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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ (1) ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลกระทบ  
ต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา (2) เสนอแนะกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริม 
การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา การศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบบทุติยภูมิ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ส่งออก และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

งานศึ กษาชิ้ นนี้ อาศั ยแบบจ าลอง  Diamond Model ในการวิ เคราะห์ปั จจั ย 
ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย (1) ปัจจัย
ด้านอุปสงค์ พิจารณาจากก าลังซื้อของผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา พบว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มฟ้ืนตัว 
ส่งผลดีต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปสหรัฐอเมริกา (2) ปัจจัยการผลิต พิจารณาจาก
ปัจจัยทางด้านวัตถุดิบ แรงงาน แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต พบว่าประเทศไทยมีแรงงานที่มีฝีมือ 
แต่ยังคงต้องพ่ึงพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศ และต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ื อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในส่วนของแหล่งเงินทุน พบว่า การสนับสนุนทาง
การเงินจากสถาบันทางการเงินยังมีอยู่อย่างจ ากัด (3) ปัจจัยด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน 
พิจารณาจาก อุตสาหกรรมการขึ้นรูปและผลิตตัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจแฟชั่น พบว่า ในภาพรวมผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมสนับสนุนยังมีค่อนข้างจ ากัด เช่น ศูนย์
ทดสอบและตรวจสอบอัญมณียังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการ
เฉพาะ เช่น ด้านโลจิสติกส์ การประกันภัย ในส่วนอุตสาหกรรมการขึ้นรูป และการผลิตตัวเรือนยังขาด
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เครื่องจักรในการผลิตและคุมมาตรฐาน (4) ปัจจัยกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้าง และการแข่งขัน พบว่า 
คู่แข่งขันของไทย คือ อิตาลีและฮ่องกง ซึ่งมีความได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพและเทคโนโลยีการ
ผลิต ต้องใช้กลยุทธ์การปรับปรุงตนเองด้วยการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต และการขยายตลาด (5) ปัจจัยจากภาครัฐและโอกาส พิจารณาจากมาตรการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ พบว่า โอกาสเกิดจากรัฐบาลไทยมีการยกเว้นภาษีการ
น าเข้าวัตถุดิบอัญมณีแก่ผู้ประกอบการที่ต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและสิทธิ GSP ของ
สหรัฐอเมริกาที่ยกเว้นการเก็บภาษีขาเข้าเครื่องประดับแท้ของไทย อย่างไรก็ตามผู้ส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยยังอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนบางประการ เช่น การถูกตัดสิทธิ์ GSP ใน
การส่งออกเครื่องประดับแท้ไปสหรัฐอเมริกาในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: เครื่องประดับแท้, การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกา, Diamond Model 

 

 

 

   



(3) 
 

 

Independent Study Title FACTORS AFFECTING THAI JEWELRY EXPORT  
TO THE UNITED STATE OF AMERICA 

Author Miss Nuengruethai Theangrajang 
Degree Master of Arts (Business Economics) 
Department/Faculty/University Business Economics 

Economics 
Thammasat University 

Independent Study Advisor  Nessara Sukpanich, Ph.D. 
Academic Years 2015 

  

ABSTRACT 

 
The objectives of this research study are to (1 )  describe situation and 

explain factors affecting Thai jewelry export to the United State (2) propose strategies 
to promote Thai Jewelry export to the United States This study employs both primary 
data (from questionnaire answered by the exporters and in depth interview with 
exporters and relevant government officers) and secondary data for the analysis. 

Based on Porter’s Diamond model, this study analyze factors affecting Thai 
jewelry export to the United States. Those factors include (1 )  Demand Conditions; 
considering purchasing power of consumers in the United States, the gradual recovery 
of the economic situation in the United States could stimulate Thai jewelry export to 
the United States(2 )  Factor Conditions (labor, raw material, technology, financial 
resource); Although endows with skilled labor, Thailand has to import raw material 
from abroad. Production technology also needs to be improved to enhance 
production efficiency and quality of products. Financial support from financial 
institution is inadequate (3) Related and Supporting Industries (jewelry body and mold 
industries, financial institution, tourism and fashion industries); in general enterprises in 
supporting industries are quite limited. For example gem and jewelry inspection center 
is not adequate to meet demand for the service; lack of relevant specific supporting 
industries such as logistic and insurance. Regarding jewelry body and mold industries, 
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they still lack of high performance machine for production and quality control; (4) Firm 
Strategy, Structure and Rivalry; The main competitors of Thai Jewelry export to the 
United States are Italy and Hong Kong which have competitive advantages in terms of 
product quality and production technology. This study proposes that firm in the 
industry should import machine to upgrade production standard and focuses on 
market expansion strategy (5) Government and chance; considering international trade 
measures and government policy and measures, Thai government reduce tariff of 
imported raw material used in the industry and Generalized System of Preference (GSP) 
given by the United States enhance better opportunity of Thai jewelry export to the 
United States. However, exporters may face with some uncertainty such as chance 
that the United States might remove GSP of Thai jewelry export in the future.  
 
Keywords: Jewelry, Thai Export to USA, Diamond Model 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้า อิสระฉบับนี้ส า เร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย 
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ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล กรรมการสอบงานค้นคว้าอิสระนี้ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดจนแนวทางแก้ไขท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
และเ พ่ือนร่วมรุ่นทุกท่านที่ ให้ความสนับสนุ นช่วยเหลือด้วยดี เสมอมา ขอบคุณก าลั ง ใจ 
และความช่วยเหลือจากครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน พ่ีและน้อง ที่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล  
และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับงานศึกษาให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 

คุณค่าของผลงานศึกษาฉบับนี้ขอมอบแด่บุคคลผู้สนับสนุนดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ถือเป็นความบกพร่องผู้จัดท างานค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษากราบขออภัย 
มา ณ ที่นี้ 

 

 

 นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนกระจ่าง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของการศึกษา 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแท้ของไทยนั้น ถือเป็นสินค้าที่มีความส าคัญต่อ
การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ส าคัญของโลก อุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิ
เช่น  อุตสาหกรรมเหมือง อุตสาหกรรมการเจียระไน อุตสาหกรรมการออกแบบ การท าประกอบตัว
เรือน การขึ้นรูป การขนส่ง ประกันภัย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด
การจ้างแรงงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยอุตสาหกรรมนี้จ าเป็นต้องใช้แรงงาน
จ านวนมาก และจ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีความสามารถ มีฝีมือและความช านาญ จึงก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งประเทศไทยยังได้เปรียบในด้านของวัตถุดิบและ
แรงงานมีฝีมือที่ประณีตและสวยงามอีกด้วย อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจึงเป็น
อุตสาหกรรมที่สามารถน าเงินต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้จ านวนมาก รัฐบาลจึงให้การส่งเสริมแก่
อุตสาหกรรมนี้มากขึ้นทั้งด้านการส่งออก ด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการร่วมมือของ
ภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดงานแสดงสินค้าเครื่องประดับมากมาย ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมาก 

การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย หากพิจารณามูลค่าการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทย (ไม่รวมทองค า) ไปยังตลาดและภูมิภาคต่าง ๆ ในระหว่างปี 2557-2558 
(ดังแสดงในตารางที่ 1.1) จะเห็นได้ว่า ในปี 2558 มูลค่าการส่งออกที่ติดลบนั้นมาจากการขับเคลื่อน
ของคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่หดตัวร้อยละ 5.71 แม้ว่ามูลค่าการส่งออก
จากฝั่งยุโรป เช่น เดนมาร์ก และเยอรมนี ด้วยอัตราการขยายตัว ร้อยละ 10.88 และร้อยละ 0.84 
ตามล าดับ รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดส าคัญภายในเอเชียอย่างจีนและฮ่องกง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
133.04 ร้อยละ 10.13 ตามล าดับ อันมีปัจจัยลบต่อเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว
เนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวค่อนข้างช้า ผู้บริโภคจึงยังคงระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยสินค้า
ฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ 
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ตารางที่ 1.1 สถิติการส่งเครื่องประดับแทข้องไทยในระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2557 และ 2558 
 

ล าดับ ประเทศ 
มูลค่า  

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

2557 2558 2557 2558 58/57 

1 สหรัฐอเมริกา 1,034.28 975.26 27.14 26.79 -5.71 
2 ฮ่องกง 605.83 667.22 15.19 18.33 10.13 

3 เยอรมนี 536.56 541.05 14.08 14.86 0.84 

4 สหรฐัอาหรับเอมิเรตส ์ 183.13 187.03 4.80 5.14 2.13 
5 สหราชอาณาจักร 207.04 169.00 5.43 4.64 -18.37 

6 ออสเตรเลีย 154.96 150.06 4.07 4.12 -3.16 

7 ญี่ปุ่น 141.13 145.71 3.70 4.00 3.25 
8 สวิตเซอร์แลนด์ 129.06 90.78 3.39 2.49 -29.66 

9 อิตาลี 82.76 67.76 2.17 1.86 -18.12 
10 ฝรั่งเศส 64.17 58.66 1.68 1.61 -8.58 

11 จีน 23.63 55.08 0.62 1.51 133.04 

12 แคนาดา 50.96 51.26 1.24 1.41 0.60 
13 สิงคโปร์ 65.39 49.29 1.72 1.35 -24.62 

14 รัสเซีย 124.06 46.54 3.26 1.28 -62.48 

15 เดนมาร์ก 41.77 46.31 1.10 1.27 10.88 
 อ่ืน ๆ  366.86 340.06 10.41 9.34 4.82 

  รวม 3,811.59 3,641.07 100.00 100.00 -4.47 

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 

ประเภทสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ไทยส่งออกสูงสุด 5 อับดับแรก คือ 1) ทองค า
ที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค ากึ่งส าเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 34.63 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย ด้วยอัตราการขยายตัวร้อยละ 36.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 2) 
เครื่องประดับแท้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.64 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยรวม และเติบโตติดลบร้อยละ 4.03 ซึ่งเครื่องประดับแท้นั้นประกอบไปด้วย เครื่องประดับเงิน 
เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับที่ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ เช่น แพลทินัม เป็นต้น 3) เพชร ใน
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สัดส่วนร้อยละ 16.17 และมีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 4.08 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย 4) พลอย ในสัดส่วนร้อยละ 9.48 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยรวมของไทย และมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.60  5) เครื่องประดับเทียม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.56 ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ดังแสดงในตารางที่ 1.2)  
 
ตารางที่ 1.2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2557 และ 2558 

 

ล าดับที่ รายการ 

มูลค่า 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
อัตราการขยายตัว 

(ร้อยละ) 
สัดส่วน 

2557 2558 2557 2558 2558 

1 
ทองค าที่ยังมิได้ขึ้นรูป
หรือทองค ากึ่งส าเร็จรูป 

2,779.66  3,807.24  -15.06  36.97 34.63  

2 เครื่องประดับแท้ 3,853.62 3,698.47  3.44  -4.03  33.64  

  2.1 เครื่องประดับเงิน 1,693.99  1,585.80  5.63  -6.39 14.42  

  2.2 เครื่องประดับทอง 1,899.85  1,849.28  -1.93  -2.66  16.82  

  2.3 ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ 259.77 263.39  40.81  1.39  2.40  

3 อัญมณีสังเคราะห์ 118.40 114.30 -15.33 -3.46 1.04 

4 อัญมณี 2,784.55 2,833.91 13.71 1.77 25.78 

  4.1 เพชร 1,852.93 1,777.42 10.60 -4.08 16.17 

  4.2 พลอย 917.18 1,041.88 21.16 13.60 9.48 

  4.3 ไข่มุก 14.44 14.61 -11.48 1.17 0.13 

5 เครื่องประดับเทียม 406.50 390.94 12.18 -3.83 3.56 

6 
โลหะมีค่าและของที่หุ้ม
ด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ 

137.60 149.82 0.80 8.88 1.36 

รวมทั้งสิ้น 10,080.34 10,994.69 -0.05 9.07 100 

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) 
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ตารางที่ 1.3 มูลค่าการน าเข้าเครื่องประดับแท้ (HS7113) ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศต่าง ๆ 
ช่วงเดือน ม.ค.-ธ.ค. ปี 2557 และ 2558 
 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศ 2557 2558 
สัดส่วน 
2557 

สัดส่วน 
2558 

อัตราการ
ขยายตัว 
58/57 

อินเดีย 1,552.34 1,658.12 20.24 20.9 6.81 
จีน 1,234.00 1,234.63 16.09 15.56 0.05 

ไทย  1,034.28 975.26 13.48 12.29 -1.06 
ฝรั่งเศส  746.95 658.83 9.74 8.30 -11.80 

อิตาลี 659.68 634.14 8.60 7.99 -3.87 

เม็กซิโก 317.48 302.25 4.14 3.81 -4.80 
สาธารณรัฐโดมินิกัน 220.03 254.70 2.87 3.21 15.76 

ฮ่องกง 262.96 248.96 3.43 3.14 -5.32 

โอมาน 228.01 227.39 2.97 2.87 -0.27 
สวิตเซอร์แลนด์ 178.93 191.50 2.33 2.41 7.03 

อ่ืน ๆ 1,095.25 1,249.83 14.29 2.41 0.00 
รวมทั้งสิ้น 7,669.20 7,935.09 100 100 3.47 

ที่มา : World Trade Atlas 
 

จากตารางมูลค่าการน าเข้าเครื่องประดับแท้ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศอ่ืน ๆ นั้น จะ
เห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเข้าเครื่องประดับแท้จากประเทศต่าง ๆ มากมาย ซึ่งประเทศ
ที่สหรัฐอเมริกามีการน าเข้าเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินเดีย มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในปี 2557 
เท่ากับ 1,552.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 มีมูลค่า 1,658.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
รองลงมาเป็นอันดับสองคือ ประเทศจีน ซึ่งสหรัฐอเมริกามีการน าเข้าจากประเทศจีนในปี 2557 มูลค่า 
1,234 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 น าเข้ามูลค่า 1,234.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสัดส่วนที่
ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 0.05 และประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเข้าจากประเทศไทยอยู่ในอันดับ
สามมีมูลค่าการน าเข้าในปี 2557 จ านวน 1,024.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2558 มูลค่า 
975.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากตารางมูลค่าการน าเข้าเครื่องประดับแท้ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
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จะเห็นได้ว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งของไทยในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา คือ 
ประเทศอินเดียและจีน โดยจากข้อมูลการน าเข้าเครื่องประดับแท้ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศต่าง  ๆ
(ดังแสดงในตารางที่ 1.3) นั้น จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาน าเข้าเครื่องประดับแท้จากประเทศอินเดีย
และจีนในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ทั้ง 2 ประเทศ แต่กลับมีการน าเข้าจากประเทศไทยใน
ปริมาณที่ลดลง  
 
ตารางที่ 1.4 มูลค่าการน าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหรัฐอเมริกาจากไทย ช่วงเดือน 
ม.ค.-ธ.ค. ปี 2557 และ 2558 

 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

หมวดสินค้า 2557 2558 
สัดส่วน 
2557 

สัดส่วน 
2558 

อัตราการ
ขยายตัว 
58/57 

เครื่องประดับแท้ (7113)  1,034.28 975.26 13.48 12.29 -1.06 

1.เครื่องประดบัเงิน (711311) 769.10 858.16 74.36 87.99 10.06 

2.เครื่องประดับทอง (711319)  261.66 113.94 25.29 11.68 -14.11 
3.ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ (711320) 3.52 3.16 0.34 0.32 -0.05 

ที่มา : World Trade Atlas 
 

สหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ที่น าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
จากไทย โดยสินค้าที่สหรัฐอเมริกาน าเข้ามากที่สุดในปี 2558  ได้แก่ เครื่องประดับแท้ โดยพิจารณา
จากประเภทของเครื่องประดับแท้ท่ีท าจากเงินจะเห็นว่ามีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกามากสุดในบรรดา
เครื่องประดับแท้ทั้งหมดทั้งในปี 2557 และ ปี 2558 ด้วยอัตราการส่วนการขยายตัวร้อยละ 10.06 
แต่เครื่องประดับแท้ที่ท าจากทองนั้นกลับมีมูลค่าการส่งออกที่ลดลงค่อนข้างมากจากปี 2557 
เช่นเดียวกับเครื่องประดับแท้ที่ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ นั้น มีการส่งออกไปน้อยที่สุด (ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.4) ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การส่งออกลดลงมาเนื่องจากสหรัฐอเมริกาประสบกับวิกฤติ ปัญหา
เศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากวิกฤติยุโรปท าให้ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่ายสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับชะลอการน าเข้าลงอย่างเห็นได้ชัดเพ่ือรอดูแนวโน้มของเศรษฐกิจและทิศทางการบริโภค
ของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในภาพรวมเมื่อเทียบกับทุกประเทศทั่วโลกจะอยู่ในอันดับ
ที่สาม แต่ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปิดเสรี
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ทางการค้า อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศมีการน ามาตรการกีดกันทางการค้าและมาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดมาใช้เพ่ือลดการน าเข้า ทั้งนี้ การเปิดเสรีทางการค้าและการมีอุปสรรคทางการค้าท าให้ส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นอย่างมากทั้งในด้านการผลิต การลงทุน 
การตลาด และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหากประเทศใดไม่สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแล้ว จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอยู่ในระดับล้าหลัง
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงหรือด้อยกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้การลงทุน การ
ผลิต การจ้างงาน และรายได้ประชาชาติของประเทศนั้น ๆ ลดลง ซึ่งจากนี้ไปการพัฒนาประเทศให้
ก้าวไปอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ จะขึ้นอยู่กับการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่
ค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเป็นหลัก โดยเฉพาะการ
ส่งออกเป็นกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การศึกษาข้อมูลทางด้านการส่งออกในอุตสาหกรรมที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง 

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา
ปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ครอบคลุมพิกัดศุลกากร HS 7113 ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่องประดับเงินครอบคลุมพิกัดศุลกากร HS 711311 เครื่องประดับทองครอบคลุม
พิกัดศุลกากร HS 711319 และเครื่องประดับที่ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ ครอบคลุมพิกัดศุลกากร HS 
711320 โดยกรอบการศึกษาอยู่ภายใต้ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดคู่ค้า
ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดคู่ค้าอ่ืน ๆ โดยเป็นอันดับ 1 (ดังแสดงในตารางที่ 1.1) จะเห็นได้จาก
มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 
2558 ลดลงเกือบร้อยละ 4.03 มีมูลค่า 3,698.47  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การส่งเครื่องประดับแท้
ของไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 9.07  มีมูลค่า 10,994.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งการขยายตัวของการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังสหรัฐอเมริกาลดลง เนื่องจากความได้เปรียบของประเทศ
ไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเริ่มลดลง ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยรุมเร้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ า ท าให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ประเทศ
ไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ได้ในระยะยาว ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา เพ่ือหากลยุทธ์ปรับตัวต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและพัฒนาศักยภาพการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยต่อไป  
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1.2  ค าถามของการศึกษา 
 

1.2.1 การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไร 
1.2.2 มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยต่างที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

1.3.2 เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ผู้ประกอบการเพ่ือปรับตัวต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 
 
1.4 สมมติฐานของการศึกษา 
 

1.4.1 ปัจจัยการผลิตส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
1.4.2 ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด ส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ 

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา   
1.4.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุนส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ 

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
1.4.4 กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้

ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
1.4.5 มาตรการทางการค้าส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา 
1.4.6 การสนับสนุนจากรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย 

ไปยังสหรัฐอเมริกา 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลประทบต่อการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับแท้ของไทย โดยศึกษาครอบคลุมพิกัดศุลกากร (HS 7113) ที่ส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยั ง
สหรัฐอเมริกา คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ 
ดังนี้ 

1.6.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ
เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยต่าง  ๆ ที่ส่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 

1.6.2 ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ทั้งผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออก , กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม เป็นต้นและหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , คณะกรรมการอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย , สมาคม
ผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สามารถเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันเป็นประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาเพ่ือให้ผู้ประกอบการของไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 
1.7 นิยามค าศัพท์ 
 

1.7.1  เครื่องประดับ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2553) โดยอาจแบ่งความหมาย
ได้ 2 แบบ ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพ่ือความ
สวยงามหรือเพ่ือแสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งนี้เครื่องประดับที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่างกัน 
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ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะ และวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม 
รสนิยม ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร์และการเมืองการปกครองของประเทศหรือดินแดนนั้น ๆ 

1.7.2 อัญมณี คือรัตนชาติที่มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ (minerals) ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ที่อยู่
ใต้ผิวโลก และได้ขุดขึ้นมาแล้วน าไปเจียระไนและขัดมัน หรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ หลังจากนั้นจะ
น ามาใช้ท าเป็นอัญมณีเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์บางชนิดได้ถูกเลือกเข้ามาเป็นอัญมณี
ด้วย โดยบางความหมายจะจัดเป็นกลุ่มประเภทของแร่ประเภทหนึ่ง โดยหมายถึง แร่หรือหินบางชนิด 
หรืออินทรียวัตถุธรรมชาติที่น ามาเจียระไน ตกแต่ง หรือแกะสลัก เพ่ือใช้เป็นเครื่องประดับ มีความ
งาม ทนทาน และหายาก โดยปกติแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เพชร และพลอย ซึ่งหมายถึง อัญมณี
ทุกชนิดยกเว้นเพชร หากผ่านการตกแต่งหรือเจียระไนแล้ว เรียกว่า อัญมณี นอกจากนี้ สารประกอบ
ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตทีอ่าจจัดเป็นรัตนชาติได้แก่ ไข่มุก ปะการัง และอ าพัน 

1.7.3 เครื่องประดับแท้ หมายถึง เป็นเครื่องประดับที่ตัวเรือนท าจากโลหะมีค่า ได้แก่ 
ทอง (Gold) แพลทินัม (Platinum) เงิน (Silver) โดยมีส่วนประกอบเป็นอัญมณี ได้แก่ 1) เพชรทั้งที่
เจียระไนและที่ยังไม่ได้เจียระไน 2) พลอย ได้แก่ พลอยชนิดต่าง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต โทแปซ 
หยก โกเมน โอปอลล์ และเพทาย 3) ไข่มุก ทั้งท่ีเจียระไนและที่ยังไม่ได้เจียระไน 

1.7.4 ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการน ามาผ่านกระบวนการผลิต
ขึ้นเป็นสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย แรงงานที่มีทักษะซึ่งเป็นแรงงาน
ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี มีเครื่องมือที่มีความคงทน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวัตถุดิบ
หลากหลายและเพียงพอเพ่ือท าการผลิตขึ้นเป็นสินค้า เป็นต้น 

1.7.5 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) คือ ระบบการจ าแนก
ประเภทสินค้าที่ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยองค์การศุลกากรโลก ( World Customs 
Organization: WCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ในกิจการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขั้นตอนทางการค้าด าเนินไปอย่ าง
สอดคล้องกัน องค์การศุลกากรโลกได้ก าหนดให้มีการแก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5-6 ปี 
เพ่ือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการค้า และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี 
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บทที่ 2  
กรอบแนวคิดทางทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
ไปยังสหรัฐอเมริกานั้น จากการศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แบ่งเรื่องที่เก่ียวข้องออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  
2) ทฤษฎี Porter’s Diamond Model  
 
2.1.1 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

ในส่วนของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศนั้น ผู้วิจัยพบว่า โดยทั่วไปมีผู้อธิบาย
ลักษณะและแนวทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเครื่องประดับแท้จ านวน 4 
ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมบูรณ์ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของเฮค
เชอร์-โอลิน ) ทฤษฎีการค้าตามความได้โดยเปรียบเทียบ และทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดแต่ละทฤษฎี ดังนี้ 

2.1.1.1 ทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) 
ในส่วนของทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมบูรณ์นั้น อาศัยหลักการ

ดั้งเดิมของ อดัม สมิธ ที่ได้อธิบายวิธีการพิจารณาโครงสร้างหรือทิศทางการค้าด้วยการพิจารณา “ความ
ได้เปรียบโดยสัมบูรณ์” การอธิบายความได้เปรียบสัมบูรณ์ของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกตั้งอยู่บนข้อ
สมมติต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีความได้เปรียบเสียเปรียบในการผลิตได้อย่างไร 
โดยสรุปเงื่อนไขได้ดังนี้ เมื่อประเทศที่ท าการค้าขายกันจะเปรียบเสมือนผู้ขายกับผู้ซื้อที่มีเพียง 2 ประเทศ 
โดยมีแรงงานของแต่ละประเทศเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานเท่า
เทียมกัน ประเทศที่มีการผลิตได้มากกว่าหรือสามารถใช้เวลาน้อยกว่าในการผลิต ถือว่าประเทศนั้น ๆ มี
ความได้เปรียบสัมบูรณ์ต่ออีกประเทศหนึ่ง ในทางกลับกับสินค้าประเภทหนึ่ง ๆ แต่ละประเทศจะมีความ
ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ แตกต่างกัน เนื่องจากมีความสามารถของแรงงานในการผลิตได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นสิ่ง
ที่อดัม สมิธ ได้อธิบายนั้นบ่งบอกถึงต้นทุนแรงงานที่แต่ละประเทศจะต้องเสียไป หากท าการผลิตในทุก ๆ 
สิ่ง แต่เมื่อใช้ทฤษฎีนี้ ทุกประเทศจะมีจุดแข็งในการผลิตที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเกิดความได้เปรียบสัมบูรณ์
ของกันและกันในสินค้าแต่ละประเภท แต่จะสามารถประหยัดแรงงานหรือทดแทนด้วยการผลิตในสิ่งที่มี
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ความได้เปรียบได้มากกว่า  ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับที่เยาวเรศ ทับพันธุ์ (2557: หน้า 21-25) ได้ให้
ความหมายเพ่ิมเติมไว้ในแนวทางเดียวกันกับของอดัม สมิธ ว่า คือการก าหนดทิศทางการค้าที่ถูกต้องเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการที่ประเทศผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการค้า การพิจารณาว่าประเทศใดควรส่งออก
สินค้าใด และควรน าเข้าสินค้าใด จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

