamond model ของ 
Micheal E. Porter 

ขอไดเปรียบ คือ มีแหลงวัตถุดิบ
ในทองถิ่น แรงงานมีฝมือ มีราก 
ฐานทางวัฒนธรรม  ขอดอยคือ
คุณภาพวัตถดิุบไมคงที่  แรงงาน
คุณภาพต่ํา  ขาดนักออกแบบ 
ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สุนิดา พลังศักดิ์ (2549), 
ศักยภาพการแขงขันของ
อุตสาหกรรมอาหารสัตวใน
ประเทศไทย 

ศึกษาวิเคราะหแบบจําลอง
เพชร (Diamond model) และ
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาศและขอจํากัด (SWOT 
Analysis) 

อุตสาหกรรมอาหารสัตวขนาด
ใหญมีระดับศกัยภาพในระดับสูงมี
การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร 
ผูประกอบการขนาดใหญเปนทั้ง
ผูนําราคาและครองสวนแบงตลาด
สูงสุดจึงทําใหโครงสรางทาง
การตลาดเปนผูขายนอยราย 

วิรัญญา ววิัฒนะชัยแสง 
(2550), การศึกษาการ
สงออกสินคาในอุตสาห-
กรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ไทยไปสหรฐัอเมริกา: กรณี 
ศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
ไทยกับอินโดนีเซีย 

ไดศึกษาความไดเปรียบเชงิ
แขงขัน (Competitive 
Advantage) ใชวิเคราะห
แบบจําลองเพชร (Diamond 
Model) 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตออุปสงคการ
นําเขาเสื้อผาสําเร็จรูปจากไทยมี
เพียงปจจัยราคานําเขาเสื้อผา
สําเร็จรูปเพียงปจจัยเดียวทีมี่
อิทธิพลตอปริมาณการนําเขา
เสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา
จากไทย  

 



                                                                                                                                            

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเร่ือง  การศึกษาความไดเปรียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริกา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงพรรณา โดยอาศัยขอมูล
ทุติยภูมิในการวิเคราะห   และแบงการศึกษาออกเปน  2 ตอนดวยกัน คือ ตอนที่ 1. การศึกษา
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage: RCA)  ในการ
สงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกาของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2. การศึกษา
ความไดเปรียบเชิงแขงในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   โดย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ขอบเขตของการศึกษา 
2. การรวบรวมขอมูล 
3. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ศึกษา 
 1. ศึกษาดัชนีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูประหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา   โดยทําการตั้งแตป 2544 - 2551 เปน
ระยะเวลา 8 ป 
 2. การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยกับ
ประเทศเวียดนาม   โดยทําการตั้งแตป 2544 - 2551 เปนระยะเวลา 8 ป 
 

ขอมูลและแหลงขอมูล 
 
ตาราง 15 ขอมูลและแหลงขอมูลในการวิจัย 
 

ขอมูล แหลงขอมูล 
มูลคาการสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทย 
และเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา ป 2544 - 2551 

Global Trade Atlas 

มูลคาการสงออกทั้งหมดของไทยและเวียดนามไป 
สหรัฐอเมริกา ป 2544 - 2551 

World Trade Atlas 

ที่มา: หองสมุดกรมสงเสริมการสงออก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ขอมูล แหลงขอมูล 
มูลคาการนําเขาสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา 
ป 2544 - 2551 

Global Trade Atlas 

มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา 
ป 2544 - 2551 

World Trade Atlas 

ที่มา: หองสมุดกรมสงเสริมการสงออก 
          

การรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเสื้อผาของประเทศไทยและประเทศเวียดนามที่ใชในการ
วิเคราะหทั้งหมดเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และเปนขอมูลประเภทอนุกรมเวลา (Time 
Series Data) เปนรายปตั้งแตป 2544-2551 เปนระยะเวลา 8 ป   ซ่ึงแบงการรวบรวมขอมูลเปน 2 
ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1.การศึกษาดัชนีไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูประหวาง

ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา   รวบรวมโดย World Trade Atlas และ 
Global Trade Atlas เปนการนําเขาสินคาทั้งหมดของตลาดสหรัฐอเมริกาและการสงออก
สินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยและประเทศเวียดนาม 

ตอนที่ 2.การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยกับ
ประเทศเวียดนาม รวบรวมจากแหลงขอมูลไดจากหนวยงานรัฐบาล, ภาคเอกชน , 
หนวยงานตางๆ   และขอมูลที่เผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต  

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดจัดเตรียมการกระทําและวิเคราะหขอมูล  โดยมี 2 ตอนของวิเคราะห ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
ขั้นที่ 1   นําขอมูลมูลคาการสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยและเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา,  

ขอมูลมูลคาการนําเขาสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา  จาก Global Trade Atlas 
และ ขอมูลมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทยและเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา, ขอมูลมูลคา
การนําเขาสินคาทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาจาก World Trade Atlas นํามาใชในการ
วิเคราะห 

ขั้นที่ 2   ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ขั้นที่ 3   ปรับขอมูลใหอยูในระบบที่สามารถจะนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 เพ่ือใชในงานวิจัยทางสังคมศาสตร 
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ขั้นที่ 4   การหาคา RCA ของเสื้อผาสําเร็จรูป   โดยหาสัดสวนการสงออกทั้งหมดของ 

 ประเทศไทยและประเทศเวียดนามกับการนําเขาทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา 
ขั้นที่ 5   ศึกษา RCA ของเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   โดยทําการ 

 เปรียบเทียบวาประเทศใดมีความไดเปรียบมากกวากัน 
  

ในการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎมีสูตรที่นํามาใชในการคํานวณ
ดังน้ี( Balassa. 1989:44) 

 

   ikRCA  = 
wwk

iik

XX
XX  

 
โดยที่   ikRCA  คือ ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของผูสงออก 

สุทธิในสินคา k ของประเทศ i ที่มีตอประเทศ w 

ikX  คือ มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังประเทศ w 

iX  คือ มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ w 

wkX  คือ มูลคาการนําเขาสินคา k ของประเทศ w 

wX  คือ มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของประเทศ w 
 k  คือ  สินคา ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป 
 i  คือ ประเทศผูสงออก  คือ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 w คือ ประเทศผูนําเขา  คือ สหรัฐอเมริกา 

 
ในการศึกษาเกี่ยวกับดัชนีความไดเปรียบโดยเทียบที่ปรากฎของผูวิจัยไดกําหนดชวงของคาดัชนี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎตามแนวคิดของ Bender, & Wai Li. (2009) 
 ถาคา  RCA > 2 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม มีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริการะดับสูงมาก 
 ถาคา  2>RCA>1 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนามมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกาในระดับสูง 
 ถาคา 1>RCA>0.5 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม เสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ (สูญเสียความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป
สหรัฐอเมริกาอยูในระดับต่ํา 
 ถาคา RCA<0.5 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
(สูญเสียความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกาอยูใน
ระดับสูงมาก 
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ตอนที่ 2 การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

การพิจารณาความไดเปรียบเชิงแขงขัน  จะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรรณาโดยอาศัย
ขอมูลตามปจจัยดังน้ี 

- ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) จะทําการศึกษาขอมูลจากสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ป 2552 

- ความตองการหรืออุปสงค (Demand Conditions) จะทําการศึกษาขอมูล จากสวน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเทศไทย ป 2552 และ International Financial Statistics Yearbook of International 
Monetary Fund 2010 

- อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง (Anticipatory Buyer Needs) จะทําการศึกษา
ขอมูลจากสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศ
ไทย ป 2552 และ Vietnam Textile & Apparel Association Year 2009 

- กลยุทธ โครงสรางและสภาพการแขงขันของผูผลิต (Firm Strategy, Structure and 
Rivalry) จะทําการศึกษาขอมูลจากสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ป 2552 และ Vietnam Textile & Apparel Association Year 2009 

- โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance or Force) จะทําการศึกษาขอมูลจากสวนสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ป 2552 

- รัฐบาล (Government) จะทําการศึกษาขอมูลจากสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวง
อุตสาหกรรม, ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ป 2552 และ 
Vietnam Textile & Apparel Association Year 2009 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                      

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความไดเปรียบในการ
สงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   มีการ
แบงการวิเคราะหเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงคาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในการสงออกเสื้อผา
สําเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม     

คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศไทย (หรือประเทศเวียดนาม)  
ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกา  ใชสูตรในการคํานวณดังน้ี (Balassa. 1989:44) 

