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บทที ่2 

  ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ 

ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ หมายถึง การแลกเปล่ียนสินคา้ หรือการคา้ขายกนัระหวา่งประเทศต่างๆ
ในโลก แสดงถึงความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งประเทศ การคา้ระหวา่ง
ประเทศเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท่ีประเทศต่างๆ ตอ้งท าการคา้ระหวา่งประเทศตลอดจน
แนวทางท่ีประเทศจะเลือกผลิตสินคา้และท าการคา้ระหวา่งประเทศ 

สาเหตุของการคา้ระหว่างประเทศ เช่น ความแตกต่างในปัจจยัการผลิต ทรัพยากร สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศของประเทศต่างๆ ท าให้ผลิตสินคา้ไดแ้ตกต่างกนั และความแตกต่างในดา้นตน้ทุน
การผลิต การท่ีแต่ละประเทศผลิตสินคา้โดยเสียต้นทุนแตกต่างกนั ท าให้ประเทศต่างๆ เลือกผลิต
สินคา้ท่ีให้ผลประโยชน์แก่ตนมากท่ีสุด ส่วนสินคา้ชนิดอ่ืนๆ จะน าเขา้แทน ทั้งน้ีเพื่อระดมทรัพยากร
ในประเทศไปใชผ้ลิตสินคา้ท่ีตนไดเ้ปรียบมากท่ีสุด 

ดงันั้นทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเด็ดขาด (Absolute Advantage Theory) โดย Adam Smith 

Adam Smith ได้กล่าวว่า การค้าจะเกิดข้ึนกบั 2 ประเทศท่ีมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute 
Advantage) เม่ือประเทศหน่ึงมีประสิทธิภาพมากกวา่อีกประเทศหน่ึงในการผลิตสินคา้หน่ึงชนิด และ
ดอ้ยกวา่ในการผลิตสินคา้อีกชนิดหน่ึง ทั้งน้ี เม่ือทั้ง 2 ประเทศเกิดความช านาญเฉพาะอยา่งในการผลิต
สินคา้ท่ีตนมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ และท าการแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีจกมีความไดเ้ปรียบซ่ึงกนัและ
กนั จะท าให้มีผลประโยชน์เกิดข้ึนกับทั้ง 2 ประเทศทฤษฎีความได้เปรียบโดยเด็ดขาดของ Adam 
Smith น้ี ตั้ งอยู่บนหลักทฤษฎีมูลค่าแรงงาน (Labour Theory of Value) ซ่ึงมีสมมติฐานท่ีส าคญั คือ
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1) ในแต่ละประเทศนั้นจะมีปัจจยัแรงงานเพียงอยา่งเดียวเป็นปัจจยัการผลิต และมี
คุณภาพและคุณลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกประการ 

2) ตน้ทุนหรือราคาสินคา้ข้ึนอยู่กบัจ านวนชั่วโมงแรงงานท่ีตอ้งการน ามาใช้ใน
การผลิต 

2. ทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) โดย David 
Ricardo 

ในปี ค.ศ. 1817 David Ricardo ได้ตีพิมพ์หนังสือช่ือ Principles of Political Economy and Taxation 
โดยไดก้ล่าวถึงกฎของการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นกฎทางเศรษฐศาสตร์มาจนถึงทุกวนัน้ี 

ตามแนวคิดของ David Ricardo นั้น แม้จะไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ แต่ทั้ง 2 ประเทศท่ีท า
การคา้ระหว่างประเทศกนันั้นยงัสามารถท่ีจะคา้ขายและไดรั้บผลประโยชน์จากการคา้ท่ีตนมีความ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบนอ้ยสุด ในขณะเดียวกนัประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิต
สินคา้ทั้ง 2 ชนิดนั้น จะท าการผลิตสินคา้ท่ีตนมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบมากท่ีสุด ทั้งน้ี ทฤษฎี
น้ีตั้งอยูบ่นสมมติฐาน คือ 