โดยสรุปแล้ว ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) 
ของ อดัม สมิธ (Adam Smith) ในการยึดหลักการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ประเทศจะผลิต
สินค้าที่ตนได้เปรียบโดยสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งและส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยัง
ประเทศนั้น ในทางตรงกันข้ามก็จะน าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์จากประเทศนั้น การค้า
ของโลกก็จะเพ่ิมขึ้น ในขณะที่เยาวเรศ มองว่า เป็นการพิจารณาทิศทางในการส่งออกท่ีประเทศได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบสัมบูรณ์จะใช้อธิบายประโยชน์และทิศทางของการค้า
ได้เฉพาะในกรณีที่ประเทศคู่ค้าต่างมีความได้เปรียบสัมบูรณ์ในสินค้าต่างชนิดกัน แต่ก็มีความเป็นไปได้ได้
สูงที่จะพบกรณีท่ีประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ในทั้งสองสินค้า 

2.1.1.2 ทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) 

ผลงานของเดวิด ริคาร์ โด (David Ricardo, 1817) เรื่ อง Principle of 
Political Economy and Taxation ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้เสนอทฤษฎีการค้าตาม
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่าง
กว้างขวาง ในการยึดหลักการแบ่งงานกันท า ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนได้ เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งหรือผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ าที่สุด และส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยัง
ประเทศนั้น ในทางตรงกันข้ามก็จะน าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้ว เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ต่ ากว่าหรือต้นทุน
ค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าจากประเทศนั้นการค้าของโลกก็จะเพ่ิมขึ้น การเปรียบเทียบมีแนวทางดังนี้ 

(1) กรณีที่ประเทศที่หนึ่ง มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้ง 
2 ชนิด ประเทศนั้นต้องพิจารณาว่ามีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในสินค้าชนิดใดมากที่สุด (Great 
Absolute Advantage) 

(2) กรณีที่ประเทศมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้งสอง
ชนิด ให้พิจารณาว่า มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ในสินค้าใดน้อยที่สุด (Least Absolute Disadvantage) 

(3) ประเทศใดที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ทั้งสองชนิด ให้ส่งออกสินค้า
ชนิดที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด และน าเข้าสินค้าชนิดที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า 

(4) ประเทศที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ทั้งสองชนิด ให้ส่งออกสินค้า
ชนิดที่มีความเสียเปรียบน้อยที่สุดและน าเข้าสินค้าชนิดที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์มากกว่า 
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สรุปได้ว่า ประเทศหนึ่งจะมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดด้อย
กว่าอีกประเทศหนึ่ง ประเทศทั้งสองก็ยังสามารถได้รับประโยชน์จากการค้าร่วมกัน โดยประเทศที่ได้เปรียบ
ทุกสินค้าควรมุ่งผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบมากที่สุด และประเทศที่เสียเปรียบทุกสินค้าควรเลือกท่ีจะมุ่ง
ผลิตในสินค้าที่ตนเสียเปรียบน้อยที่สุด 

2.1.1.3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของเฮคเชอร์ -โอลิน (Hechscher-
Ohlin Trade Theory) 

ทฤษฎีเฮคเชอร์ -โอลิน (Heckscher - Ohlin Theorem) หรือเรียกเป็น
ภาษาไทยได้ว่า ทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต โดยทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญแก่สัดส่วนโดยเปรียบเทียบของ
ปัจจัยการผลิต (Relative Factor Proportions) หรือปริมาณปัจจัยการผลิตที่มีอยู่โดยเปรียบเทียบ 
(Relative Factor Endowments) โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานว่าประเทศจะส่งออกสินค้าที่มีความเข้มข้นในการ
ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหลือเฟือ และจะน าเข้าสินค้าที่มีความเข้มข้นในการใช้ปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลน 
เช่น สมมติให้ประเทศมีปัจจัยการผลิตสองชนิด ได้แก่ แรงงาน (Labour) และทุน (Capital) ประเทศที่มี
แรงงานมากและมีทุนน้อย ประเทศนั้นจะมีค่าแรงงานต่ า แต่ต้นทุนเงินทุนจะสูง ประเทศนั้นก็จะส่งออก
สินค้าที่ใช้สัดส่วนในการผลิตของแรงงานมากกว่าทุน และจะน าเข้าสินค้าที่ใช้สัดส่วนในการผลิตของทุน
มากกว่าแรงงาน  (อัทธ์ พิศาลวานิช, 2555 หน้า 1) 

สรุปได้ว่า เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรการผลิตในปริมาณที่
แตกต่างกัน การผลิตสินค้า ชนิดใดก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของทรัพยากรการผลิตที่แต่ละประเทศมี
อยู่ ดังนั้นถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีแรงงานจ านวนมาก กระบวนการผลิตของประเทศนั้นก็จะเป็น
การผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive) ก็จะผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นปัจจัยในการ
ผลิต  ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีปัจจัยทุนจ านวนมาก กระบวนการผลิตของ
ประเทศ นั้นก็จะเป็นการผลิตที่ใช้ทุนเข้มข้น (Capital Intensive) ก็จะผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ทุนเป็น
ปัจจัยในการผลิต   

 
2.1.2 ทฤษฎี Porter’s Diamond Model 

ทฤษฎีได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ เป็นทฤษฎีของ Machael  E. 
Porter (สุขเกษม ศรีธเนศสกุล, 2554 หน้า 15) มีค้นพบว่า กลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้เปรียบใน
การแข่งขันระหว่างประเทศ มีทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ปัจจัยพื้นฐานของประเทศ (Factor Endowments) 
ความต้องการสินค้าชนิดดังกล่าวของประเทศนั้น ๆ (Demand Conditions) อุตสาหกรรมสนับสนุน 
(Related and Supporting Industries) กลยุทธ์ทางธุรกิจโครงสร้างทางการบริหารและคู่แข่งขันของ
องค์กรธุรกิจ (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่พยายาม
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อธิบายความอยู่รอดของธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีในเรื่องของการส่งออกจะเป็น
ทฤษฎีของ Prof. Michael E. Porter ที่ประยุกต์จนเกิดเป็นเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เรียกว่า Diamond 
Model เพ่ือให้ผู้ส่งออกได้ประโยชน์จากการรู้ขีดความสามารถของตัวเองและสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้มีความอยู่รอด สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนี้ทราบและร่วมหาทางป้องกันและแก้ไข ช่วยเหลืออุตสาหกรรม
ให้มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

ทั้ งนี้  แนวคิดทฤษฎี  Diamond Model เป็นการพิจารณาและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้  
 

ทฤษฎี Porter’s Diamond Model 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 แบบจ าลอง Porter’s Diamond Model 
ที่มา : Porter, M.E. “The competitive advantage of nations”. New York: Free Press., 1990: 19. 
 



14 
 

 

2.1.2.1 ด้านที่หนึ่ง ปัจจัยในการด าเนินงานหรือปัจจัยในการผลิต (Factor 
conditions) 

ปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศ (Factor Endowments) หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต่อการผลิต โดยจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ 
สถานที่ จ านวนประชากร และปัจจัยระดับสูง (Advanced Factors) ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่งและ
สาธารณูปโภค ความช านาญของแรงงาน ประสิทธิภาพในการวิจัยค้นคว้า ปัจจัยระดับสูงเกิดจากตัวบุคคล 
องค์กร และการด าเนินงานของรัฐในการส่งเสริม โดยทฤษฎีนี้จะให้ความส าคัญกับปัจจัยระดับสูงมาก 
เนื่องจากปัจจัยระดับสูงบางชนิดส าคัญต่อความส าเร็จอย่างมาก (สุขเกษม ศรีธเนศสกุล, 2554 หน้า 15) 

ซึ่งปัจจัยทางการผลิต ยังอาจหมายถึงสิ่งที่เราต้องใส่ลงไปในการผลิต
เพ่ือที่จะสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ (Michael E. Porter, 1996) โดยในแต่ละประเทศจะมีปัจจัยการผลิตที่
แตกต่างกันออกไป ต่างก็ต้องผลิตสินค้าโดยใช้ปัจจัยที่มีอยู่ภายในประเทศของตนที่มีอยู่มากมายให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถแบ่งกลุ่มให้ปัจจัยต่าง ๆ คือ 

(1) ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจ านวน
แรงงาน ทักษะ ความช านาญต่าง ๆ ของแรงงาน ต้นทุนในด้านค่าแรง รวมถึงต้นทุนในด้านการจัดการ 

(2) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) เช่น ความอุดมสมบูรณ์ 
คุณภาพของที่ดิน แหล่งน้ า เหมืองแร่ ป่าไม้ ไฟฟ้า สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และที่ตั้งของประเทศ ซึ่ง
มีผลต่อเขตเวลาของประเทศนั้น ๆ ในการที่จะเป็นข้อได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในการติดต่อทางการค้ากับ
ประเทศอ่ืน ๆ เช่น ที่ตั้งของกรุงลอนดอน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ 
เพราะลอนดอนสามารถท าธุรกิจได้ทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นในช่วงระหว่างเวลาท างานปกติ 

(3) ทรัพยากรด้านความรู้ (Knowledge Resources) เช่น ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคนิควิทยากรต่าง ๆ ความรู้ด้านการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ แหล่งความรู้ใน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางสถิติ คู่มือทางด้านธุรกิจและวิทยาศาสตร์ รายงานและข้อมูลพ้ืนฐานทางการ
วิจัยด้านการตลาด 

(4) แหล่ ง เงินทุนต่ าง ๆ (Capital Resources)  ต้ นทุนของเงินทุน
ภายในประเทศนั้น ๆ  

(5) โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร 
ระบบสาธารณสุขต่าง ๆ รวมไปถึงด้านวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตประชาชน สถานที่ท างาน หรือที่อยู่อาศัย 

ดังนั้น ประเทศใดที่สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่หลากหลาย และ
สามารถผสมผสานกันออกมาได้ดี ก็จะเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันกับต่างประเทศได้มาก
ขึ้น 
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2.1.2.2 ด้านที่สอง ความต้องการของตลาด (Demand conditions) 
ความต้องการของตลาด หมายถึง ลักษณะความต้องการสินค้าและบริการ

ของอุตสาหกรรมภายในประเทศและนอกประเทศ โดยประเทศจะมีความได้เปรียบถ้าความต้องการ
ภายในประเทศจะกดดันให้ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรมที่รวดเร็ว และมีความเป็นเลิศใน
การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถ้าประเทศใดมีความต้องการสินค้าสัดส่วน (Segment) ใดมาก ก็จะท าให้มี
การพัฒนามากในส่วนนั้น ๆ ซึ่งความได้เปรียบในคุณสมบัติเงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (สุขเกษม 
ศรีธเนศสกุล, 2554 หน้า 15) 

ความต้องการสินค้าชนิดดังกล่าวของประเทศนั้นๆ (Demand Conditions) 
หมายถึง ความต้องการสินค้าของประชาชนในประชาชนในประเทศ  มีบทบาทต่อความส าเร็จของธุรกิจใน
แง่การพัฒนาและปริมาณการผลิต ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่แข็งแรงและทนทาน จะเป็นแรง
กดดันให้ผู้ผลิตเน้นที่คุณภาพและทนทาน ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการทันสมัยและแตกต่าง ผู้ผลิตต้องท า
การวิจัยเพ่ือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งปริมาณความต้องการก่อให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยต่ า 
(Economy of Scale) แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีสูงก็ตาม โดยมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาดังนี้ 

ปัจจัยที่หนึ่ง ลักษณะของความต้องการของผู้ซื้อในประเทศ (Home 
Demand Composition) สิ่งที่ส าคัญของปัจจัยด้านความต้องการด้านการตลาดที่มีผลให้เกิดข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน คือ ลักษณะของความต้องการของผู้ซื้อในประเทศ และขึ้นอยู่กับการที่ธุรกิจต่าง ๆ มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ซื้ออย่างไร โดยสามารถพิจารณาได้จาก 

(1) โครงสร้างของสัดส่วนด้านความต้องการในประเทศ (Segment 
Structure of Demand) โดยเฉพาะที่มีต่ออุตสาหกรรมหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็น
ที่ยอมรับกันว่าขนาดของสัดส่วนเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อข้อได้เปรียบของประเทศ เนื่องจากถ้ามีความต้องการ
ในประเทศสูงต่อสัดส่วนใด ย่อมท าให้มีข้อได้เปรียบในการประหยัดโดยขนาด (Economy of Scale) 

(2) ความต้องการของผู้ ซื้อหรือคนในประเทศ (Sophisticated and 
Demanding Buyers) ยิ่งถ้าผู้ซื้อมีความต้องการที่มีมาตรฐานสูงในแง่ของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ก็จะ
เป็นสิ่งที่ท าให้อุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือให้ตอบสนองความ
ต้องการของคนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา 

(3) การคาดการณ์ล่วงหน้าในความต้องการของผู้บริโภค (Anticipatory 
Buyer Needs) เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศนั้น ๆ โดยประเทศที่คาดการณ์
ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรในอนาคต จะเป็นความสามารถที่ท าให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้ และท า
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ให้เกิดขยายวงกว้างขึ้นในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่เฉพาะแต่ท าให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ท ากระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถแข่งขันได้ 

ปัจจัยที่สอง ขนาดความต้องการ และรูปแบบของการเติบโต (Demand 
Size and Pattern of Growth) ประกอบไปด้วย 

(1) ความต้องการภายในประเทศ (Size of Home Demand) ประเทศใดที่
มีความต้องการภายในประเทศมากก็จะน าไปสู่ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้น  ๆ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดขนาด หรือในด้านการเรียนรู้ และเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีการขยายการ
ลงทุน การขยายด้านเทคโนโลยี และการปรับปรุงในผลิตผล แต่มีสิ่งที่จะต้องพึงระวังอย่างก็คือ การเป็น
บริษัทข้ามชาติซึ่งจะต้องจ าหน่ายสินค้าในหลาย ๆ ประเทศ การลงทุนในด้านโรงงานขนาดใหญ่ หรือด้าน
การวิจัยและการพัฒนาจะเชื่อถือเฉพาะความต้องการภายในประเทศอย่างเดียวไม่ได้ เพราะการมีขนาด
ความต้องการในประเทศจ านวนมากก็อาจไม่ได้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้
เป็นความต้องการเดียวกันกับความต้องการในต่างประเทศ 

(2) จ านวนของผู้ บริ โภคที่มี ความเป็นตัวของตัวเอง  (Number of 
Independent Buyers) การมีผู้บริโภคที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยเพียงใดของแต่ละประเทศ เช่น 
ถ้าประเทศใดมีผู้บริโภคที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือมีสินค้า
หลากหลายเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าประเทศที่มีความอิสระหรือมีความเป็นชาตินิยม 

(3) อัตราส่วนการเติบโตของความต้องการในประเทศ (Rate of Growth of 
Home Demand) โดยดูได้จากอัตราการเติบโตของสินค้าในประเทศนั้น ๆ ยิ่งมีอัตราการเติบโตมากก็
แสดงว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง นอกจากนี้การเติบโตของความต้องการในประเทศมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยเฉพาะช่วงที่อุตสาหกรรมต้องการความมั่นใจในการตัดสินใจที่
จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโรงงานใหม่ ๆ 

(4) การรู้ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ (Early Home Demand) 
ยิ่งความต้องการเร็วเท่าใด ก็ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบและช่วยให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นผลิตสินค้าได้ก่อนคู่แข่ง 
โดยเฉพาะถ้าการตอบสนองต่อความต้องการในประเทศนั้นท าให้สามารถคาดการณ์ในความต้องการนอก
ประเทศได้ ก็ยิ่งจะท าให้เป็นประโยชน์และเป็นข้อได้เปรียบ 

(5) การอ่ิมตัวเร็วของสินค้า (Early Saturation) ท าให้วงจรชีวิต (Life 
Cycle) ของสินค้านั้นๆ สั้น ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเกิดความพยายามที่จะยกระดับ
สินค้าอยู่ตลอดเวลา เป็นตัวกดดันให้เกิดการลดราคาของสินค้า เนื่องจากการอ่ิมตัวของสินค้าเร็วท าให้เกิด
การแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น บังคับให้เกิดการตัดราคาและท าให้บริษัทที่ไม่มีความเข้มแข็งพอต้อง
กระทบกระเทือน 
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ปั จจั ยที่ ส าม  ความ เป็ นสากลของคว ามต้ อ งการ ในประ เทศ 
(Internationalization of Domestic Demand) ความเป็นสากลของความต้องการในประเทศเป็นสิ่งที่
ช่วยผลักดันให้สินค้าและบริการของประเทศออกสู่ต่างประเทศได้ 

(1) การเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้ซื้อ (Mobile or Multinational 
Local Buyer) ถ้าคนที่มีความต้องการสินค้า หรือบริการมีการเดินทางและเคลื่อนย้ายบ่อยก็จะท าให้ความ
ต้องการนั้นกระจายออกไป ซึ่งจะท าให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  

(2) อิทธิพลที่มีต่อความต้องการในต่างประเทศ (Influence on Foreign 
Needs) การที่ความต้องการภายในประเทศสามารถน าไปสู่ความต้องการในต่างประเทศได้ เช่น การ
ฝึกอบรมของแพทย์จากต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา เมื่อกลับไปประเทศของตนก็ย่อมต้องการที่จะมี
เครื่องมือทางการแพทย์แบบที่เคยใช้ในการอบรมกลับไปใช้ในประเทศของตนเอง ฉะนั้นประเทศใด
สามารถเป็นผู้มีอิทธิพล (Influencer) ได้ ก็จะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ท าให้สินค้าของตัวเอง
กระจายไปสู่สากลได้ 

ปัจจัยที่สี่  ปัจจัยความต้องการที่เกื้อหนุนกัน (Interplay of Demand 
Conditions) การมีความต้องการที่หลากหลายในความต้องการของตลาดเป็นตัวเสริมให้เกิดการพัฒนาใน
อุตสาหกรรม 

สรุปได้ว่า ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ไป
สหรัฐอเมริกา ต้องประเมินความต้องการของผู้ซื้อ คือ ยิ่งถ้าผู้ซื้อจากสหรัฐมีความต้องการที่มีมาตรฐานสูง
ในแง่ของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ก็จะเป็นสิ่งที่ท าให้อุตสาหกรรมของไทยต้องปรับปรุงคุณภาพของ
สินค้าและบริการเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
พัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมของไทยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการคาดการณ์
ล่วงหน้าในความต้องการของผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องท าการประเมินตลาดเครื่องประดับแท้ของ
สหรัฐอเมริกา เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบคู่แข่งทางการแข่งขัน โดยประเทศไทยต้องคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าใน
สหรัฐอเมริกาต้องการอะไรในอนาคต และท าให้เกิดขยายวงกว้างขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ ไม่
เฉพาะแต่ท าให้เกิดสินค้าชนิดใหม่ ๆ เท่านั้น แต่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครื่องประดับแท้อย่างต่อเนื่อง 
และท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งยังต้องค านึงถึงปัจจัยความต้องการที่เกื้อหนุนกันมี
ความต้องการที่หลากหลายในความต้องการของตลาดเป็นตัวเสริมให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรม 
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2.1.2.3 ด้านที่สาม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน (Related and 
Supporting Industries)  

อุ ตสาหกรรมสนั บสนุ นและเกี่ ยวข้ อง (Related and Supporting 
Industries) หมายถึง การที่ธุรกิจแต่ละชนิดไม่สามารถด าเนินการทุกอย่างได้ตามล าพัง จ าเป็นต้องพ่ึงพา
อาศัยธุรกิจอ่ืนเป็นส่วนประกอบ เช่น การผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ อุตสาหกรรมสนับสนุนจึงเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ประเทศที่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงขั้นสุดท้าย ย่อม
ได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน (สุขเกษม ศรีธเนศสกุล, 2554 
หน้า 15) 

ในการด าเนินการอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทยนั้น จ าเป็นต้องมี
การผลิตทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร เนื่องจากประเทศใดมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Michael E. 
Porter, 1996) และช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ ก็จะเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมผู้ผลิต (Competitive Advantage in 
Supplies Industries) การที่ประเทศใด ๆ มีอุตสาหกรรมที่ประเภทผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรม
อ่ืนอยู่แล้ว จะท าให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะท าให้เกิดอุตสาหกรรมตามน้ าขึ้นอีกมากมาย ท า
ให้เกิดข้อดีทางด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาดได้ก่อนคู่แข่งจากนอกประเทศ
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน 

(2) ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง (Competitive Advantage in 
Related Industries) สามารถช่วยให้องค์กรติดต่อหรือช่วยสนับสนุนในด้านสายโซ่แห่งคุณค่า (Value 
Chain) หรือในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนสนับสนุนกัน ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาในด้านการผลิต 
การจัดจ าหน่าย การตลาด หรือการบริการ ซึ่งประเทศไทยนั้นต้องค านึงในเรื่องของการจัดจ าหน่าย 
การตลาด การจัดตั้งเป็นสมาคมส าหรับช่วยเหลือกันในเรื่องของการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายการ
ที่ประเทศมีอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวโยง (Related Industries) และ อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 
Industries) ที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของกิจกรรมต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิต (Activity Linkages) ตามห่วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) ย่อมมีผลท าให้การที่ มี
อุตสาหกรรมสนับสนุนอยู่ท าให้การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนการผลิตต่ า 
ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่เกิดขึ้น เกิดขึ้น
เนื่องจาก 

 ช่องทางที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบางครั้งมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ผลิต
รายอ่ืนในต่างประเทศในการเข้าถึงวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ดีที่สุด  
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 ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทผู้ใช้กับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วนหรือ
เครื่องจักร ซึ่งถ้าส านักงานใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตและของบริษัทผู้ใช้อยู่ในประเทศเดียวกัน มีกิจกรรม
ส าคัญและมีผู้บริหารอยู่ในประเทศเดียวกัน ย่อมส่งผลท าให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังมากกว่าใน
กรณีท่ีส านักงานใหญ่ของอีกผ่ายหนึ่งอยู่ในประเทศเดียวกันกับบริษัทสาขาของอีกฝ่ายหนึ่ง  

 มีความร่วมมือกันในด้านกระบวนการนวัตกรรมและกระบวนการ
ยกระดับ เพ่ิมจ านวนบ่อเกิดแห่งความได้เปรียบเชิงแข่งขัน คือ ถ้าผู้ขายวัตถุดิบช่วยให้บริษัทมองเห็นถึง
วิธีใหม่ โอกาสใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ บริษัทมีช่องทางที่รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ ความคิดใหม่ 
มุมมองใหม่ และนวัตกรรมใหม่ของผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนแนวคิด
การวิจัยและพัฒนาระหว่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ในที่สุด 
นอกจากนี้ผู้ขายวัตถุดิบมักจะกระจายข้อมูลใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งจะ
ส่งผลท าให้อัตราความเร็วในการสร้างนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ถูกเร่งให้เร็วขึ้น  

อย่างไรก็ตามประเทศหนึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในทุก
อุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมหนึ่งเพ่ือท าให้อุปสงค์มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และถ้า
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมีบริษัทแม่อยู่ใกล้กันและมีนวัตกรรมเดียวกันจะท าให้มีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมและเพ่ิมจ านวนบ่อเกิดแห่งความได้เปรียบเชิงแข่งขันของ
ทุก ๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องกันนั้นให้เพ่ิมมากข้ึน  

2.1.2.4 ด้านที่สี่ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, 
Structure and Rivalry) 

กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน เป็นสิ่งที่องค์กรก าหนดขึ้นมา 
(Michael E. Porter, 1996) เป็นแผนหรือนโยบายของผู้ประกอบการ ซึ่งแผนนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผ่านมา รวมทั้งคู่แข่งส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ปัจจัยทางด้าน
การผลิต ปัจจัยทางดานการตลาด ส่วนที่จะเป็นปัจจัยที่จะท าให้เกิดกลยุทธ์ในการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกานั้น นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจโลก ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากรัฐบาล รวมทั้งโอกาสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมมากขึ้น  

กลยุทธ์ทางธุรกิจโครงสร้างทางการบริหารและคู่แข่งขันขององค์กรธุรกิจ 
(Firm Strategy, Structure, and Rivalry) เป็นปัจจัยในการสร้างความส าเร็จให้แก่การค้าระหว่างประเทศ 
ได้แก่ องค์กรธุรกิจของแต่ละประเทศและการแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งสัมพันธ์กับระบบวัฒนธรรมและ
แนวคิดของประชาชนแต่ละเชื้อชาติอีกด้วย นอกจากนี้เมื่อธุรกิจขยายตัว (บริหารจ าเป็นต้องศึกษาในเรื่อง
ของการปรับโครงสร้างองค์กร นอกจากนั้น เมื่อคู่แข่งในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น แต่ขนาดของตลาดมีจ ากัดธุรกิจจะ
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อยู่รอดได้จึงจ าเป็นต้องออกสู่ตลาดโลก ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ (สุขเกษม ศรีธเนศสกุล, 2554 หน้า 
15) 

(1) เป้าหมาย (Goal) ได้แก่ เป้าหมายขององค์กร (Company Goal) ซึ่งถูก
ก าหนดขึ้นมาโดยโครงสร้างของการเป็นเจ้าขององค์กร แรงจูงใจของเจ้าของและเจ้าหนี้ การด าเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งบทบาทของผู้ถือหุ้น และ เป้าหมายของบุคลากร (Goal of Individual) ในองค์กรใน
การที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง รวมทั้งการใส่ความพยายามและความตั้งใจที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของพนักงานกับผู้บริหารขององค์กรก็มีส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งจนสามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้ 

(2) การแข่งขันภายในประเทศ (Domestic Rivalry) ประเทศที่เป็นผู้น า
ของโลกในอุตสาหกรรมด้านใดก็ตามมักจะพบว่ามีการแข่งขันในประเทศสูง เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นผู้น าในด้านเวชภัณฑ์ยา จะมีบริษัทที่เป็นคู่แข่งในประเทศมากมาย 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีบทบาทต่อการเกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของประเทศอีก 2 ประการ คือ 

2.1.2.5 ด้านที่ห้า รัฐบาล (Government)  
รัฐบาล หมายถึ ง ทัศนคติ  และข้อมูลของรัฐบาลที่ ได้ รับทราบใน