 

   ikRCA  = 
wwk

iik

XX
XX  

โดยที่ 

ikRCA  คือ ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของผูสงออก 
                     สุทธิในสินคา k ของประเทศ i ที่มีตอประเทศ w 

ikX  คือ มูลคาการสงออกสินคา k ของประเทศ i ไปยังประเทศ w 

iX  คือ มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศ i ไปประเทศ w 

wkX  คือ มูลคาการนําเขาสินคา k ของประเทศ w 

wX  คือ มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของประเทศ w 
 k  คือ  สินคา ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป 
 i  คือ ประเทศผูสงออก  คือ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
 w คือ ประเทศผูนําเขา  คือ สหรัฐอเมริกา 
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ตาราง 16 มูลคาการสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูป (HS 61-62) ของประเทศไทยและประเทศ 
     เวียดนามไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
               มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม 
2544 1,725.3 47.2 
2545 1,651.5 875.9

2546 1,608.7 2,339.0

2547 1,756.2 2,505.9 
2548 1,796.4 2,665.4 
2549 1,812.5 3,158.5 
2550 1,776.4 4,293.5 
2551 1,609.4 5,151.6 

ที่มา: Global Trade Atlas 2009 
 
 
ตาราง 17 มูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศไทยและประเทศเวียดนามไปประเทศสหรัฐอเมริกา   
       
               มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม 
2544 13,192.9 1,065.3 
2545 13,439.9 2,452.8 
2546 13,638.8 3,938.6 
2547 15,438.3 5,024.8 
2548 16,915.0 5,924.0 
2549 19,608.8 7845.1 
2550 20,595.8 1,104.5 
2551 20,285.6 11,68.5 

ที่มา: World Trade Atlas 2009 
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ตาราง 18 มูลคาการนําเขาสินคาเสื้อผาสําเร็จรูป (HS61-62) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
         
               มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป มูลคา 
2544 58,544.9 
2545 58,712.3 
2546 62,910.6 
2547 66,874.7 
2548 70,810.5 
2549 73,392.2 
2550 75,553.9 
2551 73099.4 

ที่มา: Global Trade Atlas 2009 
 
 
 
ตาราง 19 มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา     
 
               มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ป มูลคา 
2544 1,140,999.3 
2545 1,161,365.9 
2546 1,257,121.2 
2547 1,469,704.3 
2548 1,673,454.5 
2549 1,853,938.4 
2550 1,956,961.8 
2551 2,103,640.7 

ที่มา: World Trade Atlas 2009 
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การคํานวณดัชนี  RCA ของประเทศไทย ป 2544    
     มูลคาการสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยไปสหรัฐอเมริกา    1,725.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการสงออกทั้งหมดของไทยไปสหรัฐอเมริกา                   13,192.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการนําเขาสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา     58,544.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการนําเขาสินคาทัง้หมดของสหรัฐอเมริกา                 1,140,999.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

 

ikRCA  = 
wwk

iik

XX
XX    =  

3.999,140,19.544,58
9.192,133.725,1   = 2.548 

 
การคํานวณดัชนี  RCA ของประเทศเวียดนาม ป 2544    
     มูลคาการสงออกสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา 47.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการสงออกทั้งหมดของเวียดนามไปสหรัฐอเมริกา        1,065.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการนําเขาสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปของสหรัฐอเมริกา    58,544.9 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
     มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา                1,140,999.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
 

ikRCA  = 
wwk

iik

XX
XX    =  

3.999,140,19.544,58
3.065,12.47   = 0.874 

 
 

ตาราง 20 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศ    
     สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   ป 2544 – 2551 
 

ป 
ไทย เวียดนาม 

เปรียบเทียบคา RCA 
คา RCA ความหมาย คา RCA ความหมาย 

2544 2.548 ไดเปรียบสูงมาก 0.874 เสียเปรียบต่ํา ไทยมากกวาเวียดนาม 
2545 2.430 ไดเปรียบสูงมาก 7.063 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 
2546 2.356 ไดเปรียบสูงมาก 11.867 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

2547 2.500 ไดเปรียบสูงมาก 10.959 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

2548 2.509 ไดเปรียบสูงมาก 10.633 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

2549 2.334 ไดเปรียบสูงมาก 10.170 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

2550 2.234 ไดเปรียบสูงมาก 11.005 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

2551 2.283 ไดเปรียบสูงมาก 12.491 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 
คาRCA
เฉล่ีย 

2.339 ไดเปรียบสูงมาก 9.382 ไดเปรียบสูงมาก ไทยนอยกวาเวียดนาม 

ที่มา : จากการคํานวณ  
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ภาพประกอบ 8 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) ในการสงออก    

                   เสื้อผาสําเร็จรูป (HS 61-62) ไปประเทศสหรัฐอเมริการะหวางไทยและเวียดนาม 
 

 จากตาราง 20 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป
ประเทศสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ตั้งแตป 2544 จนถึงป    2551 
ประเทศไทยมีความมีคา RCA เฉลี่ยเทากับ 2.339 มีคาความไดเปรียบสูงมาก คือ มีคา RCA > 2 
แสดงวา ประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
เสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริการะดับสูงมาก    

สําหรับประเทศเวียดนาม ป 2544 ประเทศเวียดนาม มีคา RCA เทากับ 0.874 ซ่ึงความ
เสียเปรียบสูง คือ   ถาคา 1>RCA>0.5 แสดงวา ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม เสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (สูญเสียความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป
สหรัฐอเมริกาอยูในระดับต่ํา แต ป 2545 ปะเทศเวียดนามกลับ มีคา RCA เทากับ 7.063 และมี
คาเฉลี่ยเทากับ 9.382  ซ่ึงแสดงวามีคาความไดเปรียบสูงมาก คือ ถาคา RCA > 2 แสดงวา 
ประเทศไทย หรือ ประเทศเวียดนาม มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกเสื้อผา
สําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริการะดับสูงมาก  และเม่ือเปรียบเทียบคา RCA ระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม เฉลี่ยตั้งแตป 2544 – 2551 ประเทศไทยมีคา RCA เฉลี่ยนอยกวาประเทศ
เวียดนาม      ซ่ึงในชวงป 2543 -2547 รัฐบาลประเทศเวียดนามใชกฎหมายธุรกิจ เม่ือ วันที่ 1 
มกราคม 2543   เชน มาตรการลดหยอนภาษีสําหรับผูประกอบการ    ซ่ึงจากกฎหมายดังกลาว
สงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม SMEs ของ
ประเทศเวียดนามเปนมูลคาการลงทุน 19.3 ลานดอลลาร (สวนวิเคราะหเศรษฐกิจ ฝายวิชาการ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2549)    

 
 

 

คา RCA 
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ตอนที่ 2 การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศ
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยใชแบบจําลองเพชร (Diamond 
Model)   ตั้งแตป 2544 - 2551 เปนระยะเวลา 8 ป 
 

ดานปจจัยการผลิต(Factor Conditions) 
ปจจัยแรงงาน 
 
 อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  เปนอุตสาหกรรมที่เนนใชแรงงานมาก (Labor Intensive) ซ่ึง
เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานมากอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศโดยแรงงานตองมีทักษะ
และเปนแรงงานที่มีฝมือ   แมบางโรงงานมีการใชเครื่องจักรที่ทันสมัยในขั้นตอนของการผลิต   แต
เครื่องจักรเหลานั้นก็สามารถทดแทนแรงงานไดเพียงบางสวนของขั้นตอนการผิตเทานั้น   เชน 
กระบวนการยอมสีที่สามาถใชเครื่องจักรในการทดแทนได แตขั้นตอนการตัดเย็บยังคงตองอาศัย
แรงงานที่มีทักษะและฝมือในการผลิต 
 
ตาราง 21 คาจางในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยและ  
    ประเทศเวียดนาม   ในชวงป 2545 – 2551 
 

ป 
คาจางแรงงาน(ดอลลารสหรัฐฯตอชัว่โมง) 

ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม 
2544 1.27 0.29 
2545 1.28 0.30 
2546 1.29 0.30 
2547 1.32 0.33 
2548 1.33 0.35 
2549 1.34 0.38 
2550 1.35 0.42 
2551 1.37 0.42 
เฉลี่ย 1.32 0.35 

ที่มา: สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม. (2552) 
 