1) ในโลกน้ีมีประเทศ 2 ประเทศและแต่ละประเทศท าการผลิตสินคา้เพียง 2 ชนิด
เท่านั้น 

2) มีแรงงานเป็นปัจจยัการผลิตเพียงอย่างเดียว (Labour Theory of Value) แต่ละ
ประเทศมีแรงงานคงท่ี มีการจ้างงานเต็มท่ี และแรงงานนั้นมีคุณลักษณะเหมือนกันทุกประการ 
(Homogenous) 

3) แรงงานสามารถเคล่ือนยา้ยได้อย่างเสรีระหว่างอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
แต่ไม่สามารถท าการเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศได ้

4) ระดับเทคโนโลยีในทั้ ง 2 ประเทศคงท่ี แต่ละประเทศสามารถผลิตโดยใช้
เทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัได ้แต่ผูผ้ลิตทั้งหมดจะใชว้ธีิการผลิตท่ีเหมือนกนัในประเทศ 

5) ต้นทุนไม่เปล่ียนแปลงกับระดับของการผลิต และเป็นสัดส่วนเดียวกันกับ
แรงงานท่ีใช ้

6) มีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ในทุกตลาด 
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7) การคา้เสรีเกิดข้ึนระหวา่งประเทศไม่มีรัฐเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

8) ต้นทุนในการขนส่งเป็นศูนย์ ผู ้บริโภคพอใจในสินค้าทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเท่ากนั 

9) ผูผ้ลิตตอ้งการไดม้าซ่ึงก าไรสูงสุด และผูบ้ริโภคแสวงหาความพอใจสูงสุด 

10) ไม่มีภาพลวงตาทางการเงิน (Money Illusion) 

11) ดุลการคา้สมดุล (Balanced Trade) 

3. ทฤษฎีค่าเสียโอกาส (The Opportunity Cost Theory) โดย Haberler 

Haberler ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยใชท้ฤษฎีตน้ทุนค่าเสียโอกาส ซ่ึงกล่าว
ว่า ต้นทุนของสินค้าหมายถึงจ านวนของสินค้าชนิดท่ีสองท่ีต้องเสียสละไปเพื่อท่ีจะได้ทรัพยากร
พอเพียงท่ีจะน าไปใชใ้นการผลิตสินคา้ชนิดท่ีหน่ึงเพิ่มข้ึนหน่ึงหน่วย โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีวา่ แรงงาน
เป็นปัจจยัการผลิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้น และมีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน
ของประเทศใดก็ตาม จึงไม่มีต้นทุนอ่ืนใดนอกเหนือไปจากต้นทุนแรงงานเท่านั้นท่ีถูกน ามาผลิต 
ดงันั้นประเทศใดก็ตามท่ีมีตน้ทุนค่าเสียโอกาสต ่ากวา่ประเทศอ่ืนในการผลิตสินคา้ใดก็ตาม แสดงว่า
ประเทศนั้นมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตสินคา้ชนิดดงักล่าว และมีความเสียเปรียบ
โดยเปรียบเทียบในสินคา้อีกชนิดหน่ึง 

4. ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศสมยัใหม่ของ Hechscher – Ohlin (H-O) 

ทฤษฎี Hechscher – Ohlin (H-O) สามารถแบ่งการอธิบายไดเ้ป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี HO Theorem วา่
ดว้ยเร่ืองของการท านายรูปแบบการคา้และความเท่าเทียมกนัของราคาปัจจยัการผลิต (Factor – Price 
Equalization Theorem) อนัว่าดว้ยเร่ืองของผลกระทบของการคา้ระหว่างประเทศต่อราคาปัจจยัการ
ผลิต 

ตามทฤษฎี HO จะกล่าววา่ ประเทศจะส่งออกสินคา้ท่ีตนมีการผลิต ใช้ปัจจยัการผลิตท่ีประเทศตนมี
ความอุดมสมบูรณ์ ราคาถูก ขณะเดียวกนัก็จะน าเขา้สินคา้ท่ีตนมีการผลิตโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัในประเทศและมีราคาแพง หรืออีกนยัหน่ึงคือ ประเทศท่ีมีแรงงานมากจะส่งออกสินคา้ประเภท
เนน้แรงงานและน าเขา้สินคา้ประเภทเนน้การใชทุ้นนัน่เอง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ราคาสินคา้เปรียบเทียบ
ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ซ่ึงความแตกต่างในความอุดมสมบูรณ์ของปัจจยัการผลิต (Factor 
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Abundance or Factor Endowments) ระหว่างประเทศน้ี เองเป็นตัวก าหนดความได้เป รียบโดย
เปรียบเทียบและการคา้ต่างประเทศ 