อุตสาหกรรมการส่งออก ออกมาเป็นวิสัยทัศน์ กฎหมาย นโยบาย และมาตรการความช่วยเหลือหรือการ
ขัดขวาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตและการส่งออก  โดยในบางกรณีเป็นผลทางด้านบวก เช่น 
การที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง รัฐบาลจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น กฎหมายภายในประเทศในการช่วยเหลือด้านการน าเข้าส่งออกวัตถุดิบ การจัดการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนในการสร้างแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาในอุตสาหกรรม นโยบายให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน 
รวมทั้งการติดต่อด้านการค้าผ่านหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อเปิดตลาดและเพ่ิมโอกาสโดยการเจรจาทาง
การค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ในบางกรณีก็เป็นผลทางด้านลบ เช่น การที่รัฐบาลไม่ได้สนใจกับธุรกิจการ
ส่งออกเท่าที่ควร โดยไม่ได้เข้ามาก ากับดูแล กฎหมายที่ขัดขวางการท างานของผู้ประกอบการ การไม่ได้ให้
ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ หรือแม้กระทั่งการสร้างข้อขัดแย้งกับประเทศคู่ค้ากับ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกของไทย (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2555) 

ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นทั้งการสร้างจุดแข็ง และอาจเป็นจุดอ่อน
ของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยในคราวเดียวกัน สิ่งที่ส าคัญคือ รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้ที่ควบคุม
กิจการต่าง ๆ ของรัฐ ควรที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพ่ือที่จะน าไปสู่เป้าหมายการสร้าง
มูลค่าการส่งออกที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย 
 



21 
 

 

2.1.2.6 ด้านที่หก เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเป็นไปได้ที่อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้า

ไม่ได้ ล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น 
คู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมเนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ ากว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ตลอดจนเหตุการณ์ทางการเมืองและการเกิดสงคราม ตัวแปรเหล่านี้มีความส าคัญ เพราะท า
ให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง ที่เปิดช่องให้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งในการแข่งขัน หรือล้มล้างข้อได้เปรียบที่มี
อยู่เดิมและเปิดช่องธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการ
แข่งขัน ดังนั้นตัวแปรนี้มีบทบาทโดยการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน Diamond โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น
ก็จะแตกต่างไป เนื่องจากแต่ละประเทศก็จะมีตัวบ่งชี้ใน Diamond ที่แตกต่างกัน 

ซึ่งปัจจัยของ Diamond Model นี้ เป็นทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ (National Competitive Advantage) ของ Machael E.Porter และมีความเหมาะสมใน
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบ 
Porter’s Diamond Model มาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามตารางวรรณกรรมปริทัศน์ 
ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ (National Competitive Advantage) 
ของ Machael  E. Porter เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบ Porter’s Diamond Model มาใช้เป็น
วิธีวิเคราะห์ในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยมีดังนี้ 

 
2.2 วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้อง  
 

จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐอเมริกา ผู้วิจัย 
พบว่า ส าหรับงานวิจัยด้ านปัจจัยมีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกนั้นโดย Ling-yee and 
Ogunmokun (2001) ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลความสัมพันธ์ของความสามารถของบริษัทต่างชาติ
ต่อความไดเปรียบทางการแข่งขันการสงออกและผลการด าเนินงาน โดยการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทส่งออกทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งศึกษาในสองปัจจัยของบริษัท ได
แก ความสามารถในการวางแผนการตลาด และความสามารถ ทางการเงินของการสงออก วัดผลจาก
ความไดเปรียบทางการแข่งขันการสงออก 2 ด้านไดแก ความไดเปรียบจากความแตกต่าง และความ
ไดเปรียบจากการใช้ต้นทุนที่ต่ า โดยผลการด าเนินงานวัดจากเป้าหมายทางกลยุทธ์และเป้าหมาย
ทางการเงิน สรุปไดวาความสามารถในการวางแผน การตลาด และความสามารถทางการเงินของ
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การสงออก มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อความไดเปรียบทางการแข่งขันของการสงออกทั้งสองด้าน 
เช่นเดียวกับศึกษาแหล่งที่มาและความสามารถในการผลักดันให้เกิดความไดเปรียบทางการแข่งขัน
ของตลาดสินค้าส่งออกเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้สงออกในเชิงอุตสาหกรรม พบว่า แหล่งที่มาในการ
ก าหนดความไดเปรียบทางการแข่งขันและมาประยุกต์ให้เข้าการสงออกวัตถุดิบของอุตสาหกรรมของ
ผู้ผลิต คือ กระบวนการจัดตั้งองค์กร และการผสมผสานของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพ่ือเป็นความ
ไดเปรียบทางการแข่งขันในตลาดส่งออก มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความได้เปรียบด้านต้นทุน ความ
ได้เปรียบด้านการบริการ และความได เปรียบของสินคา สรุปไดวา ความสามารถที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าให้เกิดความไดเปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจส่งออกมีความเกี่ยวพัน
กับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านข้างต้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ บริษัทท่ีผลิตสินค้าเพ่ือการสงออกนั้นควรให้
ความสนใจกับการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย เพ่ือเป็นส่วนช่วยให้สินค้าในองค์กรเกิด
ความไดเปรียบทางการแข่งขัน ประกอบกับ Kaleka A. (2002) ได้ศึกษาแหล่งที่มาและความสามารถ
ในการผลักดันให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของตลาดสินค้าส่งออก : แนวทางส าหรับผู้ส่งออก
ในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์ในการส่งออกเพ่ือเพ่ิมยอดมูลค่าการส่งออกพบว่า แหล่งที่มา
ใช้ในการก าหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมาประยุกต์ให้เข้ากับการส่งออกวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมของผู้ผลิต คือ กระบวนการจัดตั้งองค์กร และการผสมผสานของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ผลิต เพ่ือเป็นแหล่งของความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดส่งออก มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
ความได้เปรียบด้านต้นทุน ความได้เปรียบด้านการบริการ และความได้เปรียบของสินค้า สรุปได้ว่า 
ความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจส่งออก เกี่ยวพันกับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านข้างต้นเป็นอย่างสูง กล่าวคือ บริษัทที่ผลิตสินค้าเพ่ือ
การส่งออกนั้นควรให้ความสนใจกับการพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วย เพ่ือเป็นส่วนช่วย
ให้สินค้าในองค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ในขณะที่งานวิจัยในเรื่องของการส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐนั้น อิสระพล คันสร 
(2534) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐอเมริกา จากประเภทของ
สินค้าที่มีมูลค่าและสัดส่วนการส่งออกที่สูงสุด โดยการพิจารณารายละเอียดหมวดสินค้าที่จ าแนกตาม
รหัส SITC (Standard International Trade Code) 3 หลัก ซึ่งสินค้าที่คัดเลือกมาใช้เกณฑ์จากกลุ่ม
สินค้าเป้าหมายที่กรมพาณิชย์จัดท าขึ้น โดยพิจารณาอัตราการขยายตัวการส่งออกของสินค้าไทยกับ
อัตราการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การส่งออก ว่าเป็นผลมาจากความสามารถทางการแข่งขันกับผู้ส่งออกจากประเทศอ่ืนหรือว่ามาจาก
ผลของการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา โดยการน าแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant 
Market Shared: CMS) มาวิเคราะห์ รวมถึงศึกษาแนวโน้มและลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
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สหรัฐอเมริกา โดยการพิจารณาเป็นรายสินค้าว่าสินค้าชนิดใดที่ไทยน่าจะมีศักยภาพในการส่งออกสูง 
และตลาดสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มการขยายตัวสูง ซึ่งวิธีการศึกษาดูจาก ลักษณะแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : 
R.C.A.) และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ ที่น ามาพิจารณาร่วม ผลการศึกษา พบว่า ในเรื่องของศักยภาพการ
ส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐอเมริกา 14 ชนิดผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพการส่งออกสูง ซึ่งสามารถบ่งบอกถึง
ผลิตภัณฑ์ใดบ้างของไทย ที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ในเรื่องของ
มาตรการหรือกฎหมายของรัฐบาลในการส่งออกนั้น ดวงกมล วรรธนะศักดิ์ (2532) ได้ศึกษาการใช้
มาตรการการกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย 
โดยพิจารณาแยกสินค้าออกเป็นสองประเภท คือ สินค้าอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกา ใช้มาตรการการ
กีดกันการส่งออกโดยตรง สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
ซ่ึงสหรัฐอเมริกา ได้น ามาเป็นเครื่องต่อรอง ให้รัฐบาลไทยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา พบว่า สินค้าบางชนิดที่มีอัตราการขยายตัวการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้น แสดงว่า
สินค้าไม่รับผลกระทบจากมาตรการการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา 

ในเรื่องของการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแท้ของไทยนั้น ณัฎฐา ทวีชัยการ 
(2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับกับประเทศคู่ค้าของไทย และพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ฮ่องกง จีน บาห์เรน บราซิล รัสเซีย เป็นต้น เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผนในการส่งเสริมการลงทุน การผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออก โดยพบว่า 
ค่าแนวโน้มของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยจะสูงที่สุดในไตรมาสที่ 3 และต่ าสุดในไตรมาสที่ 4 และผลวิจัยท าให้ทราบถึง
ภาวะการส่งออกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และทราบถึงพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศคู่ค้า ซึ่งข้อมูลที่ศึกษาสามารถน าไปวางแผนในการ
ส่งเสริมการลงทุน การผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออกโดยน าทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและ
ใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลามาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์งานวิจัยนี้ การแข่งขันในตลาดโลก
แบ่งเป็น 3 ระดับ ค่าแนวโน้มของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ และความเครื่องไหว
ตามวัฏจักรอยู่ในรอบประมาณ 2 ปี รวมทั้ง พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี (2552) ได้ศึกษาเรื่องทิศ
ทางการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกาจะกล่าวถึงปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่ออุปสงค์น าเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยซึ่ งได้มี
การสร้างแบบจ าลอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
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เดียวกันกับจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2012) ซึ่งวิจัยในเรื่องการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยกลยุทธ์ที่รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่
สูงขึ้น ประเด็นส าคัญที่ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีและ
เครื่องประดับชั้นน าของโลกประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีด 
ความสามารถทางการแข่งขันการยกระดับความสามารถด้านการตลาดการเพ่ิมทักษะและคุณค่าการ
ผลิตการปรับกฎระเบียบและการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกัน แนวทาง
พัฒนาที่รัฐและเอกชนควรให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นในอนาคตเพ่ือให้ สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ทางธุรกิจ 
ได้แก่ การขยายตลาดภายในประเทศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้ า การพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจ การจัดตั้งศูนย์กลางผลิตและจ าหน่าย การเร่งใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและความตกลงการค้าเสรีและการ ส่งเสริมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ วุฒิชัย อ่ิม
เปรมบุญศักดิ์  (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ค่าแนวโน้มมูลค่าการส่ งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับโดยวิธี ARMA(p,q) – GARCH(p,q) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการ
ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ โดยพบว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2556 นั้นมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยปัจจัยที่ท าให้มูลค่าการส่งออกเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่
กับปัจจัย เช่น นโยบายของรัฐ ภาวะเงินเฟ้อ ปริมาณผลผลิตในตลาดโลก นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศน าเข้า ภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นต้น 
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ตารางที่ 2.1  วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้เขียน งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ทฤษฎี ผลการศึกษา 

อิสระพล คันสร 
(2534) 

การศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพการส่งออก
สินค้าไทยไปสหรัฐฯ 

ปัญหาการกีดกันทาง
การค้า 

ศึกษาศักยภาพการ
ส่งออกสินค้าของไทยไป
สหรัฐฯจ าแนกตามรหัส 
SITC 3 หลัก 

ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวม
จากสถาบันและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

1. แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาด
คงที่  

2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏ 

1. ศักยภาพการส่งออกสินค้า
ไทยไปสหรัฐฯ 14 ชนิด มี
ศักยภาพการส่งออกสูง 

2. มีสินค้า 9 ชนิดมีศักยภาพ
การส่งออกปานกลาง 

3. มีสินค้า 3 ชนิด มี
ศักยภาพการส่งออกต่ า 

ดวงกมล  
วรรธนะศักดิ์ 
(2532) 

ศึกษาการใช้มาตรการ
การกีดกันทางการค้า
ของประเทศสหรัฐฯต่อ
การส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมของไทย 

มาตรการการกีดกัน
ทางการค้าของ
ประเทศสหรัฐฯ 

ศึกษาสินค้าอุตสาหกรรม
ท่ีสหรัฐฯ ใช้มาตรการการ
กีดกันการส่งออกโดยตรง 
และสินค้าท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการท่ัวไป 

ใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา 

 สินค้าท่ีมีอัตราการขยายตัว
การส่งออกเพิ่มสูงขึ้น แสดง
ว่าสินค้าไม่รับผลกระทบจาก
มาตรการการกีดกันทาง
การค้าจากสหรัฐฯ 
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ตารางที่ 2.1 วรรณกรรมปริทัศน์ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้เขียน งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ทฤษฎี ผลการศึกษา 

ณัฎฐา ทวีชัยการ 
(2548) 

การวิเคราะห์ภาวะการ
ส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทย 

- สภาวะการ
ส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย 

- พฤติกรรมการ
บริโภคของประเทศ
คู่ค้า 

 

ศึกษาจากข้อมูลท่ีมี
การศึกษา ค้นคว้าท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ ระหว่างปี 
2540 – 2547 โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบอนุกรม
เวลามาช่วยในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและ
พยากรณ์ค่าแนวโน้มการ
ส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

1. ใช้วิธีการเรียบเรียง 
ขอมูล 

2. แยกสวนประกอบ
หรือความ 
เคลื่อนไหวต่างๆ 
ออกจากข้อมูล
อนุกรมเวลาอยู่ใน
ลักษณะผลคูณ 
(Multiplicative) 

1. ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย 
1.1 ทฤษฎีการได้เปรียบ

โดยเด็ดขาด 
1.2 ทฤษฎีการได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบ 
2. ทฤษฎีของส านักนีโอ

คลาสสิค   

- การแข่งขันในตลาดโลก
แบ่งเป็น 3 ระดับ  

- ค่าแนวโน้มของมูลค่าการ
ส่งออกเครื่องประดับ
สูงขึ้นเรื่อยๆ 

- ความเครื่องไหวตามวัฎ
จักรอยู่ในรอบประมาณ 2 
ปี 

 

พฤทธ์สรรค์  
สุทธิไชยเมธี  
(2552) 
 
 
 
 
 

ทิศทางการส่งออกอัญ
มณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทยไป
ตลาดสหรัฐอเมริกา 

- ปริมาณการ
น าเข้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

- ราคา (C.I.F) 
- อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทต่อเงินดอลลา
สหรัฐ 

-  GDP Per Capita 
ของสหรัฐอเมริกา 

ครอบคลุมเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ประเภทอัญมณี
และเครื่องประดับ 
(HS71) 

- สร้างแบบจ าลอง 
- วิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาว 

- วิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะสั้น 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์
การน าเข้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ ได้แก่ ราคา 
(C.I.F)และอัตราการ
แลกเปลี่ยน 
 



 
 

 

27 

ตารางที่ 2.1 วรรณกรรมปริทัศน์ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้เขียน งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ทฤษฎี ผลการศึกษา 

จักรกฤษณ์  
ดวงพัสตรา 
(2012) 

การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับไทย 

1. การขยายตลาด
ต่างประเทศ 

2. การพัฒนามาตรฐาน
การรับรองสินค้า 

3. การสร้างตราสินค้า 
4. การพัฒนาการ

ออกแบบและการ
ผลิต 

5. การยกระดับงาน
แสดงสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ 

วิเคราะห์ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
อุตสาหกรรม ฯ ของไทย
ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต และเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่ง  

วิเคราะหค์วามสามารถ
ด้วย Diamond Model 
และวิเคราะห์ SWOT    

ทฤษฎีความได้เปรียบในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ  

หน่วยงานของไทยต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ความสามารถด้านการตลาด  
การพัฒนาทักษะและคุณค่า
การผลิต  การส่งเสริมการใช้
พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ 
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ตารางที่ 2.1 วรรณกรรมปริทัศน์ทีเ่กี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้เขียน งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ทฤษฎี ผลการศึกษา 

Ling-yee, 
L.,Ogunmokun, 
O. G. (2001) 

อิทธิพลความสัมพันธ์
ของ ความสามารถของ
บริษัทต่างชาติต่อความ
ไดเปรียบทางการ
แข่งขันการสงออกและ
ผลการด าเนินงาน 

-  ความสามารถในการ
วางแผนการตลาด  

-  ความสามารถ ทาง
การเงินของการสงอ
อก 

จากกลุ่มตัวอย่างบริษัท
ส่งออกทางตอนใตข้อง
ประเทศจีน 

วิเคราะห ์เรียบเรียง 
สรุปผล โดยการส ารวจ
เอกสาร 

 ความสามารถในการวางแผน
การตลาด และความสามารถ
ทางการเงินของการสงออก มี
อิทธิพลเป็นอย่างสูง 
ต่อความไดเปรียบ ทางการ 
แข่งขันของการสงออก 

Kaleka A. 
(2002) 

แหล่งทีม่าและ
ความสามารถในการ
ผลักดันใหเ้กิดความ ได
เปรียบทางการแข่งขัน
ของตลาดสินค้าส่งออก 

- ความไดเ้ปรียบด้าน
ต้นทุน 

- ความไดเ้ปรียบด้าน
การบริการ 

- ความไดเปรียบของ 
สินคา 

ศึกษาแหล่งท่ีมาและ
ความสามารถในการ
ผลักดันใหเ้กิดความ ได
เปรียบทางการแข่งขัน 

ใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา 

 บริษัทที่ผลิตสินค้าเพื่อ 
การสงออกน้ันควรให้ความ
สนใจกับการพัฒนาสร้าง 
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า
ด้วย เพื่อเป็นส่วนช่วยให้
สินค้าในองค์กรเกิดความได
เปรียบทางการแข่งขัน 
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ตารางที่ 2.1 วรรณกรรมปริทัศน์ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

ผู้เขียน งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยก าหนด ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ทฤษฎี ผลการศึกษา 

A.. Ahmadian,  
A. Ma’atoofi, 
(2012). 

ผลกระทบจากทัศนคติ
การจัดการการลงทุน
ต่อปัจจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย์, การ
ส่งออกและศักยภาพ
การท าการตลาดของ
บริษัท : กรณีศึกษา
บริษัทส่งออกของ
ประเทศอิหร่าน 

-  ปัจจัยภายนอก เช่น 
เศรษฐกิจมหภาค, 
ปัจจัยทางสังคม,
กายภาพ,วัฒนธรรม,  
การเมือง ฯลฯ 

-  ปัจจัยภายใน เช่น 
โครงสร้าง และ
พฤติกรรมภายใน
องค์กร เป็นต้น 

ใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัท
ท่ีส่งออกของประเทศ
อิหร่านจ านวน 258 ราย 

เก็บแบบสอบถามและ
สรุปผลจากการ
วิเคราะห์ Anova 

- Resource-based theory 
- Industrial Organization 

theory 

พบว่า ปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์, ความรู้ประสบการณ์
ด้านการส่งออกและการท า
การตลาดมีผลเชิงบวกต่อการ
ส่งออกของประเทศอิหร่าน 
โดยพนักงานต้องมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ, วางแผน,
รวมถึงสวัสดิการเงินเดือน จะ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กรมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับการหมั่น
หาความรู้และปรับปรุงการ
ส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
ร่วมกับการท าวิจัยตลาด 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ทฤษฎี Diamond Model เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดของปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ดังแสดงในภาพที่ 3.1 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปสหรฐัอเมริกา 
ที่มา: ผู้วิจัย ดัดแปลงจาก Diamond Model ของ Michael E. Porter. 
 

ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ในที่นี้พิจารณาด้านเทคโนโลยีการผลิต ทักษะ
ความรู้ความช านาญของช่าง วัตถุดิบ คุณภาพของสินค้า และแรงงานของประเทศไทย 

ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด (Demand Conditions) ในที่นี้พิจารณาด้าน 
ก าลังซื้อ ความต้องการของผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ส าหรับ
ในงานศึกษานี้หมายถึงอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับแท้ คือ 
เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับแพลทินัม และเครื่องประดับด้วยโลหะอ่ืน ๆ ตั้งแต่
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แรกเริ่มจนถึงขั้นสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยอุตสาหกรรมการขึ้นรูปและผลิตตัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ สถาบันการเงิน ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจแฟชั่น  

กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) หมายถึง 
เป็นแผนหรือนโยบายของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา คู่แข่ง 
ปัจจัยทางด้านการผลิต ปัจจัยทางด้านการตลาด และมาตรการทางการค้า เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของผู้ประกอบการ น าไปสู่กลยุทธ์ในการสร้างก าไรและเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ตรงตามวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับ
แท้และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นอันดับหนึ่ง 

รัฐบาล (Government) ในที่นี้จะพิจารณาด้าน กฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ 
บทบาทของรัฐบาล ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบและความเสียเปรียบในการแข่งขัน 

เหตุสุดวิสัย/โอกาส (Chance) หมายถึง ปัจจัยโอกาส และความผิดพลาดอันเกิดจาก
ความไม่แน่นอน เช่น ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยเศรษฐกิจโลก  
 
3.2 วิธีการศึกษาและแหล่งที่มาของข้อมูล 
 

วิธีการด าเนินการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษาข้อมูลการ

ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยทฤษฎีและแนวคิดในเรื่อง ปัจจัย
ภายนอกประเทศในเรื่อง เขตการค้าเสรี ปัจจัยทางด้านเสรีการค้า (FTA) ปัจจัยทางด้านสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) และแรงงานและทรัพยากรภายในประเทศ น ามาให้นิยามเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์แนวโน้ม รวมทั้งก าหนดตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ น าตัวแปรที่ได้มาเขียนแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

(2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสอบถามเชิงลึกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

(3) การวิจัยเชิงปริมาณ การส ารวจปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นน ามา
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบความแตกต่างของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลา
ที่ผู้ประกอบการมีการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปสหรัฐอเมริกา และแบ่งตามความ
พอใจในการส่งออกของผู้ประกอบการ 

(4) วิเคราะห์กลยุทธ์การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
จากข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ที่ได้จาก
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการส ารวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม  
 

3.2.2 ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
(1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากร คือ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

เครื่องประดับแท้ในประเทศไทยที่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่จ านวน 3 ท่าน เพ่ือสอบถาม

ข้อคิดเห็นจากปัจจัยการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เจ้าของ
ธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้จ านวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของการส่งออกเครื่องประดับแท้จ านวน 1 ท่าน  

(2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากร คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ในประเทศไทยที่มีการ

ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการส่งออก ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 จ านวน 
531 ราย ในภาพรวม (กระทรวงพาณิชย์, 2558, 17 ธันวาคม)  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารที่ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ในประเทศ
ไทย แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของข้อมูลที่บริษัทต้องเปิดเผย ดังนั้นจึงมีจ านวนบริษัทที่ยินยอม
เปิดเผยข้อมูลจ านวน 57 บริษัท วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้ได
ก าหนดวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบความน่าจะเป็นตามโอกาสทางสถิติ  (Probability 
Sampling) ซึ่งเป็นการการสุ่มที่กลุ่มสมาชิกแต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่ากันโดย
การสุม (Random) ด้วยวิธี Computerized จาก Excel Program เพ่ือเลือกตัวแทนจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
3.3 เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
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3.3.1 การวิจัยเอกสาร 
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป

ยังสหรัฐอเมริกา ใช้การสร้างเครื่องมือจากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยต่าง ๆ บทความ วารสาร ข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ 

(1) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
(2) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
(3) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
(4) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
(5) กรมศุลกากร 
(6) ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(7) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
ตลอดจนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้าง เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านอุปสงค์
หรือด้านการตลาดอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน  กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน รัฐบาล 
และเหตุสุดวิสัย/โอกาส โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีค าถามแน่นอน (Structure Interview) และ
ติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือนัดสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า  
 

3.3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ใช้ ข้ อมู ล จากการวิ จั ย เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งน ามาสร้ า ง แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบงออกเปน็ 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ในประเทศไทย  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ในประเทศไทย 
ตอนที่ 3 ปัจจัยภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ไป

ยังสหรัฐอเมริกาได้แก่ ปัจจัยด้านการผลิต ปัจจัยด้านการตลาด และ มาตรการทางการค้า 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก

เครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา 
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โดยตอนที่ 1-2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูล
ทั่วไปของ ธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage)  

ส่วนตอนที่ 3-4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ลักษณะค าถามแบบมาตรวัด
ระดับความคิดเห็น หรือ ใช้แนวคิดมาตรวัดของ Likert Scale ทั้งหมด ในการวัดระดับความส าคัญใน
การวิเคราะห์ระดับความเห็นหรือพฤติกรรม โดยค าถามแต่ละข้อมีทางเลือกตอบได้ 5 ทางเลือก ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ถ้าผู้ตอบเลือก ความคิดเห็นมากที่สุด ให้คะแนนเป็น 5 คะแนน 
ถ้าผู้ตอบเลือก ความคิดเห็นมาก ให้คะแนนเป็น 4 คะแนน 
ถ้าผู้ตอบเลือก ความคิดเห็นปานกลาง ให้คะแนนเป็น 3 คะแนน 
ถ้าผู้ตอบเลือก ความคิดเห็นน้อย ให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
ถ้าผู้ตอบเลือก ความคิดเห็นน้อยที่สุด ให้คะแนนเป็น 1 คะแนน 

จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาเรียงระดับความส าคัญและหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
แบ่งระดับความส าคัญของปัจจัยออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic 
Mean) เพ่ือก าหนดความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น (Class Interval) ให้เท่ากัน เพ่ือใช้ในการ
ตีความข้อมูล ซึ่งได้จากการค านวณ ดังนี้ 

 

 ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น (พิสัย)  = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนอันตรภาคชั้น
 

  =  
5−1

5
 

  = 0.8 
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จากการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น หรือ พิสัยข้างต้น ท าให้สามารถ
แบ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยได้ 5 ระดับความส าคัญ ดังนี้ 
 

ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย  
มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สุด 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

  หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อมากท่ีสุด 
  หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อมาก 
  หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อปานกลาง 
  หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้อย 
  หมายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อน้อยที่สุด 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาเอกสาร เพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรม

เครื่องประดับแท้ของประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของประเทศไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

ขั้นตอนที่ 2 น าปัจจัยที่ได้มาวิเคราะห์ใช้แนวคิดของ Michael E. Porter มาเป็น
กรอบแนวคิดในการก าหนดปัจจัยที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา โดยในการวิเคราะห์นี้ได้ใช้แนวคิดในเรื่อง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter ได้แก่ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาดอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง
และสนับสนุน กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน รัฐบาล และเหตุสุดวิสัย/โอกาส น ามาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ น ามาออกแบบแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป
ยังสหรัฐอเมริกา และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ด้วยการเข้ารหัส ท าดัชนีแยกเรื่อง แยกประเภทข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจัดรูปแบบ การ
ตีความ และสรุปความต้องการของผู้วิจัย เพ่ือตอบค าถามการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 
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3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้รับจากแบบสอบถาม ผู้วิจัย

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป SPSS ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนท าการทดสอบตัว
แปร เพ่ือใช้ในการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่งออก
เครื่องประดับแท้ในประเทศไทย โดยใช้การจัดต าแหน่งและเปรียบเทียบ (ร้อยละ : Percentage) การ
วัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต : Mean) และการวัดการกระจายของข้อมูล (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน : Standard Deviation) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูล 

𝑃 =  
𝑛

𝑁
∗ 100 

โดยที่ P = ค่าร้อยละ 
  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามเง่ือนไข 
  N = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้ในการหาค่าที่เป็นตัวแทนของชุดข้อมูลหนึ่ง ๆ โดยมีสูตรดังนี้ 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 โดยที่ n  = จ านวนตัวอย่าง 

   ∑ 𝑥  = ผลบวกของคะแนนทั้งหมด 
  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวัดการกระจายของข้อมูล 

𝑆𝐷 =  √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 
จากนั้นจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้วยวิธีการแบ่ง 2 วิธี คือ 
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(1) แบ่งตามระยะเวลาการที่บริษัทมีการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ไปสหรัฐอเมริกา โดยในงานศึกษานี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเริ่มต้นกิจการ 
(ระยะเวลาการส่งออก 1-5 ปี) กลุ่มกิจการในระยะกลาง (ระยะเวลาการส่งออก 6-10 ปี) และกลุ่ม
กิจการในระยะยาว (ระยะเวลาการส่งออก 11 ปีขึ้นไป) 

(2) แบ่งตามความพึงพอใจในการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไป
สหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่พึงพอใจกับการส่งออก
กับกลุ่มที่ไมพึ่งพอใจกับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 

แล้วจึงทดสอบว่าการแบ่งกลุ่มในแต่ละแบบนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน
ในด้านต่าง ๆ อย่างไร ทั้งในส่วนของข้อมูลทั่วไปธุรกิจ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านการตลาด และ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

3.4.3 การสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ น ามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์เชิง

คุณภาพ โดยใช้การสรุป เรียบเรียง จัดล าดับ แยกประเภทข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การจัดรูปแบบ 
การตีความ และสรุปความต้องการของผู้วิจัยเพ่ือน าไปสรุปหากลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขันที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานศึกษาชิ้นนี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา และน าเสนอกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
โดยการศึกษาชิ้นนี้ศึกษาทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลปฐมภูมิทั้งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและการเก็บแบบสอบถามจาก
ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังสหรัฐ 

ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้จะมีโครงสร้างดังนี้ 
(1) สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
(2) สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปสหรัฐอเมริกา 
(3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าอัญ

มณแีละเครื่องประดับไทยไปสหรัฐอเมริกาตามแบบจ าลอง Porter’s Diamond  
(4) การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม

ระยะเวลาการส่งออก และความพึงพอใจในการส่งออก 
โดยการศึกษาข้างต้นได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา โดยผู้บริหารที่
ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา  โดยได้เลือกใช้การศึกษาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย เพ่ือเสนอแนะกลยุทธ์ในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป
ยังสหรัฐอเมริกา โดยเน้นในเรื่องของปัจจัยด้านอุปสงค์ ปัจจัยการผลิต อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุน กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน รัฐบาล และโอกาส ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านอุปสงค์ 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยการผลิต 
ส่วนที่ 3 อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ส่วนที่ 4 การสนับสนุนจากรัฐบาลและโอกาส 
ส่วนที่ 5 กลยุทธ์การส่งออกเครื่องประดับแท้ 
ส่วนที่ 6 เปรียบเทียบปัจจัยการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
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4.1 สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 
 

ในช่วงปี พ.ศ.2557 มีมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยมีมูลค่า 3,853.62 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และในปี พ.ศ.2558 มีมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ลดลงเป็น 3 ,698.47 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราส่วนลดลงร้อยละ 4.03 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 และ โดยมีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 33.64 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในภาพรวม ซึ่งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกเป็นไปในทิศทางค่อนข้างลดลงและมีการหดตัว โดยประเภทของ
เครื่องประดับแท้ที่มีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 คือ เครื่องประดับแท้
ที่ท าจากทอง มีมูลค่าการส่งออกที่ 1,899.85 ล้านเหรียญสหรัฐ และ พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 1 ,849.28 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยลดลงร้อยละ 2.66 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 และโดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 16.82 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในภาพรวม และคิดเป็นร้อยละ 50 ของ
มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ทั้งหมด ส าหรับเครื่องประดับเงินมีความส าคัญรองลงมา โดยในปี 
พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออก 1,585.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 
2557 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยใน
ภาพรวม และคิดเป็นร้อยละ 43 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ทั้งหมด ส าหรับการส่ งออก
เครื่องประดับแท้ที่ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ มีมูลค่าการส่งออกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการส่งออก
เครื่องประดับแท้ทั้งหมด โดยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออก 263.39 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในภาพรวม และคิดเป็นร้อยละ 
7 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเครื่องประดับแท้กลุ่มเดียว  
ที่การส่งออกขยายตัวในปี พ.ศ. 2558 คือขยายตัวร้อยละ 1.4 ในขณะที่การส่งออกเครื่องประดับแท้
อ่ืน ๆ ทั้งเครื่องประดับที่ท าจากทองและเครื่องประดับเงินหดตัว 
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ตารางที่ 4.1 มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย 
 

หมวดสินค้า 2557 2558 
สัดส่วน 
2557 

สัดส่วน 
2558 

อัตราการ
ขยายตัว 
58/57 

เครื่องประดับแท้ (7113)  3,853.62 3,698.47  3.44  -4.03  33.64  
1.เครื่องประดับเงิน (711311) 1,693.99  1,585.80  5.63  -6.39 14.42  

2.เครื่องประดับทอง (711319)  1,899.85  1,849.28  -1.93  -2.66  16.82  
3.ท าด้วยโลหะมีค่าอ่ืน ๆ (711320) 259.77 263.39  40.81  1.39  2.40  

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
 

นภัสชล กรรณสูต (2559) ได้ให้ความเห็นถึง ข้อมูลสถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับทั้งหมดของไทยในเดือน ม.ค. 2559 มีมูลค่าการส่งออกรวม 710 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 26.94 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2558 โดยการส่งออกทองค ายังไม่ขึ้นรูปขยายตัว
ลดลงร้อยละ  51.17 คิดเป็นมูลค่า 237 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ลดลง 
เนื่องจากผลของราคาทองค าในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอ
การส่งออกทองค าเพ่ือรอท าก าไรจากส่วนต่างของราคา ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของไทยในตลาดโลกลดลงด้วยสอดคล้องกับข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์ (2559) ให้ความเห็นว่า 
สถานการณ์ส่งออกรวมของไทยยังคงอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัว ภายใต้สถานการณ์การค้าโลกได้เผชิญ
กับความท้าทาย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผ่านผลกระทบมาสู่มูลค่าการส่งออกของไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ราคาน้ ามันที่ลดลงกระทบมูลค่าส่งออก สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
น้ ามัน และก าลังซื้อของประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน รวมถึงราคาสินค้าเกษตรโลกอยู่ในระดับต่ า 

ขณะเดียวกันเมื่อสัมภาษณ์ตัวแทนของเจ้าของกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ ได้ให้
ความเห็นไปในท านองเดียวกันว่า มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยในปัจจุบันนั้น เกิดก าไร
จากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลงต่อเนื่องจากปลายปี 2557 
เนื่องจากอุปทานส่วนเกินการผลิตน้ ามันโลกที่เพ่ิมข้ึนจากการที่สหรัฐอเมริกาพัฒนาเทคโนโลยีขุดเจาะ
น้ ามันในหินดินดานส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ ามันในโลกสูงขึ้น ขณะที่ก าลังซื้อโลกยังฟ้ืนตัวไม่ชัดเจน 
ส่งผลให้อุปสงค์สูงขึ้นไม่ทันอุปทานน้ ามันที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกลดลง ซึ่งปัจจัย
นี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกท าให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งต่ าลง แต่เนื่องจากภาวะที่เศรษฐกิจโลก
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ก าลังซบเซา ซึ่งโดยปกติแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะไม่ดีแต่มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับ
และอัญมณีส่วนใหญ่จะสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่ดี แต่เนื่องจากปีนี้ปริมาณการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศได้หดตัวลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และตัวสินค้าเองที่จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ท าให้ยอด
รวมมูลค่าการส่งออกไม่เพ่ิมขึ้นเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณากันในภาพรวมจะเห็นได้ว่า
ปริมาณการส่งออกแต่ละชนิดยังอยู่ในระดับที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ (ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559) 
 
4.2 สถานการณ์การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปสหรัฐอเมริกา   

ส าหรับสถานการณ์ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่มีความส าคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปสหรัฐอเมริกา 975.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วน
ร้อยละ 26.79 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตามพบว่า 
ลดลงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ตามตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังประเทศต่าง ๆ 
 

ล าดับ ประเทศ 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

เปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

2557 2558 2557 2558 58/57 

1 สหรัฐอเมริกา 1,034.28 975.26 27.14 26.79 -5.71 
2 ฮ่องกง 605.83 667.22 15.19 18.33 10.13 

3 เยอรมนี 536.56 541.05 14.08 14.86 0.84 

4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 183.13 187.03 4.80 5.14 2.13 
5 สหราชอาณาจักร 207.04 169.00 5.43 4.64 -18.37 

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่าลดลง ซึ่งมูลค่าการ
ส่งออกที่หดตัวร้อยละ 5.71 แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกของประเทศอ่ืนจะมีมูลค่าการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งดูได้จากอัตราการส่งออกที่ขยายตัว แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ตลาดที่ใหญ่กว่า จึงเป็นสาเหตุท าให้ในภาพรวมการส่งออกของไทยในจึงติดลบ และมูลค่าการส่งออก
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ลดลงด้วย กระทรวงพาณิชย์ (2559) ให้ความเห็นว่า หลายประเทศ เช่น ประเทศอินเดียและจีน ซึ่ง
เป็นคู่แข่งในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ใช้มาตรการลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออก 
รวมทั้งความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าของไทย ท าให้ประเทศไทย
มีความเสียเปรียบทางด้านราคาในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  

ตลาดสหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดหลักที่ส าคัญของอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดย
ส่วนใหญ่จะมีช่องทางการจ าหน่ายที่ผ่านพ่อค้าส่งหรือพ่อค้าปลีกก่อนถึงมือผู้บริโภค ส่วนการส่งเสริม
การจ าหน่ายจะกระท าโดยการออกงานแสดงสินค้าเป็นหลัก ทั้งนี้  ภาพรวมมูลค่าการส่งออก
เครื่องประดับของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2558 ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5.71 เป็นผล
มาจากราคาทองค าท่ีอยู่ในช่วงที่ราคาลดลง ที่ฉุดให้ยอดการส่งออกมีแนวโน้มหดตัว แต่ก็เป็นตัวเลขที่
ถือว่าไม่เลวร้ายมากนัก หากเทียบกับสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี ในช่วง 4-5 ปีทีผ่านมา จาก
ราคาทองค าท่ีมีแนวโน้มผันผวน ท าให้เครื่องประดับแท้ที่ท าจากเงิน พลอยและเพชร ในสหรัฐฯ ได้รับ
ความนิยมและกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีอัตราการเติบโตสูงรองจากเครื่องประดับที่ท าจากทอง 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นว่า 
ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปิดเสรีทางการ
ค้า อีกทั้งหลาย ๆ ประเทศมีการน ามาตรการกีดกันทางการค้าและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมาใช้
เพ่ือลดการน าเข้า ทั้งนี้ การเปิดเสรีทางการค้าและการมีอุปสรรคทางการค้าท าให้ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นอย่างมากทั้งในด้านการผลิต การลงทุน การตลาด และ
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหากประเทศใดไม่สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว 
จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศอยู่ในระดับล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงหรือด้อยกว่า ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้การลงทุน การผลิต การจ้างงาน และ
รายได้ประชาชาติของประเทศนั้น ๆ ลดลง ซึ่งจากนี้ไปการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปอย่างมั่นคงและมี
เสถียรภาพ จะขึ้นอยู่กับการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่ค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานของ
ระบบเศรษฐกิจที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเป็นหลัก โดยเฉพาะการส่งออกเป็นกิจกรรมการค้า
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการศึกษาข้อมูลทางด้านการ
ส่งออกในอุตสาหกรรมที่ส าคัญจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง  

ธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ในภาพรวมของสหรัฐอเมริกา ภาพรวมของการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังด าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการฟ้ืนตัวของตลาดแรงงานที่มีทิศทาง
เริ่มฟ้ืนตัว การน าเข้าเครื่องประดับแท้ของสหรัฐอเมริกามีการเพ่ิมข้ึนสลับกับการลดลง ในช่วง 2556-
2558 ภาพรวมการน าเข้ารวมสหรัฐอเมริกาที่หดตัวร้อยละ -0.4 ต่อปี แต่ปริมาณการส่งออก
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เครื่องประดับแท้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีปริมาณสูงและมีโอกาสในการขยายตัว สะท้อนว่าธุรกิจการ
ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐอเมริกา ยังพอไปได้อีกทั้งสถานการณ์น าเข้าจากไทยที่
เติบโตสูงกว่าคู่แข่งโดยสหรัฐอเมริกาน าเข้าจากไทยสูงขึ้นร้อยละ 8.4 ต่อปีซึ ่งท า ให้ส ่วนแบ่ง
ตลาดอัญมณีของไทยในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน (สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ สุคนธบารมี, 2559) 

สามารถสรุปผลในเรื่องมูลค่าการส่งออกของไทย และมูลค่าการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาได้ว่า มูลค่าการส่งออกในภาพรวมทุกธุรกิจของไทยอยู่ในภาวะที่ลดลง เนื่องจาก
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งเป็นลูกค้าหลักมีการลดการใช้จ่าย ท าให้มูลค่าการส่งออก
เครื่องประดับแท้ในภาพรวมมีระดับที่ลดลง แต่หากดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า ปริมาณการน าเข้า
ของสหรัฐอเมริกาในการสั่งอัญมณีและเครื่องประดับยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง ท าให้โดยภาพรวม
ถือเป็นช่วงที่ยังไม่มีปัจจัยบวกแต่ยังสามารถท าการส่งออกให้คงปริมาณเดิมได้ 
 
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยไปสหรัฐอเมริกา ตามแบบจ าลอง Porter’s Diamond 
 

4.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านอุปสงค์ 
ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ในที่นี้จะพิจารณาทั้งด้าน ก าลังซื้อ

และความต้องการของผู้บริโภค โดยจะพิจารณาทั้งจากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ราคาสินค้า อัตราแลกเปลี่ยน (มีผลต่อราคาสินค้า) รายได้ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา (วัดจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP per capita) ที่มีผลต่อก าลังซื้อและความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น รสนิยมในการบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของผู้บริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ในภาพรวมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ใน
เรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมการส่งออกเครื่องประดับแท้นั้น ตลาดสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็น
ตลาดที่มีความส าคัญและส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยในภาพรวม แม้ว่ามูลค่าการ
ส่งออกในภาพรวมในปี พ.ศ. 2558 จะหดตัวร้อยละ 5.71 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2557 โดยมีมูลค่า 
975.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยพบว่า เป็นสัดส่วนในภาพรวมของการส่งออกลดลงร้อยละ 4.03 มี
มูลค่า 3,698.47  ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ยังถือว่าเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าการส่งออกที่สูงที่สุด (ศูนย์
ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2559) 
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การส่งออกที่ลดลงนั้นท าให้ผู้วิจัยสามารถคาดการณ์ได้ว่า  เกิดจากภาวะ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงโดยภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.
2559 ข้อมูลจากหอการค้าไทย (2559) ได้รายงานว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา สาเหตุจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ก าลังปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ราคาน้ ามันซึ่งเป็น
หนึ่งในต้นทุนการผลิตมีราคาปรับตัวลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยพิจารณาจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พ้ืนฐาน ซึ่งเป็น
มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (FED) ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือน เม.ย.2559 
เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือนมี.ค.2559 รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ดังนั้นเมื่อท าการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการวมทั้ง
เกิดจากจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างและการสร้างความแข็งแกร่งในอุปสงค์จากตลาดสหรัฐอเมริกา 
จนท าให้ภาพรวมทางเศรษฐกิจมีการหดตัวลง ในปี พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 แต่หลังจากการปรับตัว
จากการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น ระดับของอุปสงค์การ
บริโภคเครื่องประดับแท้จะเพ่ิมขึ้นในปีนี้ด้วย โดยธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จะ
ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2559 และร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นกลยุทธ์การรักษาฐานตลาด
ลูกค้าเดิม และแสวงหาช่องทางเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มใหม่จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

ในขณะที่เศรษฐกิจของไทย หลังจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ.2557 
เศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากการขยายตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างต่ า ยอดขาย
ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่มียอดขายที่ลดลง สาเหตุเนื่องมาจากก าลังซื้อของต่างชาติที่มีการซื้อ
ลดลง รวมทั้งมาตรการจากต่างประเทศที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วม เช่น ความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) แม้ว่าไทยจะมีการเปิดเสรีอยู่แล้วผ่านข้อตกลงการค้าเสรี
หรือ FTA กับ 9 ประเทศยกเว้นกลุ่มการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade 
Agreement : NAFTA) คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ที่ไทยยังไม่มี FTA ด้วย แต่ในอนาคต
ที่ข้อตกลงนี้หมดอายุลง การต่ออายุข้อตกลงอาจเป็นเรื่องที่ท าได้ค่อนข้างยาก และจะส่งผลต่อราคา
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจากค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย 

สรุปได้ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างซบเซา ในขณะที่เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา เริ่มฟ้ืนตัวส่งผลให้ก าลังซื้อและความต้องการเพ่ิมขึ้น และส่งผลต่ออุปสงค์การบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเครื่องประดับแท้  ที่ เป็นโอกาสให้มียอดการสั่ งซื้อสูงขึ้นจากตลาดของ
สหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องการเมืองในประเทศไทยส่งผลต่อนโยบายด้านการค้า
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อการ
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ขยายตัวของเครื่องประดับแท้ของไทย ท าให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวให้พร้อมเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ในเรื่องก าลังซื้อของสหรัฐอเมริกา นั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในเรื่อง ราคา รายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือน ราคาสินค้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า ในเรื่องของราคาของสินค้านั้น ตามปกติเมื่อ
ราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น ปริมาณซื้อจะมีน้อย แต่ถ้าราคาสินค้าลดต่ าลง ปริมาณซื้อจะมีมาก  ซึ่งใน
ปัจจุบันราคาเครื่องประดับแท้ของไทยถือว่าเป็นสินค้าในระดับราคาที่ค่อนข้างปานกลางไปทางต่ า ซึ่ง
ตอบสนองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วไป โดยราคาของสินค้าของไทยนั้น ส่วนใหญ่ที่สามารถ
แข่งขันได้เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของต้นทุน และจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
เงินไทย  

ซึ่งการวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน โดยพบว่า จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เปลี่ยนเป็นเงินบาทของไทย พบว่า มีแนวโน้มใน
อัตราที่เงินบาทอ่อนค่า โดยพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 หลังจาก นโยบายด้านค่าเงินที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย มีนโยบายในการลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น ส่งผลท าให้ปริมาณเงินส่วนใหญ่ออกสู่
ตลาดเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีปริมาณเงินบาทในตลาดมาก จะส่งผลให้ค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีแนวโน้มของค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงแสดงในภาพ
ที่ 4.1 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) ดังนั้นเมื่อเทียบกับข้อมูลมูลค่าการส่งออกของไทยในหัวข้อที่
ผ่านมา เปรียบเทียบโดยไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาค านวณ จะพบว่ามูลค่าการส่งออกเป็นเงินบาท
นั้นมีแนวโน้มเท่าเดิมหรือลดลง แต่เพราะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินไทยต่อเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง
อย่างชัดเจน ท าให้แม้ว่าผลลัพธ์มูลค่าการส่งออกที่ออกมาเป็นเงินบาทเท่าเดิมหรือมีมูลค่าลดลงไม่
มาก แต่ที่จริงแล้วมีการส่งออกที่ลดลง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับแนวทางในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่ว่า การที่เงินบาทอ่อนค่าจนท าให้สินค้า
ไทยมีราคาที่ถูกลง น ามาซึ่งปริมาณการส่งออกท่ีมากข้ึน  แม้ว่าโดยที่จริงแล้วมูลค่าการส่งออกจ านวน
มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณเมื่อเทียบเป็นเงินบาทกับเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ   
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ภาพที่ 4.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นบาทไทย 
ที่มา : http://www.ruayhoon.com/usd-thb.php 
 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ไปในแนวทางเดียวกันกับของศูนย์วิจัยของธนาคารกสิกรไทย
ที่ออกบทความวิเคราะห์ในเรื่องธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ กล่าวว่า ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
พบว่า ค่าเงินบาทของไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางอ่อนค่า ซึ่งจะต้องติดตามความเคลื่อนไหว
อย่างใกล้ชิด รวมถึงปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบอย่างเงินที่ยังมีแนวโน้มผันผวนค่อนข้างสูง เพราะปัจจัย
เหล่านี้มีผลด้านการด าเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของการบริหารต้นทุน การก าหนดราคาและผลตอบแทน
ด้านก าไรของผู้ประกอบการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้
ความเห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนสูงตามทิศทาง
กระแสเงินโลกที่เคลื่อนย้ายไปตามสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการด าเนิน
นโยบายเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เงินไหลเข้าหรือออกจากสหรัฐอเมริกาส่งผลให้
ค่าเงินบาทมีอัตราไม่คงที่และมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ (สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ  
สุคนธบารมี, 2559) 
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ขณะเดียวกันเมื่อสัมภาษณ์ตัวแทนของเจ้าของกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ 
ได้ให้ความเห็นไปในท านองเดียวกันว่า หลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการการลด
ดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และมูลค่าการส่งออก ส่งผลกระทบต่อไทยท าให้
มูลค่าการส่งออกของไทยมีมูลค่าเมื่อเทียบเป็นเงินบาทไม่เพ่ิมมากขึ้น โดยบางครั้งอาจหดตัวด้วย 
(ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559) 

สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ในเรื่องก าลังซื้อของสหรัฐอเมริกา โดยในเรื่องของ
ราคาและปัจจัยที่ก าหนดในเรื่องของราคา โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
พบว่า ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่า 
เช่นเดียวกันกับประเทศก าลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ราคาของ
เครื่องประดับแท้ของไทยมีราคาท่ีถูกลงเมื่อเทียบเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลในการกระตุ้นยอดขาย
และเพ่ิมก าลังซื้อแก่ลูกค้าชาวอเมริกา ในทางกลับกันเป็นปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบของ
ไทยที่สั่งซื้อจากต่างประเทศสูงขึ้นด้วย และเมื่อผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกท าให้มูลค่าการส่งออก
สินค้าเครื่องประดับแท้ลดลง อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบด้วยการค านวณอัตราแลกเปลี่ยนจะพบว่ามูลค่า
การส่งออกของไทยนั้นได้จ านวนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ลดลงจากผลของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย 

ในเรื่องรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน โดยทั่วไปเมื่อประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 
ความต้องการ สินค้าและบริการจะเปลี่ยนไป คือมักจะลดการบริโภคสินคาราคาถูก และขณะเดียวกัน
ก็หันไป บริโภคสินคาราคาแพง ซึ่งในเรื่องของเครื่องประดับแท้ถือเป็นสินค่าฟุ่มเฟือยที่จะมีการ
บริโภคมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคมีรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์จากค่า GDP per Capita ของ
สหรัฐอเมริกา 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 GDP per Capita ของสหรัฐอเมริกา 
ที่มา :  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/US?display=graph 
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จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย พบว่า GDP Per Capita ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ใน
ประเทศหารด้วยจ านวนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ซึ่งใน
ปี พ.ศ.2557 ค่า GDP per capita มีค่า 54,629.5 ดอลลาร์ต่อประชากรหนึ่งคน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศ
ที่มีก าลังซื้อสูงมาก ซึ่งแนวโน้มใน 5 ปีที่ผ่านมาจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ก าลังซื้อเครื่องประดับแทข้อง
สหรัฐอเมริกา ยังคงอยู่ในระดับสูง 

ในเรื่ องของ  GDP Per Capita ของสหรัฐอเมริกาที่ส่ งผลต่อการส่ งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา จากการศึกษา พบว่า จากสัญญาณทางเศรษฐกิจผู้ค้า
หลักอย่างสหรัฐอเมริกาได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับน่าจะส่งผลให้การส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปสหรัฐอเมริกายังมีโอกาสขยายตัวต่อไปได้ โดยคาดว่าจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 3-5% 
อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ผู้ประกอบการจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่  GDP per Capita ของ
สหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการบริโภคของประชาชนในสหรัฐอเมริกาได้ รวมถึง
อัตราการว่างงานและภาพรวมยอดค้าปลีก รวมไปถึงแนวโน้มของผู้บริโภค ทั้งในกลุ่ มตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่ที่เข้าไปขยาย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) 