 พิจารณาคาจางแรงงานของประเทศไทยและประเทศเวียดนามในอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูป  จากตาราง 21 พบวาคาจางแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทย
คาจางเฉลี่ยอยูที่ 1.32 ดอลลารสหรัฐฯตอชั่วโมง  ขณะที่ประเทศเวียดนาม คาจางแรงงานใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป คาจางเฉลี่ยอยูที่ 0.35 ดอลลารสหรัฐฯตอชั่วโมง   ดังน้ันเม ื่อสรุป
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คาจางแรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูประหวางประเทศไทยและประเทศเวียดนามพบวา
ประเทศเวียดนามมีอัตราคาจางต่ํากวาประเทศไทย ความไดเปรียบในดานคาจางแรงงาน อัตรา
คาจางแรงงานขั้นต่ําของเวียดนามต่ํามากเพียง 30 ดอลลารสหรัฐฯ/เดือน หรือประมาณ 50 บาท/วัน 
(ป 2542) ถูกกวาอัตราคาจางแรงงานของไทยที่มีคาจางประมาณเกือบ 3 เทาของคาจางประเทศ
เวียดนาม (สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) 
 
ตาราง 22 โครงการและเงินลงทุนของนักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 

            ประเทศ  จํานวน 
โครงการ 

สัดสวน 
  (%) 

       เงินลงทนุ 
(ลานดอลลารสหรัฐ) 

สัดสวน 
  (%) 

ไตหวัน     69  35.75          408.50  21.69 
เกาหลีใต     41  21.24          692.77  36.78 
ญ่ีปุน     29  15.03            99.81    5.30 
ฮองกง     21  10.88            76.92    4.08 
เยอรมัน       5    2.59            36.06    1.91 
มาเลเซีย       4    2.07           483.90  25.69 
สหราชอาณาจักร       3    1.55            17.50    0.93 
สิงคโปร       3    1.55            11.10    0.59 
สหรัฐอเมริกา       3    1.55            10.75    0.57 
ชาวเวียดนามในตางประเทศ       4    2.07            14.54    0.77 
อ่ืนๆ      11    5.70            31.88    1.69 
รวม     183    100        1,883.72    100 

ที่มา: ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2552) 
 

จากความไดเปรียบทางดานคาจางแรงงานของประเทศเวียดนาม  พบวามีการลงทุนจาก
ตางประเทศในโครงการและเงินลงทุนของนักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังตาราง 22
รวมทั้งอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปตองพ่ึงพาแรงงานมีฝมือในการผลิต ซ่ึงมีอัตราคาจางแรงงาน
ของประเทศไทยสูงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในตลาดระดับลางอยาง
ประเทศเวียดนาม จึงทําใหไทยมีตนทุนการผลิตที่สูงกวา  

ดังน้ันดานปจจัยการผลิตซึ่งพิจารณาจากคาจางแรงาน    ไทยซึ่งมีคาจางแรงงานใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปมากกวาเวียดนามและอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศ
เวียดนามในดานปจจัยการผลิต (ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2552) 
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ดานอุปสงค (Demand Conditions) 
อุปสงคภายในประเทศ 
 
 อุปสงคในประเทศมีผลตอรูปแบบที่บริษัทตางๆ มองและตอบสนองความตองการของผูซ้ือ 
ประเทศจะมีไดเปรียบดานการแขงขันในอุตสาหกรรม      ขนาดอุปสงคในประเทศมีความสําคัญ
มาก คือ ตลาดใหญโอกาสสูงกวาตลาดเล็กที่จะลดตนทุนตอหนวยที่เกิดจากการผลิตครั้งละมากๆ 
(Economics of Scale) หรือ ที่จะลดตนทุนตอหนวยที่เกิดจาการสะสมความชํานาญที่ไดจากการ
ผลิตหลายครั้ง (Learning Curve)   แตขนาดของอุปสงคในประเทศอาจจะไมสําคัญในบางกรณีถา
ประเทศเล็กที่อุปสงคในประเทศขนาดเล็กเกินไป อาจจะเพิ่มขนาดของอุปสงคดานการสงออก   
อยางไรก็ตาม    ตลาดใหญมีความสําคัญและชวยสงเสริมใหเกิดขอไดเปรียบดานการแขงขันของ
ประเทศ 
 
ตาราง 23 เปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยในการบริโภคเครื่องนุงหมระหวางประเทศไทยและประ เทศ  
    เวียดนามในชวงป 2544 - 2551 
 

ประเทศ คาใชจายเฉลีย่ในการบริโภคเครื่องนุงหม 
(ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป) 

ไทย 131 
เวียดนาม 20 

ที่มา: ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2552) 
 
 จากตาราง 23 เปรียบเทียบคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหมระหวางประเทศไทยและ
ประเวียดนาม ประเทศไทยมีการใชจายเพื่อการบริโภคเครื่องนุงหม 131 ดอลลารสหรัฐฯ ตอคนตอ
ป ซ่ึงมากกวาประเทศเวียดนามที่มีการใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหม 20 ตอคนดอลลารสหรัฐฯ 
ตอป   เน่ืองจากมาตรฐานการครองชีพในเวียดนามยังคอนขางต่ํา เสื้อผาแฟชั่นและเสื้อผาเด็ก   ที่
นําเขาจากตางประเทศนิยมใชเฉพาะในกลุมคนที่มีรายไดสูง และปจจุบันผูคนนิยมซื้อ  เสื้อผา
สําเร็จรูปสวมใสมากกวาการไปตัดที่รานตัดเย็บเสื้อผามีผลใหเสื้อผาสําเร็จรูป      ที่ลักลอบนําเขา
จากจีนตามแนวชายแดนเปนที่นิยม มีสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปจากเกาหลีใต ฮองกง และไทยนําเขาไป
จําหนายแตปริมาณไมมากนักเนื่องจากภาษีนําเขาสูงถึง 50%  (ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2552) 
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ขนาดของอุปสงคภายในประเทศ 
 
ตาราง 24 จํานวนประชากรและ GDP ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม ป      
    2544 - 2551 
 

ป 

ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม 

จํานวนประชากร 
(ลานคน) 

GDP 
(พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ) 

จํานวนประชากร 
(ลานคน) 

GDP 
(พันลานดอลลาร

สหรัฐฯ) 
2544 62.67 115.53 78.68 32.48 
2545 63.14 126.87 79.72 35.08 
2546 63.66 142.64 80.9 39.79 
2547 64.2 161.33 82.03 45.35 
2548 64.76 176.41 83.1 53.11 
2549 65.23 206.7 84.13 60.82 
2550 65.75 245.81 85.17 70.99 
2551 65.78 181.80 86.21 89.10 
เฉลี่ย 64.39 169.63 82.49 53.34 

ที่มา : International Monetary Fund. (2010). International Financial Statistics Yearbook 
 
 จากตาราง 24 .ในป 2551 ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 65.78 ลานคน มี GDP 181.80 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ  และประประเทศเวียดนามมีจํานวนประชากร 86.21 ลานคน มี GDP 
89.10 พันลานดอลลารสหรัฐฯ     และโดยเฉลี่ยในป 2544-2551 ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 
64.39 ลานคน มี GDP 169.63 พันลานดอลลารสหรัฐฯ  และประเทศเวียดนาม มีจํานวนประชากร 
82.49 ลานคน มี GDP  53.34  พันลานดอลลารสหรัฐฯ       เม่ือเปรียบเทียบจํานวนประชากรของ
ประเทศเวียดนามมีมากกวาจํานวนประชากรของประเทศไทย   แต GDP ของประเทศเวียดนามมี
นอยกวา GDP ของประเทศไทย   รวมทั้งคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหมตอคนตอปของ
ประเทศไทยมีมากกวาคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหมตอคนตอปของประเทศเวียดนาม      

ดังนั้นขนาดตลาดของเสื้อผาสําเร็จรูปประเทศไทยยอมมีขนาดตลาดเสื้อผาสําเร็จรูปใหญ
กวาประเทศเวียดนาม    ซ่ึงประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม
ในดานขนาดอุปสงคภายในประเทศ(ศูนยขอมูลสิ่งทอเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 
2552) 
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อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนือ่ง (Supporting and Related Industries) 
 

อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง  การที่ประเทศมีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและ
เกี่ยวเนื่องที่มีขอไดเปรียบดานการแขงขันระหวางประเทศมีประโยชนในการกอใหเกิดขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันระหวางประเทศของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนน้ันมีความเกี่ยวเนื่องดาน
การผลิต  โดยเฉพาะความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต 
การประหยัดตนทุน   ซ่ึงผูประกอบการหรือผูผลิตสามารถจัดสรรและจัดการการผลิตใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   
  
ตาราง 25 เปรียบเทียบจํานวนโรงงานปนดายของประเทศไทยและประเทศเวียดนามชวงป   
      2544 – 2551 
 