ในส่วนของความเท่าเทียมกันของราคาปัจจยัการผลิต (Factor – Price Equalization Theorem) นั้ น
กล่าววา่ การคา้ระหวา่งประเทศจะน ามาซ่ึงความเท่าเทียมกนัในผลตอบแทนสมบูรณ์และผลตอบแทน
เปรียบเทียบต่อปัจจยัการผลิตท่ีเหมือนกันระหว่างประเทศได้ นั่นหมายความว่า การค้าระหว่าง
ประเทศจะเป็นเหตุท าให้ค่าจา้งแรงงานและค่าเช่าของทั้งสองประเทศท่ีคา้ขายกนันั้นมีความเท่าเทียม
กนั (นิสิต พนัธมิตร, 2547) 

5. Heckscher – Ohlin – Samuelson Model 

ในปี ค.ศ. 1914 Sameulson ไดป้รับปรุงแนวคิดของ Hackscher – Ohlin โดยอธิบายว่า ประเทศต่างๆ 
มีปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกนั ประเทศหน่ึงจะมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การผลิตและจะผลิตสินคา้รวมทั้งส่งออกสินคา้ท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัการผลิต
ท่ีมีอยูม่ากในประเทศนั้น (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด, 2545) 

6.ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของ Bela Balassa 

การวดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทางการคา้ของ Balassa จะพิจารณาจากตน้ทุนเปรียบเทียบ
และความแตกต่างของปัจจัยท่ีมิใช่ด้านราคา เช่น ช่ือเสียงของสินค้าท่ีมีต่อแบบแผนของการค้า
ระหว่างประเทศด้วย และภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีว่าทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน มีภาระภาษี
ศุลกากรของแต่ละอุตสาหกรรมเหมือนกนั และอตัราส่วนมูลค่าการส่งออก-น าเขา้จะสะทอ้นถึงการ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา้ ถา้พิจารณาการส่งออกและน าเขา้ในสินคา้ประเภทเดียวกนั 

ดงันั้นตามแนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา้ของ Balassa ประเทศหน่ึงจะผลิต
สินคา้ชนิดหน่ึงท่ีมีตน้ทุนเปรียบเทียบต ่าสุด และจะให้อีกประเทศหน่ึงผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนโดยท่ี
การไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการคา้จะเป็นตวัก าหนดโครงสร้างสินคา้ออก 

2.1.2 ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งเขตการคา้เสรี 

ทฤษฎีวิเคราะห์ท่ีอธิบายถึงการร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการจดัตั้งเขตการคา้เสรีนั้นสามารถแยก
ศึกษาไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาในหมวดทฤษฎีเก่า (Old Theorem Approach) 
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ทฤษฎีน้ีอธิบายผลกระทบของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเม่ือมีการรวมกลุ่มการคา้ โดยทฤษฎี
ดงักล่าวน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมาเป็นระยะเวลานานและถูกใชเ้พื่ออธิบายถึง
ผลไดแ้ละผลเสีย รวมถึงผลกระทบในดา้นต่างๆเม่ือมีการเปิดการคา้เสรีต่อกนัในระดบัภูมิภาค ซ่ึง
สามารถอธิบายไดว้า่ 

1) ผลประโยชน์ท่ีประเทศสมาชิกได้รับจากเขตการค้าเสรี จะข้ึนอยู่กับความ
แตกต่างของระดบัปัจจยัการผลิตของแต่ละประเทศ ซ่ึงความแตกต่างนั้นจะส่งผลให้แต่ละประเทศ
เลือกท่ีจะผลิตตามความได้เปรียบโดยเป รียบเทียบ (Comparative Advantage) ท่ีแท้จริงของตน 
สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีของ Hecksher – Ohlin – Samuelson (H-OS) ท่ีว่า ประเทศจะได้รับ
ผลประโยชน์จากเขตการคา้เสรี จากการท่ีประเทศนั้นเน้นการผลิตสินคา้ท่ีตนมีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบมากกวา่ 