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้
ความเห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงของการฟ้ืนตัวจากแนวโน้มการจ้างงานที่เติบโตได้
ต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะท าให้ก าลังซื้อในสหรัฐอเมริกา กลับมาฟ้ืนตัวชัดเจนในระยะต่อไป (สัมภาษณ์ ณัฐ
วุฒิ สุคนธบารมี, 2559) 

ขณะเดียวกันเมื่อสัมภาษณ์ตัวแทนของเจ้าของกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ 
ได้ให้ความเห็นไปในท านองเดียวกันว่า ตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดคู่ค้าอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทยที่มีมูลค่าสูงสุด แม้ว่าเศรษฐกิจและ GDP ของสหรัฐอเมริกาจะยังอยู่ในช่วงก าลังฟ้ืนตัว 
แต่มูลค่าการส่งออกของไทยกับสหรัฐอเมริกายังถือว่า อยู่ในปริมาณที่สูง แต่มาตรฐานของสินค้าที่จะ
ส่งออกไปก็ต้องสูงด้วยเช่นเดียวกัน (ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559) 

ราคาสินค้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามปกติความต้องการของผู้บริโภคอาจตอบสนอง
ไดด้วยสินค้าหลายชนิด ถาสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้นผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าชนิดนั้นน้อยลงและหัน
ไปซื้อสินค าอีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้ทดแทนกันได ซึ่งในเรื่องของเครื่องประดับแท้นั้น สินค้าที่เป็น
เครื่องประดับประเภทอ่ืน ๆ เช่น เพชร พลอย นั้น ถือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถทดแทนกันได้ 
แต่ปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบของไทยและเครื่องประดับแท้ คือ ราคาทองค าในตลาดโลกที่มีราคาต่ าลง 
และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มที่ผู้บริโภคมีความต้องการในการซื้อเครื่องประดับทองจึงมี
สูงขึ้น  
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ด้านความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งคือ รสนิยมของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา โดย
รสนิยมของผู้บริโภคและความนิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมเกี่ยวข้องกับความรูสึกนิยมในขณะหนึ่งซึ่ง
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รสนิยมเป็นสิ่งที่มีผลต่อธุรกิจการค้า ดังนั้นในทางธุรกิจจึงยอมทุ่มเงินจ านวน
มหาศาลโฆษณาเพ่ือหวังในการเปลี่ยนแปลงรสนิยม หรือมิฉะนั้นก็เพ่ือรักษารสนิยมของผู้บริโภคให้คง
เดิม ซึ่งในส่วนของเครื่องประดับแท้นั้น การออกแบบให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญมาก แม้ว่าความต้องการในการบริโภคและรสนิยมการสวมใส่เครื่องประดับแท้ จะเป็น
รสนิยมและค่านิยมที่ผู้คนทั่วไปต้องการ แต่ด้วยรสนิยมและความชื่นชอบที่มีความแตกต่างกันระหว่าง
คนเอเชียกับคนฝั่งยุโรปและอเมริกา ดังนั้นบริษัทใหญ่ ๆ ที่ผลิตเพ่ือการสงออกจะมีชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวยุโรปมาเป็นผู้ออกแบบสินคา ทั้งนี้เพราะนักออกแบบเหล่านี้มีความเข้าใจในรสนิยม
และวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้บริโภคในซีกโลกตะวันตก โอกาสหนึ่งของนักออกแบบไทยคือการ
เรียนรูจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เป็นที่ปรึกษาและออกแบบในบริษัทของผู้ประกอบการรายใหญ่
แทนที่จะผลิตโดยวิธีการลอกเลียนแบบจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการในปัจจุบันที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้
เพ่ือให้สินคาไทยขายได้ในต่างประเทศ  

ทั้งนี้ไทยเริ่มมีการพัฒนาการออกแบบอย่างมีรูปธรรมมากข้ึน โดยมีสถาบันทั้งรัฐ
และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่สอนการออกแบบ และผู้ผลิตบางส่วนพยายามที่จะสร้าง
เครื่องหมายการค้าและรูปแบบของตนเองเพ่ือให้มีบทบาทในตลาดโลก นอกจากแรงงานแล้ว
เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลิต ซึ่งสามารถแบงออกได้เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
การเจียระไนและเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะน าเขาจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี เยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุน เป็นต้น การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศไทยเองยังมีน้อย
และส่วนใหญ่มาจากการลอกเลียนแบบจากเครื่องจักรอุปกรณ์น าเข้าท าให้ไทยค่อนข้างจะเสียเปรียบ
ทางด้านเครื่องจักร ในขณะที่จีนมีการผลิตรวมถึงการลอกเลียนแบบเป็นจ านวนมาก ซ่ึงลดต้นทุนการ
ผลิตไดส าหรับเครื่องจักรในการท าสร้อยทองหรือแพลทินัมที่ดีที่สุดจะเป็นเครื่องจักรที่ผลิตจาก
ประเทศอิตาลีซึ่งส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าเครื่องประดับทองล้วนหรือโลหะมีค่า ลวนมาจากอิตาลีจึงเป็นที่
รจูักอันดับหนึ่งของโลก  

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่นิยมการบริโภคเครื่องประดับมากที่สุดของโลก เดิม
ทีจะนิยมเครื่องประดับมีค่าอย่างเครื่องประดับแท้ที่ท าจากทองค าเครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยอัญมณีมี
ค่าอย่าง เพชร ในระยะหลัง เริ่มหันให้ความสนใจกับเครื่องประดับแท้ที่ท าจากเงินเพ่ิมมากขึ้น เนื่อง
ราคาไม่สูงนัก และมีลักษณะใกล้เคียงกับทองค าขาวทีมีราคาสูง ในระดับราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าโดย
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศและการบริโภคจะ
อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดด้านรายได้ ซึ่งในขณะเดียวกันราคาสินค้าเองก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้
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ผู้บริโภคจะต้องคิดไตร่ตรองเมื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและมีราคาสูงอย่างเครื่องประดับแท้ (ศูนย์วิจัย
ธนาคารกสิกรไทย, 2559) 

ในอีกด้านหนึ่ง ในทางการตลาด พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็น 
Wholesale ซึ่งจะน าสินค้าไปจ าหน่ายต่อร้านค้าปลีกหรือ Chain Store สินค้าของบริษัทฯ จะวาง
จ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าระดับบนในต่างประเทศ เช่น Saks Fifth Avenue และในร้าน
เครื่องประดับแบรนด์เนมต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) และบนสายการบินต่างประเทศ  เป็นต้น รวมทั้งฤดูกาลที่มีการเกี่ยวข้อง เช่น ฤดูหนาวหรือ
ช่วงเทศกาล จะส่งผลก าลังซื้อของผู้บริโภค และยังมีในเรื่องของปัจจัยที่ลูกค้าชาวต่างชาติมีความ
พิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ท าให้มีการเลือกเครื่องประดับที่ดีที่สุดเท่านั้น เพราะมีตัวเลือก
จากหลายประเทศ  

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงชื่นชอบการเดินชอปปิ้ ง สินค้าอัญมณี และ
เครื่องประดับในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) อย่างไรก็ตาม ช่องการจ าหน่าย
ผ่าน อินเทอร์เน็ตและขายตรง ได้เข้ามามีบทบาทต่อยอดการจ าหน่ายเครื่องประดับมากขึ้น เนื่องจาก
มีความสะดวกและราคาต่ า โดยส่วนใหญ่จะนิยมซื้อในช่วงเทศกาล  คริสต์มาสมากที่สุด นอกจากนี้ 
ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์ของตนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพศหญิง เพ่ือต้องการให้ตนเอง
ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้น การออกแบบและผลิตเครื่องประดับที่สามารถสร้างความแตกต่างตามความ
ต้องการสินค้าของผู้บริโภค ที่มีลักษณะเฉพาะและไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน จึงยังคงไปได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อต้นทุนของวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น การซื้อสินค้าเพ่ือมอบให้ผู้อ่ืน เช่น งานหมั้น งานแต่งงาน ให้เป็น
ของขวัญ ภาวะเศรษฐกิจไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้มากนัก  เพราะเหตุผลใน
การบริโภคคือ มีความจ าเป็นต้องซื้อ ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าให้แก่ตนเอง ภาวะเศรษฐกิจที่
ซบเซาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก เพราะจัดเป็นหนึ่งในสินค้าฟุ่มเฟือย  
 

4.3.2 ปัจจัยการผลิต 
ส าหรับปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ในที่นี้จะพิจารณาด้านเทคโนโลยี

การผลิต ทักษะความรู้ความช านาญ แรงงานของประเทศไทย คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ และ
แหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากเสมือนเป็น
ปัจจัยทุนที่ต้องท าการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ที่ต้องการช่าง
แรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก การลงทุนของอุตสาหกรรมในเรื่องเหล่านี้ ถือเป็นการลงทุนระยะยาว
ที่เน้นความยั่งยืนและต่อเนื่องของอุตสาหกรรมด้วย  
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ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ  สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจเอกสาร 
พบว่า ในเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

(1) เครื่องจักรและอุปกรณ์การเจียระไน โดยปกติแลวการเจียระไนอัญมณีใน
ประเทศไทยจะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่แต่ เป็นลักษณะที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ไดแก เครื่องโกลนจักรเจียระไน เพชรกวาด มอเตอรไฟฟ้า เครื่องขัดผงละเอียด ใบ
เลื่อย และไม  เป็นต้น ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เหล่านี้มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและ น า
เขาจากต่างประเทศ  

(2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องประดับ ในการผลิตเครื่องประดับ
ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและอุปกรณ์ประเภทเครื่องมือมากกว่าการเจียระไนอัญมณีโดยที่
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ต้องน าเขาจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุน เยอรมนี อิตาลี 
สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร แต่ก็ยังมีบางบริษัทในกรุงเทพฯ ที่การประกอบชิ้นส่วน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยอาศัยการลอกเลียนแบบเครื่องจักรต่างประเทศ  

ด้านจุดอ่อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแท้ของไทย ศูนย์ข้อมูลอัญ
มณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(2559) อธิบายว่า เทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทยนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการออกแบบ
และการเจียระไนของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อาทิ อินเดีย และยุโรป ท าให้อัญมณี
และเครื่องประดับของไทยมีรูปแบบไม่ทันสมัยและไม่จูงใจผู้ซื้อเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการไทย
ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรของตนเอง แม้ว่าช่างไทยมีความสามารถเฉพาะตัวในระดับสูง 

ในส่วนของเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้น ผู้วิจัยต้องการทราบถึงระดับของการน า
เทคโนโลยีมาใช้งานในการผลิตเครื่องประดับแท้ เมื่อท าการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าของกิจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ส่วนใหญ่ พบว่า มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการผลิตภายในประเทศในเรื่องของ
การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมีผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ในระดับปานกลาง แสดงว่า มีความต้องการในการน าเทคโนโลยีในการผลิต
เข้ามาใช้ รวมทั้งเทคโนโลยี ในปัจจุบันก็สามารถด าเนินธุรกิจได้ แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการ
ให้ระดับความส าคัญหรือความคิดเห็นสูงสุด แสดงว่าผู้ประกอบการของไทยได้เห็นถึงปัญหาที่เป็น
จุดอ่อนของการผลิตเครื่องประดับแท้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตแต่ยังให้ความส าคัญในระดับที่ไม่
เพียงพอ 
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ตารางที่ 4.3 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต) 
 

ค าถาม Means S.D. ระดับ 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  3.19 1.08 ปานกลาง 

ที่มา : จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยแบบสอบถาม  
 

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เห็นว่า ในส่วนของเครื่องจักรนั้นไม่เพียงแต่สามารถ
ช่วยเหลือในการทดแทนแรงงานมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้มี
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอและเป็นที่ต้องการของลูกค้า ซึ่งเห็นว่าแนวความคิดนี้ของผู้ประกอบการ  
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ มัณฑนา อภัยกุล (2546) ที่กล่าวไว้ว่า นอกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์
แลว เทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจาก 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตการสูญเสียระหว่างผลิต หรือการผลิตให้ไดมาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาดการผลิตต้องอาศัยเทคโนโลยีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกับประสบการณ์และทักษะของ
แรงงาน ส าหรับประเทศไทยมีเทคโนโลยีเฉพาะของประเทศไทยในเรื่องของเพชรและพลอย  
แต่ในเรื่องของเครื่องประดับแท้นั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นสัญลักษณ์ที่ได รับการยอมรับโดยทั่วไป  
จนสามารถท าให้มูลค่าของเครื่องประดับแท้มีความงดงามและมีคุณภาพสูงขึ้น (มัณฑนา อภัยกุล, 
2546) 

ในด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ให้ความเห็นว่า ผู้ประกอบการยังคงประสบกับ
ข้อจ ากัดทางด้านการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบ รวมไปถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะข้างหน้า อาจส่งผลต่ อต้นทุน
การผลิตของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นได้ การปรับรูปแบบการพัฒนาสายการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น อาทิ การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น
โปรแกรมส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ผลที่เกิดขึ้น คือ ชิ้นงานที่
ได้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระการพ่ึงพิงแรงงานได้อีกทางหนึ่ง (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2559) 

สรุปในเรื่องของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับแท้นั้น พบว่า 
ส่วนใหญ่ทั้งในมุมมองของผู้ประกอบการ จากศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งจากการ
ส ารวจของผู้วิจัย ท าให้พบว่า ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับแท้นั้น ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่
ผู้ประกอบการของไทยเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทย เนื่องจากไม่มี
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การพัฒนาในการผลิตเครื่องจักรเพ่ือควบคุมคุณภาพ รวมทั้ งเทคโนโลยีที่เพ่ิมมูลค่าในส่วนของ
เครื่องประดับแท้ ท าให้ในเรื่องนี้ของไทยเป็นรองคู่แข่งอ่ืน ๆ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหนือกว่า 
รัฐบาลต้องเข้ามาใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เป็นทางแก้ที่จะท าให้ธุรกิจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ 

ในขณะที่ในด้านแรงงาน และทักษะความรู้ความช านาญ ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
เอกสาร  พบว่า ในเรื่องของแรงงาน และทักษะความรู้ความช านาญ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2015) ถือ
เป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่ ต้อง
ใช้ฝีมือ ทักษะความช านาญ และความละเอียดอ่อนของแรงงานในการผลิต จึงมีการใช้ แรงงานเป็น
จ านวนมากในขั้นตอนการผลิต ร่วมกับเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิต โดยคาดว่า มี
แรงงานในอุตสาหกรรมนี้เกือบ 1 ล้านคน (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2015) แบ่งเป็นช่ าง
เจียระไนพลอยร้อยละ 76 ช่างเจียระไนเพชร ร้อยละ 1 ช่างประกอบตัวเรือน ร้อยละ 23 และแรงงาน
ที่อยู่ในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไดแก การขุดพลอยและการท าเหมืองแร่รัตนชาตินับหมื่นคน โดย
กระจายออกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายความเจริญไปสู  ภูมิภาคแรงงานเหล่านี้ มี
ผลตอบแทนสูงกว่าค่าแรงงานขั้นต่ าโดยเฉลี่ยต่อคน คือจะมีรายไดไมต่ ากว่า 100,000 บาทต่อปี 
แรงงานในอุตสาหกรรมนี้สามารถแบงออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ (ไมรวมแรงงานขั้นตอนการจัดหา
วัตถุดบิ) คือ  

(1) ช่างเจียระไนพลอย ช่างเจียระไนพลอยของไทย (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2015) มีตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ซึ่งมีทั้ง เกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปจนถึงช่างเจียระไนที่อยู่
ตามโรงงานต่าง ๆ ช่างเจียระไนของไทย สามารถเจียระไนพลอยไดประมาณวันละ 20 เม็ดต่อคน โดย
ท างานวันละ 8 ชั่วโมงเป็นมาตรฐาน มีการประมาณว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีช่างเจียระไนพลอยไม
ต่ ากว่า 1 ล้านคน และช่างเจียระไนพลอยจะได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ 3,000-5,000 บาท ซึ่งอัตรา
ค่าจ้างในแต่ละแห่งจะไมแตกต่างกัน มากนักเนื่องจากแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ส าหรบัฝีมือ
ในการเจียระไนพลอยของแรงงานไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า ช่างเจียระไนพลอยของไทยมี
ความช านาญ มีประสิทธิภาพ มีความประณีตในการเจียระไน และสามารถเจียระไนพลอย  
ในรูปแบบต่าง ๆ  ออกมาไดอย่างประณีตสวยงาม  

(2) ช่างเจียระไนเพชร จะต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญมากกว่า ช่าง
เจียระไนพลอยเนื่องจากต้องใช้เทคนิคในการเจียระไนขั้นสูง ซึ่งปกติการเจียระไนเพชรจะมุ่งหมายที่
วิธีการก าหนดสัดส่วนของเพชร เพ่ือให้ไดประโยชนสูงสุดจากการสะท้อนของแสง และเพ่ือให้เพชรที่
เจียระไนออกมาแล้วมีประกายสูงสุดจึงต้องมีการค านวณอย่างรอบคอบก่อนการเจียระไน ดังนั้นช่าง
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เจียระไนเพชรจึงต้องมีความแม่นย าในการจัดองศาในการเจียระไนแต่ละมุม รวมทั้งต้อง ค านึงถึง
รปูทรงการเจียระไน เพ่ือให้ได้รูปแบบมาตรฐาน การเป็นช่างเจียระไนที่มีฝีมือต้องอาศัยประสบการณ
ไม่น้อยกว่า 3 ป แต่อย่างไรก็ตามช่างเจียระไนพลอยของไทยสามารถปรับมาเป็นช่างเจียระไนเพชรได
โดยมีคุณภาพการเจียระไนเทามาตรฐานโลก ช่างเจียระไนเพชรของไทยจะใช้ฝีมือในการเจียระไน
มากกว่าที่จะต้องใช้เครื่องจักร มีการประมาณว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีช่างเจียระไนเพชรไมต่ ากว่า 
7,000 คน ส าหรับอัตราค่าจ้างของช่างเจียระไนเพชรโดยเฉลี่ย มีประมาณ 7,000 บาท/เดือน  

(3) ช่างประกอบตัวเรือนเป็นแรงงานในส่วนของการประกอบตัวเรือน 
ประกอบด้วย การหลอ การขึ้นรูป การตกแต่ง และการฝัง ดังนั้นแรงงานในส่วนนี้จึงต้องใช้
ความสามารถและความช านาญมากกว่าแรงงานในส่วนของการเจียระไนอัญมณีโดยการฝัง ซึ่งจะต้อง
ใช้เวลาในการ ฝึกแรงงานประมาณ 1 ปครึ่งขึ้นไปจึงจะสามารถมีความช านาญในการฝังอัญมณีไดดี
และสวยงาม ส าหรับอัตราค่าจ้างของช่างประกอบตัวเรือน จะตกประมาณ 5,000-20,000 บาท 
ขึน้อยู่กับฝีมือของช่างไดมีการประมาณกันว่าในปัจจุบันมีช่างประกอบตัวเรือนไมต่ ากว่า 300,000 คน 

ในขณะที่เมื่อผู้วิจัยได้ท าการส ารวจผู้ประกอบการในเรื่องของแรงงานที่ท างาน
ในบริษัทส่งออก ได้ผลดังนี้ ผลที่ได้ในปัจจัยด้านแรงงานสอดคล้องกับข้อมูลด้านเชิงปริมาณท่ีสอบถาม
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะและความช านาญที่ผู้ประกอบการค่อนข้างพึงพอใจกั บ
ทักษะและความเชี่ยวชาญของแรงงานไทย โดยผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจกับผู้ประกอบการ พบว่า จ านวน
แรงงานในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 101-150 คน มากที่สุด จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ 51-100 คน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 1-50 คน จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 มากกว่า 150 คนขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ ในเรื่องของ
จ านวนแรงงานเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ตอบว่าเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
64.9 และไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 35.1 ในส่วนของผู้ที่ตอบว่าไม่เพียงพอนั้น เหตุผลของผู้ประกอบการ 
ให้ข้อมูลว่า ขาดแคลนแรงงานในส่วนของแรงงานประเภทฝีมือและแรงงานประเภททั่วไปในสัดส่วนที่
เท่ากัน โดยค าถามในเรื่อง ท่านคิดว่าผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นในแรงงานความช านาญในการ
ผลิต และทักษะฝีมือของแรงงานมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเห็นความส าคัญในเรื่อง
ของความช านาญของแรงงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.09 มากที่สุด เนื่องจากแรงงานใน
ปัจจุบันค่อนข้างมีประสบการณ์และช านาญในการผลิต ส่วนในเรื่องของทักษะฝีมือของแรงงาน 
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในระดับที่ต่ ากว่า แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง มีค่าเฉลี่ย 4.02 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในฝีมือของแรงงานไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับแท้ที่มีทักษะเป็นที่น่าพอใจและมีความช านาญในการผลิตในระดับสูง 
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ด้านแรงงาน) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ   
1-50 คน  10 17.5 

51-100 คน 19 33.3 

101-150 คน 22 38.6 
มากกว่า 150 คนข้ึนไป 6 10.5 

รวม 57 100.0 

จ านวนแรงงานเพียงพอ   
เพียงพอ  37 64.9 

ไม่เพียงพอ 20 35.1 
รวม 57 100.0 
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ตารางที่ 4.4 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ด้านแรงงาน) (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

หากตอบไม่เพียงพอ โปรดระบุ   
แรงงานประเภทฝีมือ 10 50.0 

แรงงานประเภททั่วไป 10 50.0 

รวม 20 100.0 
ค าถาม Means S.D. ระดับ 

ทักษะฝีมือแรงงาน 4.02 0.74 มาก 

ความช านาญในการผลิตของแรงงาน 4.09 0.83 มาก 
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยแบบสอบถาม  
 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ส่งออก ที่กล่าวถึงแรงงานในประเทศไทย ว่าแรงงาน
ไทยมีทักษะสูงและมีฝีมือประณีตในการขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยมือ ส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตเครื่องประดับที่หล่อด้วยมือแห่งหนึ่งของโลก ส่วนในเรื่องของจุดอ่อนนั้น มีในเรื่องของ
ผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายและมาตรการในการผลิตแรงงานมีฝีมือให้ เพียงพอที่ถือ
เป็นอุปสรรคในการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทย เนื่องจากการพัฒนา
แรงงานฝีมือในแต่ละคนนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยคนละ 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้รับการตอบสนองจาก
รัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจเครื่องประดับแท้อย่างจริงจัง และท าการสนับสนุนให้มีการศึกษาและ
สร้างแรงงานในธุรกิจนี้อย่างเป็นระบบ (ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559) 

โดยผู้วิจัยสรุปได้ว่า ด้านการผลิตของไทยนั้นเป็นจุดแข็งของไทย เนื่องจากมี
แรงงานที่มีฝีมือ แต่ในขณะเดียวกันจากการขยายตัวของธุรกิจท าให้ยังขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมืออีก
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ รวมทั้งการ
ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบทอดทักษะในการเจียระไน  ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
และได้ออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 

ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ จากการค้นคว้าเอกสารของผู้วิจัย พบว่า 
วัตถุดิบส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยประกอบด้วย (ศูนย์ข้อมูลอัญมณี
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และเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 
2559) 

(1) อัญมณีประกอบด้วย เพชร พลอย และไขมุก โดยเพชรมีมูลค่าการสงออก
มากที่สุด เนื่องจากเพชรราคาสูงและต้องอาศัยฝีมือในการเจียระไนมาก ไทยไดมีการน าเขาเพชรจาก
อิสราเอล เบลเยี่ยม บอตสวานา และแอฟริกาใต้ เป็นหลัก ประเทศไทยเป็นแหล่งเจียระไนเพชรขนาด
เล็ก รองลงมาคือ พลอย ถึงแม้ไทยมีชื่อเสียงในด้านการปรับปรุงคุณภาพพลอยให้เกิดสีสันสวยงาม แต่
แหล่งพลอยในประเทศไทยถูกขุดพบเกือบหมดแลว ท าให้ไทยต้องน าเขาพลอยดิบ จากต่างประเทศ 
ท าให้มูลค่าการสงออกไมสูง ส าหรับพลอยมีการน าเข้าจาก จีน ฮองกง สวิตเซอรแลนด์ สหรัฐอเมริกา 
และรัสเซีย เป็นหลักส่วนไขมุกนั้นประเทศไทยมีการสงออกน้อย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ
ประเทศของไทยไมเอ้ืออ านวยต่อการเลี้ยงมุกทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ปริมาณการสงออกจึงน้อย ท าให้
ไทยต้องน าเข้าไข่มุกจาก ญี่ปุน ฮองกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เป็นหลัก  

(2) โลหะมีค่าที่น ามาใช้ในการท าตัวเรือนเครื่องประดับ ประกอบด้วย ทองค า 
ทองค าขาว และเงิน ส าหรับทองค า แหล่งผลิตทองค าอันดับหนึ่งอยู่ที่ อัฟริกา รองลงมาคือ 
สหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทยมีการขุดพบที่ปราจีนบุรี  นราธิวาส ลพบุรี แต่มีจ านวนไมมาก
พอที่จะสามารถท าเป็นเหมืองทองค าในเชิงพาณิชย์ได จึงท าให้ต้องน าเขาทองค าแท่งจากต่างประเทศ 
เช่น  สวิตเซอรแลนด์ ออสเตรเลีย ฮองกง เยอรมนี เป็นต้น ส าหรับทองค าขาว เป็นแร่ธรรมชาติที่เกิด
รว่มกับหินอัคนีพบมากใน รัสเซีย อัฟริกาใต้ คองโก ออสเตรเลีย โคลัมเบีย แคนาดา สวนประเทศไทย
พบที่อุดรธานี ส าหรับเงิน เป็นโลหะมีค่าที่เกิดร่วมกับแรตะกั่ว ทอง ทองแดง ทองค าขาวเงินนิยมใช้
ผลิตเครื่องประดับตามมาตรฐานสากลคือเงินที่เรียกว่า “Sterling Silver” ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มี
การ ยอมรับกันทั่วโลก โดยมีส่วนประกอบของเงินอยู่ร้อยละ 92.5 เงินนี้พบมากที่ พม่า เยอรมนี เปรู 
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ส าหรับประเทศไทยพบที่กาญจนบุรี  