ป 
จํานวนโรงงานงานปนดาย(โรงงาน) 

ประเทศไทย 1/  ประเทศเวยีดนาม 2/  
2544 149 95 
2545 151 100 
2546 147 99 
2547 155 107 
2548 152 112 
2549 155 109 
2550 147 125 
2551 149 123 
เฉลี่ย 151 109 

ที่มา:   /1 สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม. (2552). (ออนไลน) 
  /2 Vietnam Textile & Apparel Association. (2009). (Online) 
 
 จากตาราง 25 จํานวนโรงงานปนดายของประเทศไทย ตั้งแตชวงป 2544  ถึง 2551 มี
จํานวนโรงงานปนดายเฉลี่ย 151 โรงงาน   ประเทศเวียดนามมีจํานวนโรงงานปนดายเฉลี่ย 109 
โรงงาน   ดายเปนปจจัยของอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนการผลิตขั้นตนหรืออุตสาหกรรมตนน้ําซึ่ง เปน
สวนเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมหากประเทศมีโรงงานอุตสหกรรมของตนเอง   น่ันหมายถึงจะ
สามารถผลิตในขั้นตอนตอไปของอุตสาหกรรมไดอยางตอเน่ืองและลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบทํา
ใหตนทุนของเครื่องนุงหมและเสื้อผาสําเร็จรูปมีตนทุนต่ํา   และสามารถเชื่อมโยงขั้นตอนการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนในขั้นตอนตอไป  ทั้งน้ีการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงานปนดายของประเทศ
เวียดนามมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลที่ตองการลดการนําเขาปจจัยการผลิตตางประเทศโดยมี
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การสนับสนุนใหประเทศปลูกฝายเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคาของเวียดนาม  และกลุม VINATEX ไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ปลูก
ฝายเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป  เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนฝายซึ่งเปน
ปจจัยเริ่มตนของอุตสาหกรรมนี้   และสงผลตอโรงงานปนดายที่เพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน แตจากจํานวน
โรงงานปนดาย  หรืออาจกลาวไดวาเปนอุตสาหกรรมขั้นตนของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ประเทศเวียดนามยังคงมีนอยกวาประเทศไทยจึงสงผลใหอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ
เวียดนามอาจขาดความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Vietnam Textile & 
Apparel Association, 2009) 

ดังนั้น ดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง    ประเทศไทยซึ่งมีโรงงานปนดายและ
เปนปจจัยการผลิตขั้นตนของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปมีมากกวา   อาจทําใหประเทศไทยมี
ความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องมากกวาประเทศเวียดนาม 

 
กลยุทธ (Strategy) และโครงสราง (Market Structure) 

 
กลยุทธ หมายถึง วิธีการทีผู่ผลิต หรือการสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมความสามารถของการแขงขัน  

ซ่ึงหากประเทศมีการแขงขนัที่รุนแรงของอุตสาหกรรมในประเทศ   จะทําใหอุตสาหกรรมนั้นประสบ
ความสําเร็จระหวางประเทศในระดับสูงมาก เน่ืองจากเกิดแรงกดดันใหมีการพัฒนาและนวตักรรม 
และทําใหเกิดการสงออกเพ่ือแสวงหาตลาดเพิ่มเติม   กอใหเกิดความไดเปรียบดานตนทุนที่ลดลง
เม่ือมีการผลิตครั้งละมากๆ    
 สําหรับโครงสราง หมายถึง จํานวนผูผลิตหรือผูประกอบการในตลาด  ผูผลิตและ
ผูประกอบการที่มีจํานวนมากและมีการเขาออกอยางเสรี  จะกอใหเกิดการความการพัฒนาสินคา
อยางเน่ืองและมีการพัฒนาเพื่อสินคาประเภทใหมเพ่ือสามารถเขาสูตลาดและเพิ่มสวนแบงในตลาด
จากผูผลิตรายอ่ืนๆ   
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ตาราง 26 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ    
    เวียดนามชวงป 2544 – 2551 
 

ป 
จํานวนโรงงานเสื้อผาสําเร็จรูป(โรงงาน) 

ประเทศไทย 1/  ประเทศเวยีดนาม 2/  
2544 2,641 557 
2545 2,658 659 
2546 2,658 659 
2547 2,588 828 
2548 2,588 828 
2549 2,588 828 
2550 2,545 985 
2551 2,588 828 
เฉลี่ย 2,600 758 

ที่มา:   /1 สวนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม. (2552). (ออนไลน) 
  /2 Vietnam Textile & Apparel Association. (2009). (Online) 
 
 จากตาราง 26 ประเทศไทยในชวงป 2544 ถึง 2551 มีจํานวนโรงงงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปเฉลี่ย 2,600 โรงงาน       ประเทศเวียดนามมีโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเฉลี่ย 
758 โรงงาน ซ่ึงประเทศไทยมีจํานวนโรงงานมากกวาประเทศเวียดนาม น่ันแสดงถึงการแขงขันใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยยอมมีมากกวาประเทศเวียดนาม   ผูผลิตตองสรางกล
ยุทธเพ่ือแขงในตลาดที่มีจํานวนผูผลิตที่มากกวาหรือคูแขงมากกวา ซ่ึงจากจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปที่มากกวาของไทยทําใหผูผลิตตองทําการแขงขันและพัฒนาผลิตภัณฑ 
และกลยุทธในดานตางๆ   เชน     การพัฒนาดานคุณภาพ  ดานการตัดเย็บ  และสรางตราสินคา
ของตน  รวมทั้งมีการรวมกลุมของดีไซเนอรไทยและจัดแสดงในแฟชั่นทุกป (ศูนยขอมูลเชิงลึก 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย, 2552) 
 ดังนั้น ในปจจัยดานกลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขัน  ประเทศไทยอาจมีความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม   
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โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance or Force) 
 

การเปลี่ยนแปลงตางๆ และความเปนไดที่อาจจะคาดการณลวงหนาไมได  ลวนมีผลตอ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ   เชน  การมีนวัตกรรมใหมเกิดขึ้น   หรือความไมตอเน่ือง
ของเทคโนโลยีหลักที่เปดชองใหมีคูแขงรายใหมเขามาได,  การเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยการผลิตที่
สําคัญ เชน วิกฤตการณราคาน้ํามัน,  การเปลี่ยนแปลงอยางมากของตลาดการเงินโลกหรืออัตรา
แลกเปลี่ยน  ตลอดจนการเกิดสงคราม ตัวแปรเหลานี้มีความสําคัญ เพราะทําใหเกิดความไม
ตอเน่ือง  ที่เปดชองทางใหมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงในการแขงขันหรือลดขอไดเปรียบที่มีอยูเดิม
และทําใหเกิดเปดชองใหธุรกิจใหมๆ ที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นจนเกิด
ความสามารถในการแขงขัน     

 
การยกเลิกระบบโควตาจํากัดการนําเขาสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 
ตามการตกลงสิ่งทอและเครื่องนุงหม (Agreement on Textiles and Clothing) ขององคกร

การคาโลก (WTO) ประเทศสมาชิก WTO ที่เปนผูนําเขาสินคาสิ่งทอตองเลิกใชโควตาจํากัดการ
นําเขาสิ่งทอ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 เปนตนไป ซ่ึงหมายถึงการเปดตลาดใหมีการนําเขาสินคา
สิ่งทออยางเสรี  

สาระสําคัญของความตกลงวาดวยสิ่งทอและเครื่องนุงหม ATC คือ กําหนดบทบัญญัติให
ประเทศสมาชิก ถือปฎิบัติในระหวางชวงเวลาปรับเปลี่ยนสําหรับภาคการคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม
กลับเขาไปอยูภายใตแกตต 1994 คือ การคาเสรีโดยไมมีการจํากัดการนําเขา มีหลักการสําคัญคือ
ใหประเทศสมาชิกปรับตวัทางอุตสาหกรรมดวยตัวเองอยางตอเน่ืองและเพ่ิมการแขงขันในตลาดของ
ตนเอง กําหนดแนวปฎิบัติใหทยอยปลดปลอยการคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหเสรีขึ้นหรือกลาวอีก
นัยหน่ึงคือลดการจํากัดปริมาณการนําเขา ที่ละขั้นไปจนไมมีการจํากัดการนําเขาในที่สุด  เม่ือสิ้น
อายุความตกลง คือ 10 ป นับตั้งแตวันที่ความตกลงองคการการคาโลกมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2548 เปนตนไป 