2) การขยายผลิตสินค้าท่ีตนมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ จะท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูผ้ลิต จากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ซ่ึงส่งผลให้ประเทศสมาชิกนั้น
ไดรั้บความไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุนในสินคา้ท่ีตนมีความช านาญในการผลิตมากข้ึน 

3) ประเทศสมาชิกในกลุ่มจะประสบกบัการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะเป็น
เหตุใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการแข่งกนัท่ีสูงข้ึน 

4) เขตการคา้เสรีจะส่งผลท่ีแตกต่างกนัต่อดุลการคา้ของแต่ละประเทศข้ึนอยู่กบั
ระดบัภาษีศุลกากรท่ีไดท้  าการตกลงกนัในกลุ่ม รวมถึงระดบัภาษีท่ีเก็บกบัประเทศนอกกลุ่ม โดยถา้
การปรับตวัลดลงของภาษีศุลกากรมีมาก ยอ่มส่งผลมากต่อการเปล่ียนแปลงของดุลการคา้ของประเทศ
ท่ีท าการตกลงนั้น 

2. การศึกษาในหมวดทฤษฎีใหม่ (New Theory Approach) 

เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากทฤษฎีแบบเก่าซ่ึงยงัมีขอ้จ ากดั โดยศึกษาผลกระทบของการจดัตั้งเขตการคา้
เสรีในลกัษณะของพลวติั (Dynamic Model) ดงัเช่นทฤษฎีแบบเก่า เน่ืองจากผลกระทบดา้นสวสัดิการ
ต่างๆจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรับตวั นอกจากน้ีตลาดของสินคา้แต่ละประเภทมีแนวโน้ม
ท่ีจะเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งไม่สมบูรณ์มากข้ึน โดยสามารถอธิบายถึงการรวมกลุ่มการคา้แบบ
ใหม่ได้มากกว่าแบบเก่า รวมทั้งอธิบายถึงผลกระทบของการเปิดการคา้เสรีได้ในระดบัท่ีลึกยิ่งข้ึน 
กล่าวคือ ตามหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคกระแสหลกั โดยทฤษฎีกล่าวไดว้่า ผลผลิตท่ีไดจ้าก
เปิดการคา้เสรีระหว่างประเทศสมาชิกน้ีได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนทางตรงโดยเฉพาะจาก
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ประเทศท่ีพฒันาแลว้มาสู่ประเทศสมาชิกท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงการลงทุนทางตรงดงักล่าวไดท้  าใหเ้กิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศท่ีเป็นผูรั้บเทคโนโลยีนั้น
และผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนก็มาจากระดบัความได้เปรียบจากความสามารถในการแข่งขนั (Competitive 
Advantage) ท่ีสูงข้ึน 

นอกจากการศึกษาถึงผลกระทบทางดา้นผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ทฤษฎีเขตการคา้เสรีแบบใหม่น้ียงัได้
เช่ือมโยงถึงสภาวะแข่งขนัในตลาดท่ีมีลกัษณะการแข่งขนัแบบไม่สมบูรณ์และมีการใชท้ฤษฎีองคก์ร
อุตสาหกรรมมาใชใ้นการอธิบายเป็นส าคญั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ ประเทศสมาชิกภายในกลุ่มสามารถสร้าง
การคา้ระหว่างกนัได้ ถึงแม้ว่าสินคา้ท่ีขายระหว่างกนัจะเป็นสินคา้ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน 
เน่ื องจากสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน น้ีอาจจะมีความแตกต่างในตัวของมัน เอง 
(Differentiated product) ดังนั้ นทฤษฎีเขตการค้าเสรีแบบใหม่ได้ศึกษาผลกระทบในแต่ละตลาดท่ี
แตกต่างกนัรวมถึงในแต่ละสินคา้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการเปิดเขตการคา้เสรีจะส่งผลต่อประเทศสมาชิก
ในการบริโภคสินคา้ท่ีมีความหลากหลายไดม้ากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การท่ีประเทศสมาชิกจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้ งเขตการค้าเสรียงัข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ซ่ึงการเจรจาต่อรองน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะการ
โน้มน้าว (Lobbying Theory) ซ่ึงอธิบายได้ว่า การตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในเขตการคา้เสรีใน
หลายประเทศไม่ไดค้  านึงถึงผลไดห้รือผลเสียของการเป็นประเทศสมาชิกมากนกั แต่เป็นเหตุผลทาง
การเมืองมากกวา่ จึงเป็นไปไดว้า่การเปิดเขตการคา้เสรีในลกัษณะน้ีจะท าให้เกิดการเบ่ียงเบนทางการ
คา้มากกวา่ 