(3) อัญมณีสังเคราะหเป็นอัญมณีที่มีองค์ประกอบทางด้านแร่ธาตุ เช่นเดียวกับ
เครือ่งประดับแท้ แต่เกิดจากการสังเคราะหเลียนแบบขึ้นมา เช่น เพชรรัสเซียสังเคราะหจากแรเพทาย 
อัญมณีสังเคราะหมีการน าเขาจากจีน ออสเตรเลีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด์ และอิสราเอล เป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่าจาก วัตถุดิบของไทยที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มี
การน าเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้นทุนในการผลิตเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้อง
แบกรับไว้ โดยเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศนี้ จะต้องค านึงถึงในเรื่องของอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินในช่วงนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2558 แนวโน้มค่าเงินบาทของประเทศ
ไทยมีการอ่อนตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เจ้าของกิจการต้องแบกรับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากราคาของ
วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศขณะที่ในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบนั้น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
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ผู้ประกอบการถึงระดับความคิดเห็นต่อส่วนของปัจจัยการผลิตภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ ผลที่ได้ดังแสดง
ในตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ด้านวัตถุดิบ) 
 

ค าถาม Means S.D. ระดับ 

ความหลากหลายของวัตถุดิบ 3.81 0.93 มาก 
ศักยภาพของวัตถุดิบ 3.81 1.09 มาก 

สินค้ามีคุณภาพ 3.91 0.87 มาก 

มาตรฐานการผลิตสินค้า 3.75 0.81 มาก 
ที่มา: จากการเกบ็ข้อมูลของผู้วิจัยด้วยแบบสอบถาม 
 

จากตารางที่ 4.5 ความคิดเห็นในเรื่องระดับความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยการ
ผลิตภายในประเทศในเรื่องของสินค้ามีคุณภาพ ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของวัตถุดิบ 
และมาตรฐานการผลิตสินค้านั้นอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ส่งออกของไทยนั้นค่อนข้างเห็น
ความส าคัญว่าปัจจัยเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของการน าเข้าและการผลิตใน
ประเทศว่ามีคุณภาพ มีศักยภาพในการสามารถพัฒนามูลค่าให้เพ่ิมขึ้นได้ ตัววัตถุดิบมีความ
หลากหลายของวัตถุดิบที่สามารออกแบบเพ่ือสร้างมูลค่า รวมทั้งสามารถผลิตให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการและปัจจัยการผลิตในด้านของวัตถุดิบนั้นผู้ประกอบการมองว่าส่งผล
ต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้สูงมาก 

ซึ่งตรงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในด้าน
ของวัตถุดิบยังมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะท าให้ต้นทุนการผลิต
ของไทยสูงขึ้น จุดแข็งของประเทศไทย คือ การปรับตัวของผู้ประกอบการที่เริ่มมีการร่วมลงทุนใน
แหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ (สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ สุคนธบารมี, 2559) 

ในขณะที่ผู้ส่งออกได้ให้ความเห็นว่า การแข่งขันท าให้ผู้ผลิตต้องท าการปรับตัว 
โดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า
และพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดคู่ค้ามากขึ้น เพราะในเรื่องของวัตถุดิบของ
ไทยที่ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ (ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559) 
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ในขณะที่เมื่อท าการส ารวจปัจจัยในด้านเงินทุนและการแข่งขัน ได้ผลตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ด้านเงินทุนและการแข่งขัน) 
 

ค าถาม Means S.D. ระดับ 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต 3.35 1.09 ปานกลาง 

ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน 3.26 1.02 ปานกลาง 
ที่มา: จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยแบบสอบถาม  
 

ผู้วิจัย พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.35 ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26  แสดงว่า
ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในความได้เปรียบในด้านปัจจัยทุนและการแข่งขันในระดับปานกลาง 

ในขณะที่ในเรื่องของเงินลงทุน จากการศึกษาเอกสาร (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) 
ผู้วิจัยพบว่า เงินทุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับประกอบด้วย  

(1) เงินทุนเพ่ือการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์เงินทุนจะขึ้นอยู่กับ
การผลิต และก าลังการผลิตของแต่ละโรงงานและลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) จะต้องมีขนาดเงินทุนไมน้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน  

(2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งไดแกค่าวัตถุดิบ คาจ้างแรงงาน 
และค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน เป็นต้น ปกติแลว อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียน เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่วัตถุดิบมีมูลค่าสูง เงินทุนหมุนเวียนจึงมีความ
จ าเป็นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้มีการใช้เงินทุนหมุนเวียนทั้งที่เป็นของตนเองและกูยืมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งนอกและใน
ระบบ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและ
เครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปัญหาด้านธุรกรรมการเงิน เนื่องจากธนาคาร
บางแห่งไม่นิยมให้เครดิตกับผู้ประกอบการเหล่านี้ รวมทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว 



60 
 

 

ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมขาดสภาพคล่องในการด าเนินงาน หากประเทศไทยมีการจัดตั้ง
หน่วยงานทางด้านการเงิน ควรเริ่มจัดตั้งแผนกที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ซึ่งท้ายสุดจะเป็นการ
เสริมสร้างหน่วยงานที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถศึกษารูปแบบบริการของธนาคารเพชร อาทิ เช่น Antwerp Diamond 
Bank ในประเทศเบลเยี่ยมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งศูนย์ทดสอบอัญมณียังมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการ (ในต่างจังหวัด) ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์ และ
ประกันภัย รวมทั้งขั้นตอนการขอสนับสนุนทางการเงินและการตลาดมีความยุ่งยาก  

สรุปได้ว่า ด้านสถาบันทางการเงิน พบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME 
จ านวนมาก ปัญหาคือเงินทุนส่วนใหญ่จะหมุนอยู่ในรูปแบบของการซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ซึ่งส่งผล
ให้ธุรกิจมีเงินไม่มากพอในการลงทุน ซึ่งรัฐบาลแก้ปัญหาโดยให้มีนโยบายให้ธนาคาร SME สนับสนุน
การปล่อยสินเชื่อระยะสั้น เพ่ือธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รายละ 10 ล้านบาท รวมทั้งมีแนวทาง 
คือ การที่สามารถน าอัญมณีที่ผ่านมาตรฐานมาจ าน าได้ เพ่ือน าทุนที่ลงทุนไปน ามาซื้อวัตถุดิบเพ่ือ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมได้ และจัดตั้งกองทุนวัตถุดิบเพ่ือป้องกันการขาดแคลนและลดภาระในการ
จัดเก็บวัตถุดิบ 

สามารถสรุปในเรื่อง ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) ได้ว่า ด้านการผลิต
ของไทยนั้นยังขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบ ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบทอดทักษะในการเจียระไน เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่
ทันสมัย ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ขาด
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเจียระไนแบบใหม่ รวมทั้งวัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผล
ต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นได้ การปรับรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น อาทิ การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย จะส่งผลต่อชิ้นงานที่ได้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระการพ่ึงพิง
แรงงานได้อีกทางหนึ่ง จุดแข็งของประเทศไทย คือ การปรับตัวของผู้ประกอบการที่เริ่มมีการร่วม
ลงทุนในแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ การมีช่างฝีมือและบุคลากรที่มีความช านาญและทักษะฝีมือใน
การผลิตตัวเรือนค่อนข้างสูง รวมทั้งการสนับสนุนด้านปัจจัยเงินทุนในการผลิตจากรัฐบาลตามนโยบาย
ในปี พ.ศ.2553 (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, 2553) ที่
ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคาร SME เพ่ือเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน แก่ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สังกัดในสมาคม
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ดังกล่าว รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี เพียงน าอัญมณีมาเป็นหลักประกัน
เงินกู้กับธนาคารเท่านั้น 
 

4.3.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 

ในที่นี้จะพิจารณาถึงอุตสาหรรมการผลิตแม่พิมพ์ ศูนย์ทดสอบอัญมณี อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็น
การเฉพาะกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น โลจิสติกส์ และประกันภัย  ธุรกิจสนับสนุน
อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจแฟชั่น 

ในส่วนของอุตสาหรรมการผลิตแม่พิมพ์ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
ต้นแบบของไทยเด่นในเรื่องของการท าแม่พิมพ์จากการแกะสลักด้วยมือแต่จะใช้เวลานาน เมื่อเทียบ
กับการใช้คอมพิวเตอร์และแสงเลเซอร์ ซึ่งมีคุณภาพสูงและช่วยประหยัดเวลาการผลิ ตได้มากขึ้น 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตยาง ขี้ผึ้ง และปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ท าแม่พิมพ์เพ่ือน าไปท าแม่พิมพ์
เครื่องประดับ ผู้ผลิตหลักในไทยยังเป็นบริษัทร่วมทุนกับสหรัฐอเมริกา มีผู้ประกอบการไทยเพียงสอง
รายที่ท าได้ตามคุณภาพระดับสากล และสามารถหล่อได้เพียงเครื่องประดับเงินและทองค าเท่านั้น ไม่
สามารถน าไปใช้หล่อแพลทินัมได้ ท าให้สามารถทดแทนการน าเข้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น ได้มีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
แฟชั่นของไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น เพ่ือสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปสู่
อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ให้มีนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้   

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2559) ได้ให้ข้อมูลว่า ศูนย์ทดสอบอัญมณียังมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการ (ในต่างจังหวัด) ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์ และ
ประกันภัย รวมทั้งขั้นตอนการขอสนับสนุนทางการเงินและการตลาดมีความยุ่งยาก (ศูนย์ข้อมูลอัญ
มณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 
2559) 

ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยในเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related 
and Supporting Industries) พบว่า ในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น ศูนย์ทดสอบอัญมณียัง
มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์การ
ประกันภัย  ในเรื่องอุตสาหรรมการผลิตแม่พิมพ์ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบของไทย
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เด่นในเรื่องของการท าแม่พิมพ์จากการแกะสลักด้วยมือแต่จะใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับการใช้
คอมพิวเตอร์และแสงเลเซอร์ ซึ่งมีคุณภาพสูงและช่วยประหยัดเวลาการผลิตได้มากขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมการผลิตยาง ขี้ผึ้ง และปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ท าแม่พิมพ์เพ่ือน าไปท าแม่พิมพ์เครื่องประดับ 
ผู้ผลิตหลักในไทยยังเป็นบริษัทร่วมทุนกับสหรัฐอเมริกา มีผู้ประกอบการไทยเพียงสองรายที่ท าได้ตาม
คุณภาพระดับสากล และสามารถหล่อได้เพียงเครื่องประดับเงินและทองค าเท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้
หล่อแพลทินัมได้ ท าให้สามารถทดแทนการน าเข้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและ
แฟชั่น พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น ได้มี
กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการ
ออกแบบ การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ รวมทั้งการพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น เพ่ือสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ให้มีนัก
ออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้   

ประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบอัญมณีและเครื่องประดับดังนี้ 
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (Hallmarking) 
ทองค า แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอ่ืน ๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ 
และเครื่องเลเซอร์ในการแกะสลักเครื่องหมายรับรองคุณภาพทองค า และโลหะมีค่าอ่ืน  ๆ โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ ตรวจสอบ
โลหะมีค่าฯ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ป้องกันการ
ฉ้อโกง และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างสุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสินค้า
เครื่องประดับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามความประสงค์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) 

(2) AIGS Lab, Thailand ตั้ ง อ ยู่ ที่  Jewelry Trade Center (B1 Floor), 
Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand ให้บริการในการคัดแยกอัญมณีธรรมชาติออก
จากใยสังเคราะห์ ตรวจสอบพลอย เครื่องประดับแท้ที่ท าจากเพชร แต่ยกเว้นพลอยจ าพวกโอปอล์  
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4.3.4 รัฐบาล 
ในที่นี้จะกล่าวถึงมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรการการค้า

ระหว่างประเทศ (ท้ังมาตรการทางด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี) มาตรการภายในประเทศ เช่น มาตรการ
ทางด้านภาษีในประเทศ และกฎเกณฑ์หรือนโยบายภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตรการ
ทางการค้าต่อประเทศต่าง ๆ (ศักดา ธนิตกุล, 2546) ใน 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 มาตรการภาษีศุลกากร (Tariff Measures) คือ อัตราภาษีศุลกากร
ในการน าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างหลากหลายเนื่องจากมีการ
ก าหนดอัตราภาษีไว้ในหลายระดับ เช่น ระดับอัตราภาษีน าเข้าทั่วไป (Most Favored Nation: MFN) 
และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (The Generalized Systems of Preference: GSP) แต่
โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในระดับอัตราภาษีน าเข้าทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0-110 

รูปแบบที่ 2 มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures) คือ การน าเข้าโดย
ส่วนใหญ่ไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตหรือมีใบอนุญาต หรือขอเอกสารการน าเข้าพิเศษ เว้นแต่สินค้าบาง
ประเภทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการน าเข้าที่ก าหนดไว้ที่ส าคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ
แท้ เช่น 

(1)  การน าเข้าพลอยอาบรังสีจะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการว่าด้วย
ข้อบังคับด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Regulatory Commission) ก่อน และจะต้องได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลที่แท้จริงเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาก าหนดให้พลอยสีน าเข้าจะต้องมีรังสี
ตกค้างไม่เกิน 1 นาโนคูรี่ต่อกรัม 

(2) การน าเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบางประเภท เช่น สินค้าทองค า 
เงิน แพลทินัม และโลหะผสม จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการประทับตราเครื่องหมายหรือ
ปิดฉลากทางการค้าเพ่ือแสดงค่าบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าและมูลค่าของสินค้า 

(3) การน าเข้าเครื่องประดับเทียมจะต้องสลักชื่อประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าลง
บนตัวสินค้าเพ่ือประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามระบบ GSP ของสหรัฐอเมริกา 

(4) การน าเข้าสินค้าไข่มุกมายังสหรัฐอเมริกา ศุลกากรสหรัฐอเมริกา จะ
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างไข่มุกธรรมชาติและไข่มุกเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ของการเรียกเก็บภาษี
เท่านั้น 

ในขณะที่มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีซึ่งคาดว่าจะเกิดในอนาคต ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงของ GATT และ WTO ที่
อุตสาหกรรมและเครื่องประดับคาดว่าอาจจะต้องเผชิญในอนาคต ได้แก่ (ศักดา ธนิตกุล, 2546) 
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(1) ปัญหาเรื่องการก าหนดแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ปัจจุบัน
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยยังไม่ประสบปัญหาในเรื่องแหล่งก าเนิดสินค้าของ WTO ทั้งนี้ 
กฎเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่จะน ามาใช้กับสินค้าและเครื่องประดับเพ่ือจะท าให้ประเทศนั้น ๆ 
ได้แหล่งก าเนิดสินค้า ได้แก่ การใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด และการน าวัตถุดิบจากประเทศหนึ่งเข้า
มาแปรสภาพในอีกประเทศหนึ่งอย่างพอเพียง ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดท ากฎเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยแหล่งก าเนิด
สินค้าภายใต้ WTO เสร็จสิ้น และกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน ผลกระทบก็อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไปเพ่ือจะได้
สามารถปรับกระบวนการผลิตให้ทันกับกฎเกณฑ์ใหม่ได้ 

(2) ปัญหาเรื่องการค้าโดยภาครัฐ (State Trading) ปัจจุบันมีประเทศสังคมนิยม
หลายประเทศได้เข้าเป็นสมาชิก WTO แต่ประเทศสังคมนิยมมีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนและมีการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเป็นจ านวนมากเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้าโดย
รัฐภายใต้กรอบกติกาการค้าของ WTO คือ รัฐวิสาหกิจอาจด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่อง
กับการจ ากัดปริมาณน าเข้า การให้การอุดหนุนโดยรัฐ รวมถึงการเลือกปฏิบัติ ซึ่งขัดกับหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าโดยเป็นธรรมของ WTO  

(3) ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) กล่าวกันว่าในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของไทยมีการจ้างแรงงานเด็กเพ่ือท างานในโรงงานเป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่า
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 44 จะบัญญัติห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 
ปี เข้าท างานก็ตาม แต่เชื่อกันว่า ในโรงงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อม 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานของภาครัฐตรวจสอบได้ไม่ทั่วถึง ยังมีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
อยู่มากพอสมควร ดังนั้น ไทยจึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับด้วย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงมาตรการที่ไทยท าข้อตกลงไว้กับสหรัฐอเมริกา เพ่ือหาว่า
มาตรการใดที่ส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า ข้อตกลงที่เป็นสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป เป็นมาตรการที่ไทยใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในการค้า
เครื่องประดับแท้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 
สิทธิ พิ เ ศษทางภาษีศุ ล กากร เป็ นการทั่ ว ไป  (Generalized System of 

Preferences : GSP) (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2559) เกิดจากการประชุม
สหประชาชาติว่ าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and 
Development – UNCTAD) ต้องการเปิดโอกาสให้ประเทศที่ก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาสามารถส่ง
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สินค้าไปยังประเทศพัฒนาแล้วในอัตราภาษีที่ต่ ากว่าอัตราภาษี MFN โดยไม่ถูกฟ้องร้องในองค์การ
การค้าโลก ในเรื่องการเลือกปฏิบัติทางการค้า 

โดยสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) เป็นเครื่องมือทางการค้าระหว่างประเทศ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ส่งออกและน าเข้า โดยผู้ส่งออกสามารถส่งสินค้าไปจ าหน่ายได้มากขึ้น ในขณะ
ที่ประเทศน าเข้าสามารถน าเข้าสินค้าในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศผู้
น าเข้า และประเทศผู้ส่งออก แต่ในบางครั้งสิทธิดังกล่าวถูกน าไปใช้ในแง่การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือต่อรองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) มาก
ที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (ศุภัช ศุภชลาศัย, 2559) 

โดยมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าของไทยนั้น ก าหนดให้มีการ
ระบุน้ าหนัก/ส่วนผสม/สัดส่วน และหากต้องใช้เครื่องหมายคุณภาพ ต้องประทับตราเครื่องหมาย
ทางการค้าของผู้ผลิตตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยอาจระบุไว้ในตัวสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ให้มี
รายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งนี้การปิดฉลากเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ (Fineness) และมูลค่า (Value) ของ
สินค้าก าหนดไว้ภายใต้กฎหมาย National Stamping Act (NSA) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา 
ก าหนดให้สินค้าที่น าเข้าสหรัฐอเมริกาต้องระบุประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดสินค้า เช่น Made in 
Thailand เป็นต้น  

โดยสหรัฐอเมริกายังมีการให้สิทธิ GSP แก่ไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการ 
ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559) 

โครงการที่ 1 : วันที่ 1 มกราคม 2519 – วันที่ 3 มกราคม 2528 
โครงการที่ 2 : วันที่ 4 มกราคม 2528 – วันที่ 30 กรกฎาคม 2538 
โครงการที่ 3 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2540 
ต่ออายุครั้งที ่1 : วันที่ 1 มิถุนายน 2540 – วันที่ 30 มิถุนายน 2541 
ต่ออายุครั้งที ่2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 – วันที่ 30 มิถุนายน 2542 
ต่ออายุครั้งที ่3 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 – วันที่ 30 กันยายน 2544 
ต่ออายุครั้งที ่4 : วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ต่ออายุครั้งที ่5 : วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2551 
ต่ออายุครั้งที ่6 : วันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552 
ต่ออายุครั้งที ่7 : วันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553 
ต่ออายุครั้งที่ 8 : วันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2556 
ต่ออายุครั้งที่ 9 : วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2560 
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จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ต่ออายุสิทธิ GSP ของไทยครั้งที่ 9 ตั้งแต่  
1 สิงหาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา 
ท าให้ผู้ส่งออกได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าส่งผลต่อยอดรวมการส่งออกที่เพ่ิมมากขึ้น  โอกาสในการตัด
สิทธิ GSP ของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า ซึ่งสหรัฐอเมริกาก าหนดเพดาน 2 กรณี คือ กรณีเพดานมูลค่า
น าเข้าเกินที่ก าหนดในแต่ละปี ซึ่งในปี 2557 อยู่ที่165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และกรณีสัดส่วนการน าเข้า
สหรัฐอเมริกา เกิน 50% ซึ่งยังไม่มีรายการของอัญมณีและเครื่องประดับแท้ ในส่วนของรายการ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่อยู่ในสิทธิ GSP มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐอเมริกา 
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ตารางที่ 4.7 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ได้รับสิทธิจีเอสพีจากสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่ได้รับสิทธิ GSP จากสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : (ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน), 2559 อ้างถึงข้อมูลจาก http://www.worldtariff.com) 
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ปัจจุบันมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าส าคัญและระเบียบปลีกย่อยต่าง ๆ 
ของประเทศคู่ค้า เช่น มาตรฐานสินค้า กฎระเบียบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ตลอดจน
มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อทิศทางการส่งออก
สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับมากข้ึน โดยเฉพาะข้อจ ากัดทางการค้าของคู่ค้าที่เอ้ือต่อการท า
การตลาดของคู่แข่ง ทั้งการที่ไทยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) จากสหภาพยุโรป (หอการค้าไทย, 
2558 อ้างอิงจาก http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=13878) นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้น ในสินค้าไทยทุกรายการที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป จาก 2 เหตุผลคือ  
1) สินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกิน 17.5% ของมูลค่าการน าเข้ารวมจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP จะถูก
ตัดสิทธิ และ 2) จากการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากธนาคารโลกให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางถึงค่อนข้างสูง (Upper-Middle Income Countries) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ท าให้ไทยต้องเสีย
ภาษีในอัตราปกติ (อัตรา MFN) ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ซึ่งส่งผลกระทบในส่วนของ 
อัญมณีด้วยแต่ในปริมาณไม่สูงมากนัก เนื่องจากไม่ใช่สินค้ากลุ่มหลักท่ีส่งไปยังยุโรป แต่อาจมีแนวโน้ม 
ที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลเดียวกันในอนาคต) รวมทั้งอาจมีแนวโน้มการถูก
ตัดสิทธิ GSP ของไทยจากปัญหาทางการเมืองและการท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่เมินเฉยต่อค าขู่การ 
ตัดสิทธิ GSP ของสหรัฐอเมริกา (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/676323 เมื่อ
วันที่ 4 มิ.ย.59) 

รวมไปถึงความไม่ชัดเจนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP) ซึ่งแม้ว่าไทยจะมี GSP ซึ่งเป็นข้อตกลงโดยตรง
ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา แต่การที่ไม่ได้เข้าร่วม TPP อาจส่งผลต่อมาตรการของสหรัฐอเมริกาที่
จะพิจารณาในการต่ออายุ GSP ซึ่งไทยมีโอกาสที่จะถูกไม่ต่ออายุมาตรการ ส่งผลต่อผู้ประกอบการ
อาจเกิดอุปสรรคด้านต้นทุนที่สูงขึ้น กระทบต่อตลาดเครื่องประดับแท้ในสหรัฐอเมริกาที่คู่แข่งอาจเข้า
มาเพ่ือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลท าให้ไทยต้องเสียภาษีสูงกว่าคู่แข่ง และ
ส่งผลต่อราคาสินค้าของไทยที่อาจมีราคาสูงกว่าคู่แข่ง น าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่จะลดลง
เรื่อย ๆ ในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนาม ที่เป็นหนึ่งในสมาชิก TPP ที่สะท้อนจากการ
ส่งออกสินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับของเวียดนามแม้มีสัดส่วนไม่มากแต่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวแบบก้าวกระโดด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559 

ในขณะที่เมื่อผู้วิจัยท าการส ารวจเชิงปริมาณ เพ่ือส ารวจว่า มาตรการทางการค้า
กับความคิดเห็นของผู้ประกอบการในธุรกิจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ โดยส ารวจจากความ
คิดเห็นของผู้ส่งออกเครื่องประดับแท้ ได้ผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.8 ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้  
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 

 
ค าถาม Means S.D. ระดับ 

มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ 4.11 0.77 มาก 

ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 2.54 0.96 น้อย 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.18 1.01 ปานกลาง 

สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ 3.88 0.80 มาก 

ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

3.32 0.98 ปานกลาง 

เกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือ 
และมีความเข้มข้นมากข้ึน 

3.56 0.98 มาก 

มาตรการทางการค้า 3.43 0.34 มาก 

ที่มา: จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยด้วยแบบสอบถาม  
 

จากตารางที่ 4.8 จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ พบว่า ความ
คิดเห็นในมาตรการทางการค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยเมื่อพิจารณาใน
รายข้อ พบว่า ค าถามในเรื่องมาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด 4.11 รองลงมาคือสร้างความยั่งยืนในธุรกิจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 เกิดการแข่งขัน
ของตลาดแรงแรงฝีมือและมีความเข้มข้นมากขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 ประเทศไทยได้
ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 และก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.54  

เพ่ือซึ่งแนวทางการลดผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP ในอนาคตนั้น ดร.อัทธ์ 
พิศาลวานิช ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2558) ให้
ข้อเสนอแนะ 4 แนวทางคือ 1) กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพควรย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศไปยัง
กลุ่ม CLMV ที่ยังคงได้สิทธิ GSP จากอียู เพ่ือใช้เป็นฐานผลิตส่งออก 2.เร่งหาตลาดอ่ืนที่มีศักยภาพ
เพ่ือชดเชย เช่นตลาดเอเชีย แอฟริกา และกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้)  
3) การเร่งใช้สิทธิภาษี 0% ในเขตการค้าเสรี (FTA) หลายกรอบที่ไทยได้ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้ว
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ให้เต็มที่ เช่นในกรอบอาเซียนที่จากผลส ารวจผู้ประกอบการไทยยังใช้สิทธิส่งออกเพียง 37% ของ
รายการสินค้าที่อาเซียนได้ลดภาษีเท่านั้น และ 4.การบริหารจัดการต้นทุนเพื่อให้แข่งขันได้ดีขึ้น 

ในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลนั้น พบว่า มาตรการหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้
เรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนปรน เพ่ือกระตุ้นการส่งออก คือมาตรการยกเลิกภาษีสรรพสามิต ประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์2559 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณี  และเครื่องประดับของโลก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงการคลัง, 2559) 