ดังน้ันการเปดเสรีการคาสิ่งทอจึงเปนเรื่องใหญสําหรับประเทศผูนําเขาและผูสงออก  
เน่ืองจากทั้งสองฝายตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  โดยประเทศผูนําเขาตองยกเลิกการ
จํากัดโควตาการนําเขา  ซ่ึงทําใหมีการนําเขาสิ่งทอไดอยางเสรี  โดยเฉพาะสิ่งทอจากประเทศที่มี
คาจางแรงงานต่ํา เชน ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม (ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย, 2552) 

 
 ประเทศเวียดนามลงนามการคาและการลงทุนกับสหรัฐฯ (Trade and Investment 
Framework Agreement: TIFA) 

ตั้งแตป 2544 ประเทศเวียดนามมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  
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โดย เม่ือ วันที่ 1 มกราคม 2543 ไดมีการออกกฎหมายกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวจากการลงทุน
ของภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม SMEs   เชน มาตราการลดหยอนภาษี   จนตั้งแต ป 2548 เสื้อผา
และสิ่งทอของประเทศเวียดนามสามารถเขาสูตลาดที่สําคัญอยางสหรัฐและสหภาพยุโรปโดยไมมี
ขอจํากัดดานโควตา เน่ืองจากการยกเลิกโควตาสิ่งทอขององคการการคาโลก หรือ WTO ตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2548 เปนตนมา ทําใหการสงออกเสื้อผาและสิ่งทอของประเทศเวียดนามขยายตัวอยาง
ตอเน่ืองในอัตรารอยละ 20 % ตอป นอกจากนี้เม่ือปลายป 2549 ประเทศเวียดนามไดลงนามการตก
ลงการคาและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) กับสหรัฐอเมริกา
เพ่ือใหไดรับฐานะประเทศคูคาถาวร  ทําใหการสงออกสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ
เวียดนามไปยังตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของประเทศเวียดนามไดขยายตัวอยาง
รวดเร็วและสามารถทํารายไดแซงการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ประเทศไทย  
 ในกรณีของประเทศไทย หลังจากที่มีการยกเลิกโควตาการนําเขาสิ่งทอและเสื้อผาจาก
ประเทศไทยลดลง   และประะเทศไทยอาจจะตองปรับเปลี่ยนมาเปนผูผลิตเสื้อผาที่ตองใชฝมือใน
การตัดเย็บที่ซับซอนหรือใชความปราณีตเปนพิเศษในการตัดเย็บ  ซ่ึงประเทศไทยมีจุดเดนคือมี
แรงงานที่มีฝมือสูงแตคาจางแรงงานก็สูงเชนเดียวกัน เน่ืองจากอุตสาหกรรมนี้ยังขาดแคลนแรงงาน  
 ดังน้ัน ในดานปจจัยโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามไดรับ
เหมือนกัน  แตการยกเลิกโควตาสิ่งทอกลับสงผลดีตอประเทศเวียดนามพรอมทั้งมีโอกาสการลงนาม
การคาและการลงทุนกับสหรัฐฯมาสนับสนุนเพ่ิม  ทําใหประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันใน
ดานนี้เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม(แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศเวียดนาม, ศูนย
ขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย, 2552) 
 
 

รัฐบาล (Government) 
 

ปจจัยการผลิตในประเทศอาจไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล  เชน  ทางดานตลาด
หลักทรัพย  ดานการศึกษา  ดานการเงินชวยเหลือจากรัฐบาล เปนตน     อุปสงคในประเทศไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายดานมาตรฐานสินคาและดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับความตองการของผูซ้ือ
ผูบริโภค      รวมทั้งรัฐบาลยังเปนผูซ้ือรายใหญของสินคาและบริการหลายๆชนิด  อุตสาหกรรม
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศอาจไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลทางดานการโฆษณาและ
ดานอ่ืนๆ รวมทั้ง ยุทธศาสตร โครงสราง  และสภาพการแขงขันในประเทศอาจไดรับผลกระทบจาก
นโยบายดานภาษี   ดานการปองกันการผูกขาด   (ศูนยขอมูลเชิงลึก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอประเทศไทย, 2552) 
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การจัดตั้งสถาบันสิ่งทอพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2539 

โดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม   ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการดําเนินงานสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยทั้งระบบ ใหเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางตอเน่ืองโดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ   และ
เปนศูนยกลางในการดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยทั้งระบบใหมีศักยภาพ
สูงขึ้น 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น (Bangkok Fashion City) 
 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเปนโครงการแฟชั่นเกิดภายใตการดําเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ความจําเปนของการจัดตั้งโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเกิดขึ้นนื่องจากอุตสาหกรรม
แฟชั่นของประเทศไทยประกอบไปดวย 3 อุตสาหกรรมหลัก   คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนังตาง
เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทย กลาวคือ เปนอุตสาหกรรม
ที่กอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมากและสามารถนํารายไดเขาสูประเทศไดจากการที่มีมูลคาการ
สงออกสูงเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนาน   โดยมีการจัดแสดงแฟชั่นตั้งแตป 2548 เพ่ือเปนการ
แสดงสินคาในทั้ง 3 อุตสาหกรรมใหเปนที่รูจักแกนักลงทุน 
 จุดประสงคของการจัดตั้งโครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่นขึ้นมา เพ่ือแกไขสถานการณการ
สูญเสียสถานภาพทางการแขงขัน เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศไทยสวนใหญเปนการรับจางการผลิต  ทําใหสินคาไทยเปนเพียงสินคา
ระดับลาง  ขาดตราสินคาและกลยุทธการดําเนินธุรกิจโดนเฉพาะทางดานการตลาด  ดังน้ันการจัด
โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่นเปนการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศไทย   
โดยมีวิสัยทัศนใหกรุงเทพฯเปนศูนยกลางและเปนศูนยธุรกิจแฟชั่นแหงหน่ึงของโลก  เพ่ือเปนตัว
ผลักดันใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาของประเทศไทยเขมแข็ง 

กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของเวียดนาม (The Vietnam National 
Textile and Garment Group: VINATEX) 

VINATEX มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่มีสมาชิกเปนองคกร/ผูประกอบการในธุรกิจสิ่งทอ
เครื่องนุงหม   ซ่ึงมีการกอตั้งขึ้นเม่ือป 2539 เพ่ือรวมกลุมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศเวียดนามตามกฎหมายของเวียดนาม   โดยใหคําแนะนําแกรัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของอ่ืนๆ รวมทั้งเปนตัวแทนของประเทศในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ของประเทศเวียดนามกับตางประเทศ (Vietnam Textile & Apparel Association, 2009). 
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นโยบายหลักของ VINATEX  
1.กําหนดวิสัยทัศนใหพัฒนากลุมสมาชิกใหเปนเลิศในดานขนาดและความสามารถในการ

แขงขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายในป 2553  
2.ตอบสนองนโยบายรัฐที่จะใหมีการลงทุนดานสิ่งทอเพื่อผลิตปอนโรงงานเครื่องนุงหม

เพ่ิมเติม โดยสนใจจะรวมทุนกับตางประเทศ 
3.ลดการเปนเจาของกิจการของรัฐวิสาหกิจเอง โดยใหปรับบริษัทเปน Joint Stock 

Company ที่มีการขายหุนใหเอกชน มีลงทุนและรวมทุนจากตางประเทศ และรัฐถือหุนเพียง 10% 
ภายในป 2550 

การผลิตเสื้อผาของประเทศเวียดนามเปนการผลิตตามคําสั่งเชนเดียวกับประเทศไทย   โดย
เม่ือมีการยกเลิกคําสั่งจากตลาดตางประเทศจะสงผลกระทบโดยตรงกับแรงงานในอุตสาหกรรมนี้   
โดย VINATEX ไดเสนอใหรัฐบาลใชมาตรการกีดกันทางการคาทางเทคนิค (Technical Barriers) 
เพ่ือปกปองโรงงานตัดเย็บเสื้อผาในประเทศจากการทะลักเขามาจากเสื้อผาของประเทศเพื่อนบาน 
โดยเฉพาะ จีนในขณะเดียวกัน VINATEX ไดมีขยายตลาดการสงออกไปยังตลาดใหมในแอฟริกา 
ตะวันออกลางและรัสเซีย    

โครงการเวียดนามอินเตอรเนชั่นเนลแฟร   (Vietnam International Fashion Fair 
:VIFF) 