3. ทฤษฎีแหล่งท่ีตั้ง (Location Theory)  

การผลิตควรท่ีจะตั้งอยู่ ณ ท่ีซ่ึงรายจ่ายขนส่งรวม (Total Transportation Cost) อยู่ในระดับต ่าท่ีสุด 
ทฤษฎีน้ีอธิบายวา่ ประเทศจะไดป้ระโยชน์จากการเปิดเขตการคา้เสรีกบัประเทศในกลุ่มท่ีมีตน้ทุนค่า
ขนส่งสินคา้ต่อกนัถูกกวา่เม่ือเทียบกนัอีกประเทศหน่ึงท่ีไดรั้บผลประโยชน์นอ้ยกวา่ ถา้ประเทศนั้นมี
ตน้ทุนค่าขนส่งสูง ซ่ึงตามทฤษฎีน้ีค่าขนส่งจะถูกลง เม่ือแหล่งท่ีตั้งของประเทศอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั
หรืออยูใ่นบริเวณท่ีใกลก้นั  

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กาญจนา เลาหะวรนันท์ (2541) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของกฎเกณฑ์เก่ียวกบักฎว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินคา้ท่ีมีผลต่อการส่งออกของไทย โดยวตัถุประสงคคื์อ เม่ือประเทศต่างๆใชก้ฎวา่ดว้ย
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แหล่งก าเนิดสินคา้แลว้จะท าให้เกิดความชดัเจนกลมกลืนกนัในระหวา่งประเทศสมาชิกไดม้ากน้อย
เพียงใด และจะมีความสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพียงใด นอกจากน้ีเม่ือใช้กฎว่าดว้ย
แหล่งก าเนิดสินคา้ท่ีใช้อยูห่รือก าลงัจะมีผลใช้บงัคบัแลว้ก่อให้เกิดผลกระทบในดา้นการส่งออกของ
ประเทศไทยเพียงใด ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยท า การศึกษาวิจยั
เก่ียวกบักฎหมาย และกฎว่าดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ตามพนัธะกรณีขององค์การการคา้โลก โดยใช้
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์แบบทุติยภูมิในการศึกษา โดยมีสมมติฐานท่ีวา่ แหล่งก าเนิดสินคา้ตามพนัธะ
กรณีต่างๆ จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย จากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ การใชก้ฎวา่ดว้ย
แหล่งก าเนิดสินคา้ตามพนัธะกรณีต่างๆ มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบักฎวา่
ด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าของประเทศต่างๆ ย่อมสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์แก่ประเทศของตนและแก่
สมาชิกของตนซ่ึงถือวา่เป็นมาตรการฝ่ายเดียว ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการทุ่มตลาด การช่วยอุดหนุน การหลีกเล่ียงแหล่งก าเนิดสินคา้ การจ ากดั
ทางดา้นปริมาณและโควตา และการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้อ่ืนๆ 