เวียดนาม International Fashion Fair (VIFF)   ขึ้นจัดโดยกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศเวียดนาม (Vietnam Textile and Apparel Association: VINATAX) มี
วัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอเทรนดแฟชั่นลาสุด และเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศเวียดนาม    พรอมทั้งเปนการพัฒนาตลาดในประเทศและแนวทางในสําหรับอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม  เน่ืองจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาของประเทศเวียดนามมีการผลิตตาม
คําสั่งเชนเดียวกับประเทศไทย   การจัดใหเวียดนามมีสัปดาหแฟชั่นเพ่ือเปนการยกระดับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาของประเทศเวียดนาม  รวมทั้งการจัดงานเพื่อใหเปนศูนยกลางในเรื่อง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาอีกดวย 

ดังน้ัน  สําหรับปจจัยดานรัฐบาลทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีการสนับสนุนและ
กอตั้งสถาบันที่สงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศและกิจกรรมเพื่อแสดงสินคา  ซ่ึงทําใหมีความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันเของทั้งสองประเทศอาจอยูในระดับเดียวกันหรือเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 



   65

ตาราง 27 สรุปความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยและประเทศ 
     เวียดนาม 
 

รายการ ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม เปรียบเทียบความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน 

ดานปจจัยการผลิต(Factor Conditions)   
ปจจัยคาแรงงาน - คาจางแรงงานเฉลี่ย 

1.33 ดอลลารสหรัฐฯตอ
ชั่วโมง 

- คาแรงเฉลี่ยแรงงาน
เฉลี่ย 0.36 ดอลลาร
สหรัฐฯตอชัว่โมง 

ไทยเสียเปรียบ
เวียดนาม 

    
ดานอุปสงค (Demand Conditions)   
อุปสงค
ภายในประเทศ 

- คาใชจายในการบริโภค
เครื่องนุงหม 131 ดอลลาร
สหรัฐฯตอคนตอป 

- คาใชจายในการบริโภค
เครื่องนุงหม 20 ดอลลาร
สหรัฐฯตอคนตอป 

ไทยไดเปรียบ
เวียดนาม 

ขนาดของอุปสงค
ในประเทศ 
 

- มีจํานวนประชากรเฉลี่ย 
64.39 ลานคน 

- มีจํานวนประชากรเฉลี่ย 
82.49 ลานคน 

 - มี GDP เฉลีย่ 169.63 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

- มี GDP เฉลีย่ 53.34 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

    
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเน่ือง (Supporting and Related 
Industries) 

 

 - มีจํานวนโรงงานปนดาย 
151 โรงงาน 

- มีจํานวนโรงงานปนดาย 
109 โรงงาน 

ไทยไดเปรียบ
เวียดนาม 

  - รัฐบาลเวียดนามสนับ 
สนุนใหมีการปลูกฝายเพิ่ม
ลดการนําเขาจาก
ตางประเทศ 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

   

รายการ ประเทศไทย ประเทศเวยีดนาม เปรียบเทียบความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน 

กลยุทธ (Strategy) และโครงสราง (Market Structure)  
 - มีจํานวนโรงงาน

อุตสหกรรมเสื้อผาสําเร็จ 
รูป 2,600 โรงงาน  

-มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จ 
รูป 758 โรงงาน 

ไทยไดเปรียบ
เวียดนาม 

 - มีการรวมกลุมไทยดีไซ
เนอรและจัดงานแสดง
เสื้อผา 

 

    
โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance or Force)   
 - การยกเลิกระบบโควตา

จํากัดการนําเขาสิ่งทอ ตั้ง 
แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2548 

- การยกเลิกระบบโควตา
จํากัดการนําเขาสิ่งทอตั้ง 
แตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2548 

ไทยเสียเปรียบ
เวียดนาม 

  - ประเทศเวียดนามลง
นามการคาและการลงทุน
กับสหรัฐฯ (Trade and 
Investment Framework 
Agreement: TIFA) 

รัฐบาล (Government)   
 - การจัดตั้งสถาบันสิ่งทอ

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

- สมาคมสิ่งทอและเครื่อง 
นุงหมของเวียดนาม 
(Vietnam Textile and 
Apparel Association: 
VINATAX) 

ไทยและเวียดนามมี
ความไดเปรียบ 

 - โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แฟชั่น (Bangkok 
Fashion City)  

- โครงการเวยีดนาม     
อินเตอรเนชั่นเนลแฟร       
( Vietnam International 
Fashion Fair :VIFF) 

ที่มา: จากผลการวิจัย 
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จากตาราง 27 ขอสรุปความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนามตามปจจัยทั้ง 6 ดานของ Dimond Model แลวน้ัน   อาจสรุปไดวา
ประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันในดานปจจัยการผลิตและดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย 
มากกวาประเทศเวียดนาม    

และประเทศเวียดนามเองก็อาจเสียเปรียบเชิงแขงขันในดานอุปสงค, ดานอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง และกลยุทธและโครงสรางมากกวาประเทศไทย   ซ่ึงดานรัฐบาลทั้งประเทศ
ไทยและเวียดนามตางมีความไดเปรียบเชิงแขงขัน 

แตทั้งน้ีจากดานปจจัยการผลิตที่ประเทศเวียดนามมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาประเทศไทย   
รวมทั้งดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยที่ประเทศเวียดนามไดมีโอกาสลงนามการคาและการลงทุนกับ
สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) โดยมีขอตกลงดานมาตรการ
ทางดานภาษีและมิใชภาษี (Tariff and Non-tariff Measures) รัฐบาลเวียดนามและรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาจะลดภาษีนําเขาสินคาและสงออกสินคาระหวางกัน  เชน การกําหนดภาษีนําเขาบน
มาตรฐานเดียวกันกับประเทศคูคาอ่ืนที่มีพันธกรณีกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของมาตรการ
ทางการคาตางๆ อาทิ การตรวจสอบคุณภาพสินคา ฯลฯ ระหวางสินคาที่ผลิตในประเทศกับสินคาที่
นําเขาจากตางประเทศบนมาตรฐานเดียวกันกับประเทศคูคาอ่ืนที่มีพันธกรณีกับสหรัฐฯ (Exim 
News, ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย)   
 
ตาราง 28 เปรียบเทียบราคาผาผืนในสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทย 
     และประเทศเวียดนามชวงป 2544 – 2551 ในตลาดสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศ ราคาตอนํ้าหนัก (ดอลลารสหรัฐฯตอเมตร) 
ไทย 3.37 

เวียดนาม 3.33 

ที่มา: ศูนยขอมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศไทย ป 2552  
 

 จากขอตกลงดานภาษีดังกลาวสงผลตอราคาผาผืนในสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา
สําเร็จรูปของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอเมริกา ดังตาราง 28 ราคาเฉลี่ยตอนํ้าหนักสินคา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกามีราคาตอนํ้าหนัก 
3.37 ดอลลารสหรัฐตอเมตร    ของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอเมริกามีราคาตอนํ้าหนัก 3.33 
ดอลลารสหรัฐตอเมตร       ซ่ึงในตลาดสหรัฐอเมริกาสินคาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป
ของประเทศเวียดนามมีราคาสินคาที่ต่ํากวาสินคาของประเทศไทยจึงเปนสงผลใหสหรัฐอเมริกามี
การนําเขาสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศเวียดนามมากกวาประเทศไทย 

ดังน้ันอาจสรุปไดวาประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป
ยังสหรัฐอเมริกามากกวาประเทศเวียดนาม 



                                                                                                    

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ในบทนี้เปนการสรุปงานวิจัยทั้งหมดของผูวิจัยในการศกึษาความไดเปรียบในการสงออก
เสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบที่ปรากฎ (Revealed Comparative Advantage:  
RCA) ในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยกับประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอมเริกา ในชวงป 
2544 - 2551 

      2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 
ของไทยกับประเทศเวียดนาม  ในชวงป 2544 – 2551 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดแบงการศึกษาวิจัยการศึกษาความไดเปรียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จไป
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในชวงป 2544 – 2551   แบงเปน 2 ตอน 
คือ 

1. การศึกษาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฎ (RCA) 
1.1 หาขอมูลที่ใชในการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) ใน

การการสงออกเสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม   ในชวงป 
2544 – 2551 

1.2 คํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) ในการสงออกเสื้อผา
สําเร็จไปสหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนามในชวงป 2544 – 2551 

1.3 นําคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) ที่คํานวณไดแสดงเปน
กราฟ   เพ่ือแสดงแนวโนมของคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) 
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2.  การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไป
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

 พิจารณาความไดเปรียบเชิงแขงขัน  โดยอาศัยจากขอมูลหนวยงานราชการและงานวิจัย
ตางๆ ที่เคยมีการศึกษาไวมาเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหเชิงพรรณนาและการแสดงดวยตาราง  
เพ่ือใหเห็นการเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมเสื้อผาสาํเร็จรูปของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. การศึกษาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฎ (RCA) 
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป (HS 61-62) 

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีคา RCA มากกวา 1 คือมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฎในการสงออกเสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริกา     แตพบวาประเทศเวียดนามมีคา RCA ใน
อุตสาหกรรมเสื้อสําเร็จรูปต่ํากวาประเทศไทยเพียงป  2544 แตป 2545 – 2551 มีคา RCA มากกวา
ประเทศไทย   โดยคา RCA ของประเทศเวียดนามในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปยังสหรัฐอเมริกา
มีคาเพิ่มขึ้น   อาจเปนผลเนื่องมาจาก เม่ือ วันที่ 1 มกราคม 2543 ไดมีการออกกฎหมายกระตุน
เศรษฐกิจเพ่ือใหขยายตัวจากการลงทุนของภาคเอกชน  เชน มาตรการลดภาษี  จึงสงผลให
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว      และเมื่อป 2549   ประเทศเวียดนามมีลงนามการคาและการลงทุน
กับสหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) จึงสงผลใหการสงออกเสื้อผา
สําเร็จรูปไปสหรัฐของประเทศเวียดนามจึงมีคา RCA เพ่ิมขึ้น (สวนวิเคราะหเศรษฐกิจ ฝายวิชาการ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2549)   
  

2.  การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปไปประเทศ 
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

จากการศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐอเมริกา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

  
1. ดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 
ปจจัยแรงงาน   
ประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันดานปจจัยการผลิตมากกวาประเทศเวียดนามใน

ปจจัยการผลิต เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาจางในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป     อัตราคาจางแรงงาน
เฉลี่ยตั้งแต ป 2544 – 2551 ของประเทศไทยมีคาจางแรงงานเฉลี่ย 1.33 ดอลลารสหรัฐฯตอชั่วโมง 
ซ่ึงสูงกวาประเทศเวียดนามที่มีคาจางแรงงานเฉลี่ย 0.36 ดอลลารสหรัฐฯตอชั่วโมง    
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2. ดานอุปสงค (Demand Conditions) 
ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในปจจัยดานอุปสงคมากกวาประเทศเวียดนาม  

เน่ืองจากตั้งแตป 2544-2551 ประเทศไทยมีคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหม 131 ดอลลาร
สหรัฐฯตอคนตอป   แตประเทศเวียดนามมีคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหม 20 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอคนตอปและประเทศไทยมี GDP เฉลี่ย 169.63 พันลานดอลลารสหรัฐฯ   ในขณะที่ประเทศ
เวียดนามมี GDP เฉลี่ย 53.34 พันลานดอลลารสหรัฐฯ   แตจํานวนประชากรของประเทศไทยมี
จํานวนประชากรเฉลี่ย 64.39 ลานคน   และประเทศเวียดนามมีจํานวนประชากรเฉลี่ย 82.49 ลาน
คน ซ่ึงทําใหขนาดของอุปสงคของประเทศไทยใหญมากกวาประเทศเวียดนาม  

3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนือ่ง (Supporting and Related Industries) 
ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในปจจัยอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง 

เน่ืองจากประเทศไทยจะมีจํานวนโรงงานที่เปนปจจัยการผลิตขั้นตนมากกวาประเทศเวียดนาม โดย
ประเทศไทยมีจํานวนโรงงานปนดาย 151 โรงงาน   ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีจํานวนโรงงานปน
ดาย 109 โรงงงาน   แมรัฐบาลประเทศเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนการปลูกดายและการผลิตดาย
เพ่ือทดแทนการนําเขาตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเทศเวียดนาม  

4.  กลยุทธ (Strategy) และโครงสราง (Market Structure) 
ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงการแขงขันในปจจัยดานกลยุทธและโครงสรางตลาด 

มากกวาประเทศเวียดนาม   เน่ืองจากประเทศไทยมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 
2,600 โรงงาน และประเทศเวียดนามมีจํานวนโรงงานอุตสหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 758 โรงงาน   ซ่ึง
จากจํานวนโรงงานที่มากกวาของประเทศไทยสงผลใหผูผลิตมีการแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปสูงและมีกลยุทธที่หลากหลาย   เชน การสรางตราสินคาและการรวมกลุมจัดงานแสดง
สินคา 

5.  โอกาสหรือเหตุสุดวิสยั (Chance or Force) 
ประเทศไทยอาจมีความเสียเปรียบเชิงการแขงขันในปจจัยดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัย 

มากกวาประเทศเวียดนาม   แมประเทศไทยและประเทศเวียดนามเผชิญเหตุสุดวิสัยเดียวกันและทุก
ประเทศที่ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปตองเผชิญเหตุสุดวิสัยที่สําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ การยกเลิก
ระบบโควตาจํากัดนําเขาสิ่งทอ  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 แตการระบบโควตาดังกลาวกลับ
สงผลดีตอประเทศเวียดนามเนื่องจากประเทศที่มีการนําเขาจะเลือกนําเขาสินคาในอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศที่มีตนทุนและปจจัยการผลิตต่ํา เชน ประเทศเวียดนามและจีน   รวมทั้ง
ประเทศเวียดนาไดรับโอกาสเพิ่ม คือ ลงนามการคาและการลงทุนกับสหรัฐฯ (Trade and 
Investment Framework Agreement: TIFA) เม่ือปลายป 2549 ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาถือวาเปน
ตลาดที่สําคัญของทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  
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6.  รัฐบาล (Government) 
ทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนาม   รัฐบาลตางใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมสิง่ทอและ 

เสื้อผาสําเร็จรูปในแนวทางที่คลายกัน    ไมวาจะเปนการจัดตั้งสถาบันหรือองคกรเพ่ือพัฒนาสิ่งทอ 
รวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินคาและการสงเสริมการลงทุนกับนักลงทุนตางประเทศ  

จากปจจัยทั้ง  6 ดาน ตาม Diamond Model อาจสรุปไดวาประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิง
แขงขันในดานปจจัยการผลิตและโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยมากกวาประเทศเวียดนาม   โดยประเทศ
เวียดนามเองก็อาจเสียเปรียบเชิงแขงขันในดานอุปสงค, อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง,  
กลยุทธ และโครงสรางมากกวาประเทศไทย   ซ่ึงปจจัยดานรัฐบาลทั้งประเทศไทยและเวียดนามตาง
มีความไดเปรียบเชิงแขงขัน    

แตจากปจจัยการผลิตที่ประเทศเวียดนามมีตนทุนเรื่องคาจางแรงงานที่ต่ํากวาประเทศไทย   
รวมทั้งดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยที่ประเทศเวียดนามมีการทําขอตกลง TIFA กับสหรัฐอเมริกา   
ซ่ึงไดรับการลดหยอนภาษีนําเขาสินคาและสงออกสินคาระหวางกัน   ทําใหราคาผาผืนในสินคา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศเวียดนามในตลาดสหรัฐอเมริกาต่ํากวาของ
ประเทศไทย     อาจเปนปจจัยที่สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบเชิงแขงขันมากกวาประเทศ
เวียดนาม 
 

การอภิปรายผล 
 งานวิจัยในครั้งน้ีสามารถแบงผลการอภิปรายของงานการวิจัยได  2 ตอน คือ 

1. การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ 
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎของการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป (HS 61-62) 

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีคา RCA มากกวา 1 คือมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฎในการสงออกเสื้อผาสําเร็จไปสหรัฐอเมริกา     แตเม่ือเปรียบเที่ยบระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนามพบวาประเทศเวียดนามมีคา RCA ในอุตสาหกรรมเสื้อสําเร็จรูปต่ํากวาประเทศ
ไทยเพียงป 2544 แตตั้งแตป 2545 – 2551 มีคา RCA เพ่ิมขึ้นและมากกวาประเทศไทย  อาจเปน
ผลเนื่องมาจากเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2543 ไดมีการออกกฎหมายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือใหขยายตัว
จากการลงทุนของภาคเอกชน  เชน มาตรการลดภาษี  จึงสงผลใหภาคอุตสาหกรรมขยายตัว      
และเมื่อป 2549   ประเทศเวียดนามมีลงนามการคาและการลงทุนกับสหรัฐฯ (Trade and 
Investment Framework Agreement: TIFA) จึงสงผลใหการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปสหรัฐของ
ประเทศเวียดนามจึงมีคา RCA เพ่ิมขึ้น 
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2.  การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันในการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปไปประเทศ 
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม 

ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในดานการแขงขันในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปไปประเทศ 
สหรัฐอเมริการะหวางประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม   

ดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิงแขงขันดานปจจัย
การผลิตมากกวาประเทศเวียดนามในปจจัยการผลิต   เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาจางในอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูป     อัตราคาจางแรงงานของประเทศไทยมีสูงกวาประเทศเวียดนาม  

ดานอุปสงค (Demand Conditions) ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในปจจัย 
ดานอุปสงคมากกวาประเทศเวียดนาม เน่ืองจากประเทศไทยมีคาใชจายในการบริโภคเครื่องนุงหม 
ตอคนตอป  และ GDP รวมมากกวาประเทศเวียดนาม ซ่ึงทําใหขนาดของอุปสงคของประเทศไทยมี
ขนาดใหญมากกวาประเทศเวียดนาม  

ดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง (Supporting and Related Industries) 
ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบเชิงแขงขันในปจจัยอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง เพราะ
ประเทศไทยมีจํานวนโรงงานที่เปนปจจัยการผลิตขั้นตนมากกวาประเทศเวียดนาม 

กลยุทธ (Strategy) และโครงสราง (Market Structure) ประเทศไทยอาจมีความไดเปรียบ
เชิงการแขงขันในปจจัยดานกลยุทธและโครงสรางตลาดมากกวาประเทศเวียดนาม   เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผามากกวาประเทศเวียดนามสงผลใหผูผลิตมีการ
แขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปสูงและมีกลยุทธที่หลากหลาย เชน การสรางตราสินคาและ
การรวมกลุมจัดงานแสดงสินคา 

โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance or Force) ประเทศไทยอาจมีความเสียเปรียบเชิงการแขง  
ขันในปจจัยดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยมากกวาประเทศเวียดนาม   แมประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามเผชิญเหตุสุดวิสัยเดียวกัน คือ การยกเลิกระบบโควตาจํากัดนําเขาสิ่งทอ  ตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2548 แตการระบบโควตาดังกลาวกลับสงผลดีตอประเทศเวียดนามเนื่องจากประเทศ
ที่มีการนําเขาจะเลือกนําเขาสินคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปจะนําจากประเทศที่มีตนทุนและ
ปจจัยการผลิตต่ํา รวมทั้งประเทศเวียดนามไดรับโอกาสเพิ่ม คือ ลงนามการคาและการลงทุนกับ
สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA) เม่ือปลายป 2549 ซ่ึงมีผลใหมี
มาตรการชวยเหลือดานภาษี ซ่ึงสหรัฐอเมริกายังเปนตลาดหลักในการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปดวย 

ดานรัฐบาล (Government) ทั้งประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม    รัฐบาลตางใหการสนับ  
สนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปในแนวทางที่คลายกัน    ไมวาจะเปนการจัดตั้งสถาบัน
หรือองคกรเพื่อพัฒนาสิ่งทอ รวมทั้งมีการจัดงานแสดงสินคาและการสงเสริมการลงทุนกับนักลงทุน
ตางประเทศ  

จากปจจัยทั้ง  6 ดาน ตาม Diamond Model อาจสรุปไดวาประเทศไทยอาจเสียเปรียบเชิง
แขงขันในดานปจจัยการผลิตและโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยมากกวาประเทศเวียดนาม   โดยประเทศ
เวียดนามเองก็อาจเสียเปรียบเชิงแขงขันในดานอุปสงค, อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง, กล
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ยุทธ และโครงสรางมากกวาประเทศไทย   ดานรัฐบาลทั้งประเทศไทยและเวียดนามตางมีความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน แตจากดานปจจัยแรงงานที่ประเทศเวียดนามมีตนทุนคาแรงที่ถูกกวาประเทศ
ไทย  รวมทั้งเวียดนามยังไดเปรียบเชิงแขงขันดานโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยที่ประเทศเวียดนามมี
โอกาสการทําขอตกลง TIFA กับสหรัฐอเมริกา   ซ่ึงจะลดภาษีนําเขาสินคาและสงออกสินคาระหวาง
กัน   ทําใหราคาผาผืนในสินคาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศเวียดนามใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาต่ํากวาของประเทศไทย     อาจเปนปจจัยที่สงผลใหประเทศไทยเสียเปรียบเชิง
แขงขันมากกวาประเทศเวียดนาม 

  และจากการศึกษาของงานวิจัยในครั้งนี้ผลของงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการ
วิเคราะหความไดเปรียบเชิงแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทย (นฤมล คง
นอย, 2540) และงานวิจัยเรื่องการศึกษาการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศอินโดนนีเซีย 
(วิรัญญา วิวัฒนะชัยแสง, 2550)    คือ การเปดเสรีสิ่งทอทําใหรูปแบบการคาสิ่งทอและเสื้อผาของ
โลกเปลี่ยนไปและสงผลกระทบตอประเทศไทย  โดยประเทศที่มีความไดเปรียบทางดานตนทุนการ
ผลิตมากกวาจะมีการสามารถขยายสวนแบงทางการตลาด ทําใหมีการเขาไปลงทุนในกลุมประเทศ
ที่มีปจจัยการผลิตที่ต่ําเพื่อสามารถลดตนทุนการผลิต  เชน ลงทุนในประเทศที่มีคาจางแรงงานต่ํา
และมีผลตอราคาขายของสินคาที่ต่ําไปดวย ดังเชน  ประเทศเวียดนาม   แตสําหรับกลุมประเทศที่มี
ความเสียเปรียบหรือมีการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพจะเกิดการสูญเสียสวนแบงทางการตลาดทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศหากไมมีการเตรียมพรอมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง   ซ่ึง
ประเทศตางๆที่อยูในอุตสาหกรรมตองมีการเตรียมพรอมกับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยมีการทํา
สัญญากับประเทศคูคาที่สําคัญเพ่ือหาเพิ่มโอกาสใหกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ประเทศตน      

 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากงานวิจัยในครั้งนี้  ทําใหทราบถึงแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  
และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศไทยและ
ประเทศเวียนามในปจจัยแตละดานที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปของประเทศ   
และดังน้ันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยควรสรางความไดเปรียบในสวนที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขันทั้ง
ที่มีอยูเดิมและพัฒนาใหมใหมีศักยภาพใหมากยิ่งขึ้น มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1.รัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูปในดานอ่ืน ๆ เชน การพัฒนาดานคุณภาพและการตัดเย็บ   เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาและ
แขงขันในตลาดสินคาคุณภาพ   พรอมทั้งเพ่ิมการโฆษณาตราสินคาเพื่อใหเปนที่รูจักของตลาด 
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  2. รัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการศึกษา ดานการลงนามทางการคาที่เปนประโยชน
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน การลงนามที่มีผลมาตรการทางทางภาษีนําเขา หรือสงออกไป
ยังประเทศนั้นๆ   ซ่ึงจะสงผลตอราคาสินคาทําใหเกิดการแขงขันเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  3. ผูผลิตและภาครัฐบาลควรมีการศึกษาถึงตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา
สําเร็จรูปใหมๆ   ที่มีกําลังซ้ือนอกเหนือสหรัฐอเมริกา   เชน   กลุมประเทศอาหรับและกลุมประเทศ
ในยุโรป เปนตน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 
1. สําหรับการศึกษาในครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการที่ทํา 

การสงออกในอุตสาหกรรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. การศึกษาความไดเปรียบเชิงแขงขันการศึกษาความไดเปรียบในการสงออกเสื้อผาสําเร็จ

ไปสหรัฐอเมรกิาระหวางประเทศไทยกับประเทศเวยีดนามในครั้งน้ีทําการศึกษามีตั้งแต      ป 2544 
– 2551 ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาจากประเทศคูแขงอ่ืนๆ     เชน ประเทศจีน, 
ประเทศอินเดียเปนตน    
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2544 47.8 1,065.3 58,544.9 1,140,999.4 0.874 
2545 875.9 2,452.8 58,712.3 1,161,365.9 7.063 
2546 2,339.0 3,938.6 62,910.6 1,257,121.2 11.867 
2547 2,505.8 5,024.8 66,874.7 1,469,704.4 10.959 
2548 2,665.4 5,924.0 70,810.5 1,673,454.5 10.633 
2549 3,158.4 7,845.1 73,392.2 1,853,938.4 10.170 
2550 4,293.5 10,104.5 75,553.9 1,956,961.8 11.005 
2551 5,151.6 11,868.5 73,099.4 2,103,640.7 12.491 
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