คมสัน สุริยะ (2542) ไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตวัของประเทศไทยในทศวรรษ 1990 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัคือ ศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการขยายตวัของการส่งออกของไทย
รายสินคา้และประเทศคู่คา้ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยเนน้วกิฤตการณ์การส่งออกชะลอตวัในช่วงกลาง
ทศวรรษ ดว้ยวธีิจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) และท าการศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดส่วนแบ่งการตลาด
ของไทยในระยะยาวด้วยวิธีทางเศรษฐมิติ ทั้ งน้ีผูท้  าการวิจยัพบว่า การส่งออกของไทยช่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 มีการขยายตวั ซ่ึงเกิดจากการขยายตวัของตลาดโลกและการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่ง
การตลาดจากคุณภาพสินค้าและความหลากหลายของสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน แต่การชะลอตวัลงของการ
ส่งออกในช่วงตน้ทศวรรษ 1990 มาจากการชะลอตวัของการลดลงของส่วนแบ่งการตลาดเป็นหลกั 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการเพิ่มข้ึนของค่าจา้งแรงงานท่ีแทจ้ริงในอตัราท่ีเร็วกวา่การเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพ
แรงงานและมีปัจจยัอ่ืน คือ การกีดกันทางการคา้ในรูปแบบท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร และการจดัตั้งเขต
การคา้เสรีอเมริกาเหนือ (AFTA) เป็นตน้ ส่วนปัจจยัหลกัท่ีก่อให้เกิดความชะงกังนัในปี ค.ศ. 1996 คือ 
การกีดกนัทางการคา้โดยเฉพาะ การกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่อยูใ่นรูปภาษีอากร การลดลงของอุปสงค์
ของยางพาราและแผงวงจรไฟฟ้าอยา่งกะทนัหนั การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ และมีปัจจยัอ่ืน
เสริม คือ การเกิดโรคระบาดกุง้ และอาจมีผลจากการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มร่วมดว้ย   

เพ็ญศรี ค้าเจริญ (2544) ไดท้  าการศึกษาถึงความสามารถในการส่งออกสินคา้ของไทยไปญ่ีปุ่นและ
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการส่งออกสินคา้ท่ีส าคญัของไทยไปญ่ีปุ่น ซ่ึงใชข้อ้มูลปี ค.ศ. 
1991 ถึงปี ค.ศ. 1998 โดยค านวณเป็นขอ้มูลเฉล่ียของมูลค่าการส่งออกใน 3 ช่วงคือปี ค.ศ. 1991-1992, 
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ปี ค.ศ. 1993-1995 และปี ค.ศ. 1996-1998 การศึกษาน้ีผูว้ิจยัใช้ดัชนีความได้เปรียบเสียบเปรียบท่ี
ปรากฏโดยเปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกา ไตห้วนั สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย ผลการวิเคราะห์พบว่า 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบและสินคา้อ่ืนๆ คือ อาหารทะเลกระป๋อง เคร่ืองรับวิทยุ
โทรทศัน์และส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศและส่วนประกอบอุปกรณ์ท่ีเป็นตวัน า และผลิตภณัฑ์
เหล็กและเหล็กกล้า เป็นสินค้าท่ีจดัได้ว่ามีความสามารถในการส่งออกสูง ซ่ึงในส่วนของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบนั้ น พบว่า การวิเคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบของประเทศไทยนั้ นมีค่ามากกว่าหน่ึงและมีแนวโน้มท่ีค่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-1998 แต่ประเทศไทยยงัเป็นรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ไตห้วนั มีค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใกลเ้คียงกบัประเทศมาเลเซียและสหรัฐอเมริกา และ
ในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของประเทศไทย พบว่าเพิ่มข้ึนทั้งในส่วนของผลการ
ขยายตวัของตลาด จากปัจจยัทางดา้นสินคา้และความสามารถทางดา้นการแข่งขนั 

นายวาที ธนอัญญาพร (2546) ไดศึ้กษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินบาทต่อการส่งออก
ผลิตภณัฑ์กระจกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศสิงคโปร์ และศึกษาผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีแทจ้ริง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งปี ค.ศ. 
1980-1997 และหลงัช่วงการเปล่ียนแปลงอตัราและเปล่ียนแบบลอยตวัระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ในปี ค.ศ. 
1997 ถึง ไตรมาสท่ี  4 ในปี  ค .ศ . 2001 โดยมีสมมติฐาน 2 ข้อ สมมติฐานท่ีหน่ึงคือ ก่อนการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงของรายได้ประชาชาติของประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัและ
การเปล่ียนแปลงของระดบัราคาสินคา้ภายในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั มีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์กระจกของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน สมมติฐานท่ีสองคือ หลังการ
เปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั อน่ึง ผูท้  าการวจิยัไดก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ในการศึกษาอัตราแลกเปล่ียน  และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนท่ีแทจ้ริงต่อการส่งออกกระจกไปยงัประเทศคู่คา้ โดย
ใช้สมการถดถอยในการวิ เคราะห์  (Regression Analysis) และสมการถดถอย (Ordinary Least 
Squares, OLS) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ในสมการส่งออกกระจกไปยงัประเทศญ่ีปุ่น ผูท้  าการวิจยั
พบว่า  GDP ของประเทศญ่ีปุ่น ดัชนีราคาผู ้บริโภคประเทศญ่ีปุ่น และดัชนีราคาขายส่งสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย และอตัราแลกเปล่ียนบาทต่อสกุลเงินเยน สามารถอธิบายมูลค่าการส่งออก
กระจกไดร้้อยละ 89.91 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่า
การส่งออกกระจกไปยงัประเทศสิงคโปร์ พบวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมของสิงคโปร์ ดชันีราคาผูบ้ริโภค
ของสิงคโปร์ ดชันีราคาขายส่งของสินคา้อุตสาหกรรมของไทย และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อสกุล
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เงินสิงคโปร์ สามารถอธิบายมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์กระจกไดร้้อยละ 67.31 ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 

ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2552) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการส่งออกของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวจิยัคือ 
ปัจจยัทางด้านสถานการณ์ภายนอกมีอิทธิพลต่อการส่งออกของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ยและปัจจยัทางดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการส่งออกของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อย โดยแบ่งตวัแปรดา้นการตลาดออกเป็น สินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ผูท้  าวจิยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นเคร่ืองมือในการค้นควา้ โดยใช้ขอ้มูลท่ีใช้ทั้ งหมดเป็นขอ้มูลปฐมภูมิและ   
ทุ ติยภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม  จากการศึกษา ผู ้ท  าการวิจัยพบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนมากอยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี จ  านวนร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 31-40 ปีและ 41-50 ปี
จ  านวนร้อยละ 24 และ 8.5 ตามล าดบั ลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูใ่นรูปแบบบริษทั
จ านวนร้อยละ 38 รองลงมาคือห้างหุ้นส่วนจ านวนร้อยละ 75 ห้างหุ้นส่วนสามญัจ านวนร้อยละ 37.5 
และกิจการส่วนตวัจ านวนร้อยละ 24.5 และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา่ โอกาสพูดคุยติดต่อส่ือสาร
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูป้ระกอบการขนาดเล็กดว้ยกนัเป็นช่องทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อการท า
ธุรกิจ และยงัพบวา่ปัญหาภายในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อการส่งออกมากท่ีสุดคือ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
รองลงมาคือสินคา้และบริการ ส าหรับผลการศึกษาวิจยัภายนอกพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออก
มากท่ีสุดคือ เศรษฐกิจ ความตอ้งการซ้ือ ลูกคา้ และการแข่งขนั 

Theingi and Purchase (2004) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัทรัพยากรพื้นฐานของอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม
ท่ีส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบ 6 ปัจจยั ปัจจยัแรกคือคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการบริษทัขนาดเล็กมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัการส่งออก กล่าวคือ ผูป้ระกอบการ
ถือเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งหน่ึง เน่ืองจากคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีความส าคญัท่ีจะ
ท าให้บริษทัประสบความส าเร็จ ปัจจยัท่ีสองทรัพยากรบุคคลหรือ (ในกรณีน้ีคือผูจ้ดัการไม่ใช่ลูกจา้ง) 
มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัการส่งออก บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ มีความ
เฉลียวฉลาด มีการจดัการท่ีดีและมี      มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท าให้บริษทัมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีสามคือ
ทรัพยากรเทคโนโลยี เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย มีสมรรถนะส่งผลให้ผลผลิตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหก้ารส่งออกมีอตัราเติบโตข้ึน ปัจจยัท่ีส่ีคือทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความร่วมมือระหว่างผูจ้ดัการและความรู้สึกจงรักภกัดีกับบริษทัมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับการส่งออก ปัจจยัท่ีห้าคือ ความสามารถในการตีตลาดของ
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ผูป้ระกอบการ ส่งผลให้บริษทัส่งออกผลิตภณัฑ์ไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ และปัจจยัท่ีสุดทา้ยคือ
ความสามารถในการผลิตมีทิศทางเดียวกบัการส่งออก คือ การเขา้ถึงผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของบุคลากร เอกลกัษณ์ คุณภาพของผลิตภณัฑ ์การออกแบบ รวมถึง
การบริการก่อนและหลงัการขายมีความสัมพนัธ์ท่ีเป็นบวกต่อประสิทธิภาพการส่งออก   ___ 

Jun and Taylor (2013) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างประเทศและ
การเจริญเติบโตของการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ส าหรับการ
วิเคราะห์วิธีการเจริญเติบโตของการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและการเปล่ียนแปลงในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคของโลก  และมีการทดสอบความสัมพันธ์ 2 วิธี  คือ 
Emphasizing the Static Relationships (Regression Analysis) แ ล ะ  Dynamic Interactions (Vector 
Autoregression) โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับการเจริญเติบโตของการส่งออกของสหรัฐอเมริกาการ
เจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของภูมิภาคอ่ืนและอตัราแลกเปล่ียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985-2012 ทั้งน้ี
ผลการพบว่า การเจริญเติบโตของการส่งออกของสหรัฐอเมริกาข้ึนอยู่กับการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศแคนาดาและตลาดยุโรป กล่าวคือ หากเศรษฐกิจประเทศแคนาดาและตลาด
ยุโรปเติบโตร้อยละ 1 จะท าให้การส่งออกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.8 ส าหรับตลาด
ต่างประเทศและตลาดยุโรปมีทิศทางการเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั และหากตลาดยโุรปมีเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโตข้ึนจะท าให้ประเทศอ่ืนเติบโตข้ึนดว้ย ส่งผลให้มีอุปสงค์การน าเขา้สินคา้จากสหรัฐอเมริกา
เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีการลดลงของสกุลเงินดอลลาร์ท าให้สกุลเงินต่างประเทศแข็งตวัข้ึน ท าให้อุป
สงคก์ารน าเขา้สินคา้จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากข้ึน ในทางกลบักนัหากสกุลเงินดอลลาร์อเมริกาแข็งค่า
ข้ึนจะส่งผลให้อุปสงค์การน าเขา้สินคา้จากสหรัฐลดลง ท าให้การเจริญเติบโตของการส่งออกสินคา้
ของสหรัฐอเมริกาชะลอตวั นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของการส่งออกของสหรัฐอเมริกายงัเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัอ่ืนๆ มากกวา่ราคาและรายได ้เช่น นโยบายการคา้และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 

Kajavong (n.d.) ไดท้  าการศึกษานโยบายทางดา้นเกษตรของสหภาพยุโรปท่ีส่งผลต่อการส่งออกของ
ไทยไปยงัสหภาพยุโรป โดยนโยบายการคา้สหภาพยุโรปท่ีส่งผลกระทบต่อสินคา้ท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ไทย เช่น ข้าว น ้ าตาล ผกั ผลไม้ มันส าปะหลัง กุ้ง และไก่ นอกจากน้ีผู ้ท  าการวิจัยยงัมองไปท่ี
ผลกระทบในอนาคตจากการขยายตวัการส่งออกของไทย และผูว้จิยัยงัท าการสรุปและแนะน าเก่ียวกบั
วธีิการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปไวด้ว้ย จากการศึกษา ผูท้  าการวจิยั
พบวา่ มีหลายปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อการคา้ระหวา่งสหภาพยุโรปและประเทศไทย นโยบายของสหภาพ
ยโุรป เช่น Common Agricultural Policy (CAP), การขยายตวัในปี ค.ศ. 2004 ขอ้ตกลงการคา้พิเศษกบั
ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงปัจจยัอ่ืน เช่น ภยัธรรมชาติ และการระบาดของโรค ซ่ึงมีผลต่อการผลิตของพืช



 

17 

 

หรือจ านวนของการบริโภค ทั้งน้ีปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินและการลดค่าเงิน
ของสกุลเงินสามารถเพิ่มความตอ้งการของการส่งออกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี ค.ศ. 1997-1998 