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับการน าเข้ามาเพ่ือขายหรือการขายอัญมณีและ
เครื่องประดับแท้เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งท าเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ท าขึ้นใหม่ผล
จากการเรียกร้องท าให้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการส่งออก 
เนื่องจากมีผู้ประกอบการไทยจ านวนมากที่มีอาชีพรับจ้างเจียระไนอัญมณีเพ่ือไปขาย ซึ่งเดิมต้องเสีย
ภาษีน าเข้าและส่งออก หลังจากนั้นจึงน าเอกสารไปยื่นของคืนภาษีในภายหลัง ซึ่งหากยกเลิก
มาตรการดังกล่าว จะสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการได้มากขึ้นที่จะมีเงินทุนน าไป
หมุนเวียนในธุรกิจ 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยดังกล่าว 
(ผู้แทนบริษัทส่งออก, 2559)จะช่วยเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง  การผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับของโลกโดยจะสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจโดยคาดว่าปริมาณการส่งออกจะเพ่ิมขึ้น 
3,900 ล้านบาทต่อปี และลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้ร้อยละ 2 ของต้นทุนการผลิตรวม รักษาฐาน
การผลิตอัญมณีปลายน้ า (การประกอบตัวเรือน) ไม่ให้ย้ายฐานไปยังประเทศคู่แข่งที่มีค่าแรงที่ถูกกว่า 
ทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมปลายน้ ามีประมาณ 50,000 คน ทั้งยังจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาษี
ไม่มากนัก เนื่องจากมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจ 

สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ในเรื่องมาตรการทางการค้าที่ส่งผลต่อการส่งออก
ของประเทศไทย พบว่า ในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาตั้งไว้นั้น ส่งผลให้ผู้ส่งออกต้อง
ท าการศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่ทางสหรัฐอเมริกาตั้งไว้ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถท าได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งสิทธิ GSP ที่ยังมีผลอยู่จนถึงปี พ.ศ.2560 ในขณะที่ในเรื่องของการสนับสนุนจาก
ภาครัฐนั้น พบว่า ภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องของภาษีในการน าเข้าวัตถุดิบในการท าเครื่องประดับ
แท้ ทั้งสองเรื่องล้วนแต่ส่งผลทางบวกต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย ซึ่ง รัฐบาล 
(Government) และเหตุสุดวิสัย/โอกาส (Chance) ในเรื่องของมาตรการระหว่างประเทศ ข้อตกลงที่
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เป็นสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป เป็นมาตรการที่ไทยใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่ง
ในการค้าเครื่องประดับแท้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาตั้งไว้นั้น 
ส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องท าการศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่ทางสหรัฐตั้งไว้ เพ่ือให้ การด าเนินการ
สามารถท าได้อย่างถูกต้อง ส าหรับสิทธิ GSP ที่ยังมีผลอยู่จนถึงปี พ.ศ.2560 นั้น ยังคงส่งผลดีต่อการ
ส่งออกของไทย ในขณะที่ในเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น พบว่า ภาครัฐให้การสนับสนุนใน
เรื่องของภาษีในการน าเข้าวัตถุดิบในการท าเครื่องประดับแท้ ทั้งสองเรื่องล้วนแต่ส่งผลทางบวกต่อ
การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย รวมทั้งในเรื่องของการที่รัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนวัตถุดิบเพ่ือ
ป้องกันการขาดแคลน 
 

4.3.5 เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) 
แนวทางการพัฒนาและโอกาสของประเทศไทย ผู้ประกอบการเห็นว่า  

ควรท าดังนี้ 
(1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ Marketing Unit ในการที่จะเป็นศูนย์กลาง

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก หน่วยงานทางด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพนับเป็นกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพดังกล่าวดังจะเห็นได้จากประเทศอินเดียที่มีการจัดตั้ง The Gem & 
Jewelry Export Promotion Council (GJEPC) ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา
ทางการค้า เป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยหน่วยงาน
นี้รับผิดชอบดูแลเฉพาะงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะ หน่วยงานดังกล่าวจึงมีส่วนส่งเสริมการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับแก่ประเทศอินเดีย 
ประเทศไทยจึงควรพัฒนาหน่วยงานทางด้านการตลาด โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการส่งออกที่ควรอบรม
บุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกส าหรับสินค้าแต่ละประเภท โดยบุคลากรแต่ละคนควรดูแลสินค้าเพียง 1 – 2 
รายการเท่านั้น ไม่ใช่บุคลากรคนเดียวรับผิดชอบสินค้ามากกว่า 10 รายการ ท าให้การดูแลสินค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับไม่ทั่วถึง ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ 

(2)  การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติเพ่ือประชาสัมพันธ์ สิ่งหนึ่งที่ GJEPC 
รับผิดชอบผลิตเพ่ือส่งเสริมทางด้านการตลาด คือ นิตยสาร Solitaire International ซึ่งเป็นนิตยสาร
ที่น าเสนอความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก และข่าวสารข้อมูลของ
อุตสาหกรรมอินเดียไปพร้อมกัน เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับอินเดียแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ GJEPC มีการประชาสัมพันธ์นิตยสารฉบับนี้ให้มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยน านิตยสาร Solitaire International ไปแจกตามงาน
แสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่ส าคัญทั่วโลก สิ่งพิมพ์นี้ยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการให้
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ข้อเท็จจริงที่เกิดกับอุตสาหกรรมของอินเดียได้ หากมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งผู้อ่านก็ให้ความเชื่อถือ
บทความดังกล่าวด้วย ประเทศไทยยังขาดสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี
อยู่เน้นขายผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก หากสมาพันธ์ฯ จัดท านิตยสารอัญมณีและเครื่องประดับ
ที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก จะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับมากยิ่งขึ้น 

(3) สมาพันธ์ฯ ควรสร้างความตระหนักให้กับทั่วโลกถึงความเป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยโดยเฉพาะพลอย ผ่านการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดในงานแสดงสินค้าที่ส าคัญ การจัดประกวดเพ่ือสร้างสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของประเทศไทย เช่น 
การจัดประกวด Miss Ruby แต่สิ่งที่ส าคัญ คือ การเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากในอดีตประเทศ
ไทยเคยประสบปัญหากับการเปิดเผยกรรมวิธีการเผาพลอยจนในที่สุดผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นและ
ปฏิเสธสินค้า ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในที่สุด 

(4) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ใหม่และหลากหลายมากขึ้น 
สมาพันธ์ฯ ควรมีบทบาทในการน าวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น 
การส่ง E-mail Shot โดยการจัดส่งข่าวความคืบหน้าผ่านทางอีเมล์ของผู้ประกอบการที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรม การขายและโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง Home Shopping Network การขอลง
ข้อมูลในบทบรรณาธิการของวารสารการค้าที่ส าคัญ การน าตัวแทนการค้าไทยไปพบผู้ซื้อ การลง
โฆษณาผ่านวารสารการค้าทั่วโลก หรือแม้กระทั่งการน าระบบ Grading Systemไปแสดงในงานต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

(5) การส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้กับงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ
กรุงเทพฯ งานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเป็นนานาชาติถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
สถานภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งการจะพิจารณาว่า
งานใดประสบความส าเร็จมีความเป็นนานาชาติสามารถพิจารณาได้จากจ านวนผู้ซื้อที่เข้าร่วมงาน ผู้
ออกงานที่ควรมาจากประเทศนั้นๆ โดยตรง รวมถึงหน่วยงานที่มีความส าคัญในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ จะสังเกตได้ว่าในงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพฯ ยังไม่พร้อมในหลาย
ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ที่บางส่วนเลือกไปร่วมงานที่ฮ่องกงที่จัดในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน 
เพราะที่งานในฮ่องกงก็มีผู้ประกอบการไทยไปร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 100 ร้าน หรือแม้กระทั่ง
หน่วยงานอย่าง AWDC (เดิมเคยรู้จักในนาม HRD) ที่ไม่มาร่วมงานในประเทศไทย อีกทั้งบุคคลส าคัญ
ในอุตสาหรรมที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ เนื่องจากการเรียนเชิญที่กระชั้นชิดกับวันจัดงาน ซึ่งบุคคล
ส าคัญเหล่านี้จะมีการก าหนดตารางการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือน การร่วม Road Show 
ประชาสัมพันธ์งาน Bangkok Gems & Jewelry ตามงานแสดงสินค้าในประเทศอ่ืน ๆ นับเป็นสิ่งที่จะ
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ช่วยประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเช่นกัน สมาพันธ์ฯ จึงควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดงาน
แสดงอัญมณีและเครื่องประดับกรุงเทพฯ ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพ่ือช่วยส่งเสริมคว ามเป็น
นานาชาติให้กับงาน 

(6) การพัฒนาตลาดกลางค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Gem and Jewelry 
Exchange) ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของตลาดกลาง
ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย 

ปัจจัยที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งของตลาดกลางที่ควรตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมือง อยู่ใกล้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงใกล้กับหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ปัจจัยที่ 2 ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลจักรที่ส าคัญในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ  

ปัจจัยที่ 3 ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความส าคัญในการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ หากบริเวณที่ตั้งได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการจะมีความมั่นใจในการด าเนิน
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

ปัจจัยที่ 4 การให้สิทธิพิเศษทางภาษีรวมถึงระบบศุลกากรของประเทศ หาก
ประเทศใดมีการอ านวยความสะดวกในขั้นตอนศุลกากร รวมถึงมีอัตราภาษีน าเข้าและส่งออกที่จูงใจ 
จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเข้ามาด าเนินธุรกิจมากขึ้น โดยควรจัดตั้งตลาดกลางค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในบริเวณใจกลางเมือง ใกล้กับบริเวณที่มีธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับตั้งอยู่ เป็น
จ านวนมาก ซึ่งพ้ืนที่บริเวณถนนมเหสักข์/ถนนสีลม/ถนนสุรวงศ์ มีความเหมาะสมมากส าหรับการ
จัดตั้งตลาดกลางทั้งนี้ในการก าหนดสถานที่ตั้งตลาดกลางควรมาจากมติโดยรวมจากการประชุมของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทยทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากประเทศไทยเปรียบเสมือนมีกองทัพ แต่ขาดเสนาธิการในการวางแผนร่วมกัน 
ท าให้แต่ละส่วนด าเนินงานตามท่ีตนเองคิด ไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ในเรื่องโอกาสและการตลาดของไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่ผู้ผลิตในประเทศทั้งรายเล็กและรายใหญ่มีการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการตลาดมาก 
โดยเฉพาะในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่รายใหญ่จะเน้นการจัดแสดงในงานแสดงสินค้าขนาด
ใหญ่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะที่รายย่อยจะใช้ช่องทางด้าน E-commerce ในการ
ช่วยเหลือเพ่ือติดต่อกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากข้ึน   
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4.3.6 กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน  
กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)  

จะกล่าวถึง แผนการที่วิเคราะห์ออกมาเป็นจุดแข็งและกลยุทธ์ที่เลือกใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องประดับแท้และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง โดยผู้วิจัย
จะวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญและมีสัดส่วนต่อมูลค่าการ
ส่งออกของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงมุ่งเจาะตลาดเชิงลึกทั้งในระดับเมืองมากขึ้นผ่าน
กิจกรรมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าเครื่องประดับของไทยยังเป็นที่นิยมและ
เชื ่อถือในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันไทยเป็นคู ่ค้าอันดับสามรองจากอินเดียและจีน 
(สัมภาษณ์ ณัฐวุฒิ สุคนธบารมี, 2559) 

จากตารางมูลค่าการน าเข้าเครื่องประดับแท้ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศต่าง 
ๆ ดังตารางที่ 1.3 นั้น แสดงให้เห็นถึงคู่แข่งของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ที่มีการส่งออกไป
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคือประเทศอินเดียและประเทศจีน ที่มีการส่งออกไปมากกว่าประเทศไทยทั้งปี 2557 
และ ปี 2558 ในมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น แต่ประเทศไทยกลับมีการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปสหรัฐอเมริกา
ลดลง โดยส่วนมากการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะแข่งขันกันทางด้านของต้นทุนในการผลิต เพราะ
อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างมาก จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียและประเทศจีน
มีความได้เปรียบประเทศไทยในด้านของต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ า และมีความ
พร้อมทางด้านวัตถุดิบเพราะส่วนมากวัตถุดิบในการผลิตนั้นหาได้จากภายในประเทศ ไม่ต้องพ่ึงพาการ
น าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วรัฐบาลของ 2 ประเทศนี้ยังให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ซึ่งภาครัฐบาลของอินเดียได้ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมาก โดยมีการก าหนด
มาตรฐานด้านภาษีที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนและการส่งออก ท าให้อินเดียสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมา
เป็นคู่แข่งที่ส าคัญของไทย  

ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับมา
เป็นเวลานาน อุตสาหกรรมนี้เริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนใช้แรงงานเป็นหลัก แล้วพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยอาศัยเทคโนโลยีเครื่องจักรและแรงงานที่ทันสมัย  

ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองค า ประเทศอินเดียเป็นทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคทองค ารายใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากประเทศอินเดียไม่มีวัตถุดิบทองค าภายในประเทศ 
ท าให้อินเดียต้องน าเข้าทองค าทั้งหมดจากต่างประเทศ 
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ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน ประเทศอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้
ส่งออกเครื่องประดับเงินที่ส าคัญรายหนึ่งของโลก แม้ว่าประเทศอินเดียจะไม่มีวัตถุดิบเงินอยู่ใน
ประเทศเลยก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอินเดียสามารถออกแบบและผลิตเครื่องประดับเงินได้ตรงกับ
ความต้องการและรสนิยมของกลุ่มตลาดผู้บริโภคตะวันตก และแรงงานที่ใช้การผลิตก็เป็นแรงงานที่มี
ฝีมือ  

สินค้าประเภทที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดได้แก่ การส่งออกเพชร โดยเฉพาะ
เพชรที่เจียระไนแล้ว ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ทั้งหมด ส าหรับตลาดส่งออกที่ส าคัญของประเทศอินเดียได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เบลเยียม ญี่ปุ่น 
และอิสราเอล (The Gem & Jewelry Export Promotion Council, India.) 

ประเทศจีน อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศจีนนั้นมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันประเทศจีนมีโรงงานที่ผลิตเครื่องประดับที่ท าจากทองค าและ
แพลทินัมเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจร
ยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจ านวนประชากร
มากที่สุดในโลก ดังนั้นในเรื่องของจ านวนแรงงานจึงได้เปรียบคู่แข่งอยู่มาก ส่งผลให้ก าลังการผลิตของ
ประเทศจีนมีมากกว่าประเทศไทยเราที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน และโรงงานผลิต
เครื่องประดับส่วนใหญ่เกิดจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับชาวฮ่องกง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทั้งทางด้านวัตถุดิบ แรงงาน และภาษี โดยประเทศจีน
ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า
เครื่องประดับที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน โดยมีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการ
ผลิตเครื่องประดับท้ังหมดของจีน 

 
กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทยนั้น ตามที่ทราบว่าใน

อุตสาหกรรมเครื่องประดับของไทยนั้นมีแรงงานทางด้านฝีมือ ช่างเจียระไน ควรใช้กลยุทธ์ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและเนื่องจากปัจจุบัน
ผู้ประกอบการหันมาให้ความส าคัญในการท าตลาดมากขึ้น เพ่ือออกแบบพัฒนาสินค้าให้มีความ
ทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานั้นได้  และเนื่องจากผู้บริโภค
สหรัฐอเมริกานั้นให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง จึงท าให้เป็นข้อได้เปรียบ
ของไทยในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของไทยนั้นเกิดจากแรงงานที่มีฝีมือ 
ประณีต สวยงาม ส่วนกลยุทธ์ที่น่าสนใจอ่ืนคือช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้มากขึ้น เนื่องจากระบบการซื้อขายของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการค้าขายใน
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ระบบออนไลน์ และจะอาศัยช่องทางการออกงานแสดงสินค้าเป็นส าคัญ ซึ่งมักจะเป็นผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่ค่อนข้างมีความพร้อมด้านเงินทุน และพันธมิตรทางการค้าในต่ างประเทศ และพบว่า
ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มหันมาให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่การออกแบบ
ร่วมกันกับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด เพ่ือลดความเสี่ยงจากกการพ่ึงพาการผลิตในรูปแบบของงานรับจ้างผลิต ที่ค่อนข้างให้
ผลตอบแทนที่ต่ าและเสี่ยงต่อการถูกยกเลิกการสั่งซื้อ จากความสามารถทางการแข่งขันที่ลดลง
โดยเฉพาะด้านราคา ซึ่งหากผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ด้านการแข่งขันด้านราคาในการช่วงชิงเพ่ือให้ได้
การสั่งซื้อ จะส่งผลท าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีก าไรหรือส่วนเกินทางการตลาดลดลง อย่างไรก็ตามหาก
มองในแง่ดี การแข่งขันท าให้ผู้ผลิตต้องท าการปรับตัว โดยเฉพาะทางด้านการปรับปรุงคุณภาพและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของตลาดคู่ค้ามากขึ้น ซึ่งหากไทยพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายให้โปร่งใสสามารถเชื่อใจได้จะเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าการส่งออกได้มากขึ้น รวมทั้งมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นการยกระดับคุณภาพของ
สินค้า ต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพมากข้ึน 

การขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เช่น E-commerce หรือช่องทางการค้า
ออนไลน์ ที่สอดรับกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น วัยท างาน สอดรับกับช่องทางการค้าใหม่ ๆ เป็นแนวทาง
สร้างช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และขายสินค้าโดยตรงแก่
ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี อาจจะเจอคู่แข่งขันที่มองเห็นโอกาสเดียวกันเกิดขึ้น ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ ความ
น่าสนใจ รวมทั้งบริการรับประกันหลังการขาย จึงมีส่วนส าคัญมากในการท าการตลาด (ผู้แทนบริษัท
ส่งออก, 2559) 

ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ของไทย 
ในช่วงที่ผ่านมา (นภัสชล กรรณสูต, 2558) ใช้กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ จุดแข็งของผู้ประกอบการในไทย คือ  

(1)  ผู้ส่งออกมีความเข้าใจตลาด และผู้ค้าในตลาดโลกรู้จักไทยมากกว่าคู่แข่ง  
(2)  ไทยเป็นตลาดการค้าพลอยสีที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก  
(3)  ช่างฝีมือไทยมีทักษะและฝีมือประณีตในการออกแบบ และขึ้นรูป

เครื่องประดับ  
ในขณะที่ปัญหาอุปสรรค คือ  
(1) การขาดแคลนวัตถุดิบ ที่ต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
(2) ราคาวัตถุดิบผันผวน โดยเฉพาะทองค ายังไม่ได้ขึ้นรูป และเนื้อเงิน  
(3) การขาดเทคโนโลยีใหม่  ๆในการผลิตเครื่องประดับ โดยเฉพาะผู้ผลิต SMEs  
(4) ขาดแคลนบุคลากรด้านฝีมือแรงงานเพ่ือการออกแบบและการผลิตสินค้า  
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(5) สถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ อาจส่งผล
กระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและร่วมลงทุนจากต่างประเทศ  

(6) ผู้ประกอบการไทยยังขาดความช านาญในการพัฒนาสินค้าที่ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์  

(7) ข้อกฎหมายด้านภาษีและการส่งเสริมการลงทุนไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการส่งออกเครื่องประดับแท้ในห้วงที่ผ่านมา คือ 
(1) พัฒนาและขยายตลาด สร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์สินค้าไทยใน

ระดับสากล โดยมีเป้าหมายให้ “ไทยเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเอเชียแปซิฟิค” 
(2) การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ 

“ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าวัตถุดิบของโลก” 
(3) Creative manpower สู่สากล โดยมี เป้าหมายในการ “ยกระดับ

มาตรฐานช่างฝีมือไทยสู่สากล” 
(4) การเพ่ิมสภาพคล่องด้านการเงินให้แก่ SMEs โดยมีเป้าหมายในการ 

“เพ่ิมมูลค่าการส่งออกในกลุ่ม SMEs” 
(5) การพัฒนากฎระเบียบและมาตรการของภาครั ฐเ พ่ือเพ่ิมขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายในการ “มูลค่าการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 ต่อปี” 

กลยุทธ์ ในการพัฒนาการส่งออกเครื่องประดับแท้ในห้วงที่ผ่านมา คือ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก 
(2) ส ารวจและจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอ 
(3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเครื่องประดับ

และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า 
ส าหรับกลยุทธ์เพ่ิมยอดขาย ขยายโอกาสส่งออก กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 

(2559) ได้เสนอกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในปี  2559 ว่าเป็นช่วงจังหวะที่
ผู้ประกอบการควรหันกลับมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานธุรกิจของตนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบสินค้าใหม่ๆ อยู่
เสมอเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า อีกทั้งยังควรเน้นการท าตลาดแบบเฉพาะเจาะจงหรือ Niche 
Market กันมากขึ้น โดยก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นคนกลุ่มใด และในลูกค้ากลุ่มนี้อาจสร้างการ
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เติบโตแก่ยอดขายได้จากกลยุทธ์การขายเพ่ิม (Up Sell) โดยหาช่องทางในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้
ให้ได้มูลค่าเพ่ิมขึ้น การขายข้าม (Cross Sell) คือมองหาวิธีในการน าเสนอสินค้ารูปแบบอ่ืน ๆ ให้แก่ลูกค้า
กลุ่มเดิมเพ่ือเพ่ิมยอดขาย รวมถึงการขายขยายที่เป็นการเพ่ิมลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ โดยอาศัยความเชื่อมโยง
จากกลุ่มลูกค้าเดิมให้ช่วยบอกต่อไปยังคนรู้จักอ่ืน ๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ
ในแต่ละห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควร
มองข้าม นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรหาโอกาสต่อยอดไปสู่การสร้างแบรนด์สินค้าเพ่ือสร้างการรับรู้
และการจดจ าในคุณค่าของสินค้า ท าการตลาดเชิงรุกท่ีเน้นการประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าด้วย 
Digital Marketing ซึ่งเป็น กลยุทธ์การตลาดที่มาแรงในปี 2559 ที่หลากหลายแบรนด์สินค้าให้ความส าคัญ
มากขึ้น ด้วยการน าเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ าแต่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้
หลากหลายกลุ่มอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรงเพ่ือน าข้อมูล
มาปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

แนวทางการผลักดันการส่งออกที่ผ่านมา มักจะมุ่งเน้นแนวทางการท าตลาด
แบบใช้การผลิตน าการตลาด (Supply Driven)  โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับหน้าที่ในส่วนปลายน้ าใน
การรักษาตลาดส่งออกหลัก และแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ รวมถึงหาแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญต่อการ
ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของไทย แนวทางการเพ่ิมการส่งออกภายนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นว่า ภาคธุรกิจควรต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งใน
ประเทศ ในการพัฒนาผู้ประกอบการและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข้งของการส่งออกไทยใน
อนาคต ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ทั้งในส่วนของรูปแบบสินค้า การก าหนดราคา
จ าหน่าย การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานและการน าเข้าเทคโนโลยี
มาช่วยในกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมทั้งการขายต้องรู้จักน าเสนอสินค้า ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริโภค แฟชั่นที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น รวมถึงหาทางใหม่ ๆ เข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา (สัมภาษณ์ 
ณัฐวุฒิ สุคนธบารมี, 2559) 

ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจกลยุทธ์การท าการตลาดจากกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ประกอบการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งถามค าถามในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์และแนวทางการท าการตลาดในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งผล
ออกมาดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา (กลยุทธ์ด้านการตลาด) 
 

ค าถาม Means S.D. ระดับ 

การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 3.98 0.99 มาก 

ความหลากหลายของสินค้า 3.16 0.99 ปานกลาง 
การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ 3.75 0.91 มาก 

ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ 3.44 0.89 มาก 

ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 4.02 0.86 มาก 
จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3.09 0.83 ปานกลาง 

การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 3.58 0.78 มาก 

การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด 3.72 1.01 มาก 

ความสามารถในการประเมินการตลาดของ
สหรัฐอเมริกา 

3.74 1.06 มาก 

ปัจจัยด้านการตลาด 3.61 .32 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ค าถามในเรื่องปรับกลยุทธ์ด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.02 รองลงมาคือการรองรับต่อก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.75 ความสามารถในการประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 
การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.44 ความหลากหลายของสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.16 และจัดระบบการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.09 

โดยเมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณในด้านความแตกต่างในปัจจัย
ด้านการตลาดต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านสถิติทดสอบ chi-
square ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง การรองรับต่อก าลังซื้อของ
ผู้บริโภคต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
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สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการตลาดในเรื่องการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมี
ค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง ความหลากหลายของสินค้า การ
คิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ปรับกลยุทธ์
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด ความสามารถในการประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกา และ
ปัจจัยการตลาดภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปว่าระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาไม่มีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 
ความหลากหลายของสินค้า การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับ
ตลาดในประเทศ ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การ
จัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด ความสามารถในการประเมิน
การตลาดของสหรัฐอเมริกา และปัจจัยการตลาดภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตารางที่ 4.10  

 



82 
 

 

82 

ตารางที่ 4.10 ความแตกต่างของด้านปัจจัยการตลาดกับระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจัยภายใน 
1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป รวม Chi 

square 
Sig 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 3.80 1.10 4.30 1.03 3.82 .72 3.98 .99 19.73 0.00* 

ความหลากหลายของสินค้า 3.05 .99 3.15 1.04 3.29 .98 3.16 .99 12.36 0.13 

การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ 3.65 .93 3.75 .85 3.88 .99 3.75 .791 2.31 0.89 
ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ 3.35 .87 3.45 .88 3.53 .94 3.43 .88 1.63 0.95 

ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  4.30 .80 3.95 .82 3.76 .90 4.01 .85 7.60 0.27 
จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 2.80 .89 3.20 .77 3.29 .77 3.09 .83 6.93 0.54 

การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 3.50 .76 3.70 .65 3.53 .94 3.57 .77 5.83 0.44 

การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด 3.90 .91 3.85 .74 3.35 1.32 3.72 1.01 10.39 0.24 
ความสามารถในการประเมินการตลาด 3.95 .94 3.90 1.02 3.30 1.16 3.73 1.06 6.69 0.35 

ปัจจัยการตลาดภาพรวม 3.59 .42 3.69 .25 3.53 .25 3.61 .32 33.66 0.14 
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เมื่อศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของปัจจัยด้านการตลาดที่มีระดับความพึงพอใจ 
พบว่า ในส่วนของการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.02 รองลงมาคือ การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความ
หลากหลายของสินค้า อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20  

ในเรื่องของปัจจัยการตลาดที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของปรับกลยุทธ์ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ 
ความสามารถในการประเมินการตลาด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 การสร้างความได้เปรียบด้าน
การตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.61 ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55 และจัดระบบ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.16 ตามตารางที 4.11 

 
ตารางที่ 4.11 ปัจจัยด้านการตลาดกับระดับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป
ยังสหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ 
 

ปัจจัย 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

t-test Sig 
เฉล่ีย S.D. เฉลี่ย S.D. 

การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 4.02 .95 3.88 .96 .48 .63 

ความหลากหลายของสินค้า 3.20 .98 3.05 1.05 .52 .60 
การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ 3.92 .92 3.38 .77                                       2.11 .03* 

ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาด 
ในประเทศ 

3.38 .87 3.55 .92 -.67 .50 

ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.89 .91 4.27 .67 -1.58 .12 

จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3.05 .85 3.16 .78 -.48 .63 
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 3.56 .75 3.61 .84 -.21 .83 

การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด 3.69 1.00 3.77 1.06 -.29 .77 

ความสามารถในการประเมินการตลาด 3.53 1.02 4.16 1.04 -2.14 .03* 
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ตารางที่ 4.12 ปัจจัยด้านการตลาดกับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

กลุ่ม source SS df MS F Prob > F 

การรองรับต่อ
ก าลังซื้อของ

ผู้บริโภค 

ระหว่างกลุ่ม 0.21 3 0.07 0.30 0.82 
ภายในกลุ่ม 12.11 53 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   

ความหลากหลาย
ของสินค้า 

ระหว่างกลุ่ม 0.74 4 0.18 0.83 0.51 
ภายในกลุ่ม 10.58 52 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

การคิดค้นและ
ออกแบบพัฒนา

สินค้าใหม่ 

ระหว่างกลุ่ม 1.16 3 0.38 1.85 0.15 

ภายในกลุ่ม 11.14 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.21   

ปรับกลยุทธ์ด้าน
ราคาเมื่อเทียบกับ
ตลาดในประเทศ 

ระหว่างกลุ่ม 0.44 3 0.15 0.66 0.58 

ภายในกลุ่ม 11.87 53 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

ปรับกลยุทธ์ด้าน
ช่องทางการจัด

จ าหน่าย  

ระหว่างกลุ่ม 0.86 3 0.29 1.33 0.27 

ภายในกลุ่ม 11.45 53 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

จัดระบบการ
บริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง 

ระหว่างกลุ่ม 0.34 4 0.08 0.36 0.83 

ภายในกลุ่ม 11.98 52 0.23   
รวม 12.31 56 0.22   

การจัดส่งสินค้าที่
มีประสิทธิภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 0.12 3 0.04 0.18 0.90 

ภายในกลุ่ม 12.19 53 0.23   
รวม 12.31 56 0.22   

การสร้างความ
ได้เปรียบด้าน

การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 0.42 4 0.10 0.46 0.77 

ภายในกลุ่ม 11.90 52 0.23   
รวม 12.31 56 0.22   
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ตารางที่ 4.12 ปัจจัยด้านการตลาดกับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา (ต่อ) 
 

กลุ่ม source SS df MS F Prob > F 

ความสามารถใน
การประเมิน
การตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 1.33 3 0.44 2.15 0.10 
ภายในกลุ่ม 10.97 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

ปัจจัยการตลาด
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.32 13 0.18 0.77 0.68 
ภายในกลุ่ม 9.99 43 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   
 

ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในปัจจัยด้านการตลาดต่อการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านสถิติทดสอบ t – test และ 1 – way anova ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า ในการวิเคราะห์ด้วยสถิติ t – test ปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง การ
คิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ และความสามารถในการประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกาที่
แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
แตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 โดยปัจจัยด้าน
การตลาดในเรื่อง การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ และความสามารถในการประเมินการตลาด
ของสหรัฐอเมริกาที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 
ความหลากหลายของสินค้า ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ปรับกลยุทธ์ด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การสร้าง
ความได้เปรียบด้านการตลาด และปัจจัยการตลาดภาพรวมมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุป
โดยยอมรับสมมติฐาน H0 ได้ว่าปัจจัยด้านการตลาดในเรื่อง การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค ความ
หลากหลายของสินค้า ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความ
ได้เปรียบด้านการตลาด และปัจจัยการตลาดภาพรวมที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ดังนั้น ผู้ วิจัยจึ งสรุปจากความคิดเห็นมาเป็นกลยุทธ์การส่งออก
เครื่องประดับแท้ได้ดังนี้ กลยุทธ์ โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 
ส าหรับคู่แข่งของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาได้แก่ ประเทศอินเดียและจีน 
(ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2555) ซึ่งเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าจ้าง
แรงงาน ซึ่งค่าจ้างแรงงานของไทยสูงกว่าคู่แข่งอย่างอินเดียและจีน ท าให้ประเทศไทยมีความเสียเปรียบ
ทางด้านราคา จุดแข็งของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย พบว่า เป็นเรื่องของฝีมือใน
การผลิตเครื่องประดับและแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง กลยุทธ์ในการแข่งขัน ในด้านผลิตภัณฑ์ต้องปรับปรุง
เรื่องของคุณภาพของเครื่องประดับโดยการใช้เครื่องจักรเพ่ือเข้ามาควบคุมคุณภาพในการผลิต พัฒนาและ
ให้ทุนในการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับ โดยต้องเน้นในเรื่องของรูปแบบที่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของโลก กลยุทธ์ด้านช่องการทางการจ าหน่าย ที่ต้องมีการขยายฐาน
ลูกค้าทั้งระดับล่าง กลาง และจะขยายไปสู่ระดับบน ซึ่งรายใหญ่จะเน้นการจัดแสดงในงานแสดงสินค้า
ขนาดใหญ่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะที่รายย่อยจะใช้ช่องทางด้าน E-commerce ในการ
ช่วยเหลือเพ่ือติดต่อกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

 
4.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการ
ส่งออก และความพึงพอใจในการส่งออก 
 

ในขณะที่ในส่วนของแบบสอบถามเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการ งาน
ศึกษาชิ้นนี้มีการทดสอบโดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามระยะเวลาในการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาการส่งออกแตกต่างกันมีลักษณะแตกต่าง
กันในด้านใดอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็นกลุ่มที่พึงพอใจและไม่พึง
พอใจกับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เพ่ือวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มมีลักษณะใดที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประเด็นที่เปรียบเทียบจะเป็นประเด็นด้านลักษณะการประกอบ
กิจการ การให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต และนโยบายภาครัฐ (โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้า โดยการค านวณ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ความเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
ประเด็นด้านลักษณะการประกอบการพิจารณาจาก ลักษณะทางธุรกิจ (กิจการคนไทยหรือต่างชาติ) 
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจจ านวนแรงงาน ระยะเวลาในการส่งออกไป
สหรัฐอเมริกา ด้านปัจจัยด้านการผลิต พิจารณาจาก ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของ
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วัตถุดิบ ทักษะฝีมือแรงงาน ความช านาญในการผลิตของแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐานการ
ผลิตสินค้าปัจจัยด้านการตลาด การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค ความหลากหลายของสินค้า การ
คิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ การ
ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย การจัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด ความสามารถในการประเมินการตลาดของ
สหรัฐอเมริกา 

 
4.4.1 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไป 

ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ ได้แก่ ลักษณะการ
ลงทุนทางธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ จ านวนแรงงานในสถาน
ประกอบการ จ านวนแรงงานเพียงพอ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
ไปยังสหรัฐอเมริกา 

สมมติฐาน ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามี
ความแตกต่างกันในปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ 
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ตารางที่ 4.13 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ 
 

ระยะเวลาส่งออกสนิค้าไปสหรัฐอเมริกา 1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึน้ไป รวม Chi-square Sig 

ลักษณะการลงทุนธุรกิจ 20 20 17 57 2.418 0.30 

(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

เป็นกิจการของคนไทยทั้งหมด 40.0% 25.0% 17.6% 28.1%   

เป็นกิจการของคนไทยร่วมทุนกับชาวต่างชาติ 60.0% 75.0% 82.4% 71.9%   
ทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 20 20 17 57 6.88 0.33 

(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

1-25 ล้านบาท 50.0% 30.0% 41.2% 40.4%   

26-50 ล้านบาท 35.0% 45.0% 29.4% 36.8%   

51-75 ล้านบาท 15.0% 25.0% 17.6% 19.3%   

มากกว่า 75 ล้านบาทข้ึนไป 0.0% 0.0% 11.7% 3.5%   

ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ 20 20 17 57 75.11 0.00* 
(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

1-5 ปี 90.0% 0.0% 0.0% 31.6%   

6-10 ปี 10.0% 80.0% 11.8% 35.1%   
11-15 ปี  0.0% 20.0% 70.6% 28.1%   

มากกว่า 15 ปีข้ึนไป 0.0% 0.0% 17.6% 5.3%   
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ตารางที่ 4.13 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ (ต่อ) 
 

ระยะเวลาส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา 1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป รวม Chi-square Sig 

จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ 20 20 17 57 4.28 0.64 

(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

1-50 คน  20.0% 20.0% 11.8% 17.5%   

51-100 คน 40.0% 30.0% 29.4% 33.3%   

101-150 คน 40.0% 35.0% 41.2% 38.6%   

มากกว่า 150 คนขึ้นไป 0.0% 15.0% 17.6% 10.5%   

จ านวนแรงงานเพียงพอ 20 20 17 57 1.96 0.37 

(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

เพียงพอ  65.0% 75.0% 52.9% 64.9%   

ไม่เพียงพอ 35.0% 25.0% 47.1% 35.1%   

หากตอบไม่เพียงพอ โปรดระบุ 7 5 8 20   

(%) 35.0% 25.0% 40.0% 100.0%   

แรงงานประเภทฝีมือ 71.4% 20.0% 50.0% 50.0%   

แรงงานประเภทท่ัวไป 28.6% 80.0% 50.0% 50.0%   

ผู้ประกอบการมีความพอใจยอดขายการส่งออก 20 20 17 57 4.40 0.11 

(%) 35.1% 35.1% 29.8% 100.0%   

พอใจ 60.0% 60.0% 88.2% 68.4%   

ไม่พอใจ 40.0% 40.0% 11.8% 31.6%   
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ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจต่อ
ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา  ผ่านสถิติทดสอบ chi-square ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในเรื่อง ระยะเวลาในการเปิดด าเนิน
ธุรกิจที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันในปัจจัยด้านระยะเวลาในการ
เปิดด าเนินธุรกิจของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ในเรื่อง 
ลักษณะการลงทุนทางธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ ระยะเวลา
ในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา จ านวนแรงงานที่มีความเพียงพอ มีความแตกต่างต่อระยะเวลาใน
การด าเนินการส่งออกเครื่องประดับแท้ที่ไม่แตกต่างกัน  จึงอาจสรุปได้ว่า ระยะเวลาการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่มีความแตกต่างกันในปัจจัยลักษณะการลงทุนทาง
ธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ ระยะเวลาในการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา จ านวนแรงงานที่มีความเพียงพอ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

4.4.2 ปัจจัยด้านการผลิต 
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจ

ส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการผลิตต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา  ผ่านสถิติทดสอบ chi-square ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ  95 พบว่า ปัจจัย
ภายในประเทศของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการผลิตในเรื่องสินค้ามีคุณภาพที่แตกต่าง
กันมีความแตกต่างต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกัน
อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่าว่า ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันในปัจจัยการผลิตในเรื่องสินค้ามีคุณภาพอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการ
ผลิตในเรื่อง ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของวัตถุดิบ ทักษะฝีมือแรงงาน ความช านาญใน
การผลิตของแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต 
ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน มาตรการผลิตสินค้า และปัจจัยการผลิตภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงอาจ
สรุปได้ว่า ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่มีความแตกต่างกันใน
ปัจจัยด้านการผลิตในเรื่อง ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของวัตถุดิบ ทักษะฝีมือแรงงาน 
ความช านาญในการผลิตของแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
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ด้านการผลิต ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน มาตรการผลิตสินค้า และปัจจัยการผลิตภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ตามตารางท่ี 4.14 
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ตารางที่ 4.14 ความแตกต่างด้านปัจจัยการผลิตกับระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจัยภายใน 
1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป รวม Chi 

square 
Sig 

Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ความหลากหลายของวัตถุดิบ 3.95 1.05 3.85 .93 3.59 .80 3.80 .93 6.28 0.39 

ศักยภาพของวัตถุดิบ  4.05 .99 3.80 1.00 3.53 1.28 3.80 1.09 14.46 0.07 

ทักษะฝีมือแรงงาน 3.90 .72 4.20 .69 3.94 .83 4.02 .74 2.98 0.56 
ความช านาญในการผลิตของแรงงาน 3.90 .72 4.30 .73 4.06 1.03 4.09 .83 8.58 0.19 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 2.85 1.13 3.20 1.10 3.58 .87 3.19 1.07 8.51 0.38 

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต 3.30 1.17 3.40 1.18 3.35 .93 3.35 1.09 10.69 0.22 
ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน 3.05 .76 3.30 1.17 3.47 1.12 3.26 1.03 7.42 0.49 

สินค้ามีคุณภาพ 4.40 .82 3.90 .91 3.35 .49 3.91 .87 18.72 0.00* 
มาตรฐานการผลิตสินค้า 3.70 .92 3.85 .81 3.70 .68 3.75 .80 4.18 0.65 

ปัจจัยการผลิตภาพรวม 3.67 .33 3.75 .31 3.62 .35 3.68 .33 34.36 0.12 
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4.4.3 มาตรการทางการค้า 
มาตรการทางการค้าส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ

ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ในด้านต่างๆ จ านวน 6 ข้อ ในเรื่อง ความเห็นต่อมาตรการทางการค้าที่มีความ
แตกต่างต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังสหรัฐอเมริกา มาตรการทางการค้าช่วยเปิด
โอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในมาตรการทางการค้าต่อ
ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านสถิติทดสอบ chi-square ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า มาตรการทางการค้าในเรื่องที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ ที่แตกต่างกันต่อระยะเวลาการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึง
อาจสรุปได้ว่าระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันใน
ปัจจัยด้านมาตรการทางการค้าในเรื่อง ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดการแข่งขัน
ด้านตลาดแรงงานฝีมืออย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่มาตรการทางการค้าต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
ไปยังสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ
มาตรการทางการค้าภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปโดยยอมรับสมมติฐาน H0 ได้ว่ามาตรการทาง
การค้าส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง 
มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน สร้างความยั่งยืนใน
ธุรกิจ ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางการค้าภาพรวม ที่
แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตามตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ความแตกต่างของมาตรการทางการค้ากับระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจัยภายใน 1-5 ปี 6-10 ปี 11 ปีขึ้นไป รวม Chi 
square 

Sig 
 Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ 4.05 .76 4.20 .83 4.05 .74 4.10 .77 3.66 0.72 

ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 2.75 .85 2.55 1.09 2.29 .92 2.54 .96 5.90 0.43 

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.30 1.08 3.10 1.07 3.12 .92 3.17 1.01 16.26 0.01* 
สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ 3.75 .85 3.75 .85 4.17 .63 3.87 .80 8.84 0.18 

ประเทศไทยได้ประโยชนจ์ากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 3.55 .99 3.20 1.05 3.17 .88 3.31 .98 9.95 0.27 

เกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ 3.85 .93 3.55 1.05 3.23 .90 3.56 .98 12.93 0.04* 
มาตรการทางการค้าภาพรวม 3.54 .35 3.39 .35 3.34 .29 3.43 .34 19.89 0.34 
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สรุปได้ว่า ในกรณีท่ีมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามระยะเวลาการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ น้อยกว่า 5 ปี, 6-10 ปี และ11 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้ประกอบการแต่
ละกลุ่มแตกต่างกันในประเด็นดังต่อไปนี้อย่างมีนัยส าคัญ 

(1) ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการมีระยะเวลาการส่งออกไป
สหรัฐฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกับระยะเวลาการด าเนินกิจการ 

(2) ด้านการให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุ
กิจการน้อยจะใส่ใจเรื่อง สินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่สูง ในขณะที่ระยะเวลาการส่งออกที่มากขึ้น 
ผู้ประกอบการจะเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพน้อยลง  

(3) ด้านการให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค 
พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการในช่วง 6–10 ปี จะให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวมากกว่า
ผู้ประกอบการในกลุ่มอื่น 

(4) ด้านความเห็นต่อมาตรการทางการค้า พบว่า ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มี
ระยะเวลาการส่งออกน้อยกว่า 5 ปี เห็นจะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากกว่าผู้ประกอบการ
ที่มีระยะเวลาส่งออกที่มากขึ้น อาทิเช่น การช่วยเหลือในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้เกิดแรงงานที่ฝีมือ 

เมื่อน าข้อมูลปัจจัยด้านการผลิตและปัจจัยด้านการตลาด รวมทั้งมาตรการทาง
การค้าซึ่งส ารวจมาจากผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันในเรื่องของความพึงพอใจในสภาพของปัจจัย
ที่มีความแตกต่างต่อการส่งออกในปัจจุบันหรือไม่ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.16 
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4.4.4 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 
 
ตารางที่ 4.16 ปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ 
 

ปัจจัย 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

t-test sig 
จ านวน 

ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

ลักษณะการ
ลงทุนธุรกิจ 

คนไทย 10 62.5 6 37.5 .592 .55 

ร่วมกิจการ 29 70.7 12 29.3   

ทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 

1-25M 17 73.9 6 26.1 .157 .87 

25-50M 12 57.1 9 42.9   

51-75M 8 72.7 3 27.3   
75Mup 2 100.0 0 0.0   

ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ 

1-5years 11 61.1 7 38.9 1.03 .31 

6-10 years 14 70.0 6 30.0   
11-15yeas 11 68.8 5 31.3   

15up 3 100.0 0 0.0   

จ านวนแรงงาน
ในสถาน
ประกอบการ 

1-50 7 70.0 3 30.0 1.13 26 

51-100 10 52.6 9 47.4   

101-150 17 77.3 5 22.7   

150up 5 83.3 1 16.7   

จ านวนแรงงาน
เพียงพอ 

เพียงพอ 21 56.8 16 43.2 3.15 .00* 

ไม่เพียงพอ 18 90.0 2 10.0   

ระยะเวลาในการ
ส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

1-5years 12 60.0 8 40.0 1.81 .07 
6-10years 12 60.0 8 40.0   

11 up 15 88.2 2 11.8  . 
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ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจกับระดับความพึงพอใจในการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ 
 

กลุ่ม Source SS Df MS F Prob > F 

ลักษณะการ
ลงทุนธุรกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.08 1 0.08 0.35 0.56 

ภายในกลุ่ม 12.24 55 0.22   
รวม 12.31 56 0.22   

ทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 

ระหว่างกลุ่ม 0.56 3 0.19 0.84 0.48 

ภายในกลุ่ม 11.76 53 0.22   
รวม 12.31 53 0.22   

ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 0.40 3 0.13 0.59 0.62 

ภายในกลุ่ม 11.91 53 0.22   
รวม 12.31 56 0.22   

จ านวนแรงงาน 
ในสถาน

ประกอบการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.78 3 0.26 1.20 0.32 
ภายในกลุ่ม 11.53 53 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

จ านวนแรงงาน
เพียงพอ  

ระหว่างกลุ่ม 1.43 1 1.43 7.25 0.00* 
ภายในกลุ่ม 10.88 55 0.20   

รวม 12.31 56 0.22   

ระยะเวลาในการ
ส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

ระหว่างกลุ่ม 1.02 3 0.34 1.60 0.20 
ภายในกลุ่ม 11.29 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

 
ในเรื่องของลักษณะการลงทุนธุรกิจพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับระดับความพึงพอใจ

ในการส่งออก โดยพบว่า การร่วมกิจการระหว่างคนไทยกับต่างชาติ มีความพึงพอใจการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐ ร้อยละ 70.7 มากกว่ากิจการที่คนไทยเป็นผู้ลงทุนเองซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 62.5 

ในเรื่องของทุนจดทะเบียนเริ่มต้น พบว่า ทุนจดทะเบียน 1-25 ล้านบาท มีระดับ
ระดับความพึงพอใจในการส่งออกมากที่สุด ร้อยละ 73.9 รองลงมาคือทุนจดทะเบียน 51-75 ล้าน
บาท มรีะดับความส าคัญในการส่งออก ร้อยละ 72.7 
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ในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบว่า ระยะเวลา 6-10 ปี มีระดับ
ความพึงพอใจในการการส่งออกมากที่สุด ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ ระยะเวลา 11-15 ปี ร้อยละ 
68.8 

ในเรื่องของจ านวนแรงงานในสถานประกอบการ พบว่า จ านวนแรงงานที่ 150 
คนข้ึนไป มีระดับความพึงพอใจในการการส่งออกมากท่ีสุด ร้อยละ 83.3 รองลงมาคือ จ านวนแรงงาน
ที่ 101-150 คน มรีะดับความส าคัญในการการส่งออก ร้อยละ 77.3 

ในเรื่องของจ านวนแรงงานเพียงพอ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีจ านวนแรงงานไม่
เพียงพอจะมีระดับความพึงพอใจในการส่งออกมากท่ีสุด ร้อยละ 90.0 

ในเรื่องของระยะเวลาในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ประกอบการที่มี
ระยะเวลาการส่งออกมากกว่า 11 ปีขึ้นไป จะมีระดับความพึงพอใจในการส่งออกมากที่สุด ร้อยละ 
88.2 รองลงมาคือ 1-5 ปี และ 6-10 ปี จะมีระดับความส าคัญในการส่งออกร้อยละ 60.0 

ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจต่อการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านสถิติทดสอบ t-test และ 1 – way anova ที่
ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในเรื่อง จ านวนแรงงานเพียงพอของ
ธุรกิจต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้กับระดับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป
ยังสหรัฐอเมริกามีค่าความแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ  (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่า
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 โดยด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจในเรื่อง จ านวนแรงงานเพียงพอของธุรกิจต่อการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ต่อระดับความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ด้านข้อมูลทั่วไปของธุรกิจต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ในเรื่อง 
ลักษณะการลงทุนทางธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ จ านวนแรงงาน
ในสถานประกอบการ ระยะเวลาในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่าง
กัน จึงอาจสรุปโดยยอมรับสมมติฐาน H0 ได้ว่าข้อมูลทั่วไปของธุรกิจต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ใน
เรื่อง ลักษณะการลงทุนทางธุรกิจ ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ จ านวน
แรงงานในสถานประกอบการ ระยะเวลาในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ที่แตกต่างกันมีความ
แตกต่างต่อระดับความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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4.4.5 ปัจจัยด้านการผลิต 
 
ตารางที่ 4.18 ด้านปัจจัยการผลิตกับระดับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ 
 

ปัจจัย 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ t-

test 
sig 

เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 

ความหลากหลายของวัตถุดบิ 3.76 .93 3.88 .96 -.44 .65 
ศักยภาพของวัตถุดิบ 3.71 .99 4.00 1.28 -.90 .37 

ทักษะฝีมือแรงงาน 3.94 .79 4.16 .62 -1.03 .31 
ความช านาญในการผลิตของแรงงาน 4.10 .78 4.05 .93 .19 .84 

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 3.25 1.07 3.05 1.10 .65 .51 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันดา้นการผลิต 3.51 1.07 3.00 1.08 1.67 .10 

ความได้เปรียบด้านปัจจยัทุน 3.15 1.06 3.50 .92 -1.18 .24 
สินค้ามีคุณภาพ 3.77 .81 4.22 .94 -1.86 .09 

มาตรฐานการผลิตสินคา้ 3.74 .81 3.77 .80 -.15 .88 

 
ในเรื่องของปัจจัยด้านการผลิตที่มีระดับความส าคัญ พบว่า ในส่วนของความ

ช านาญในการผลิตของแรงงาน มีระดับระดับความส าคัญในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 
รองลงมาคือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25  

ในเรื่องของปัจจัยการผลิตที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของสินค้ามีคุณภาพ มี
ระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ ทักษะฝีมือแรงงาน ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 ศักยภาพของวัตถุดิบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความหลากหลายของวัตถุดิบ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 มาตรฐานการผลิตสินค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และความ
ได้เปรียบด้านปัจจัยทุน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 
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ตารางที่ 4.19 ด้านปัจจัยการผลิตกับระดับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ 

 
กลุ่ม source SS df MS F Prob > F 

ความหลากหลาย
ของวัตถุดิบ 

ระหว่างกลุ่ม 0.07 3 0.02 0.10 0.95 

ภายในกลุ่ม 12.24 53 0.23   
รวม 12.31 56 0.22   

ศักยภาพของ
วัตถุดิบ 

ระหว่างกลุ่ม 1.54 4 0.38 1.86 0.13 

ภายในกลุ่ม 10.77 52 0.21   
รวม 12.31 56 0.22   

ทักษะฝีมือแร
งาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.80 2 0.13 1.87 0.16 

ภายในกลุ่ม 11.51 54 0.40   
รวม 12.31 56 0.21   

ความช านาญใน
การผลิตของ

แรงงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.29 3 0.43 2.07 0.11 
ภายในกลุ่ม 11.02 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

การพัฒนา
เทคโนโลยีการ

ผลิต  

ระหว่างกลุ่ม 0.25 4 0.06 0.27 0.89 
ภายในกลุ่ม 12.06 52 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
ด้านการผลิต 

ระหว่างกลุ่ม 0.65 4 0.16 0.73 0.57 
ภายในกลุ่ม 11.65 52 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

ความได้เปรียบ
ด้านปัจจัยทุน 

ระหว่างกลุ่ม 2.44 4 0.61 3.21 0.01* 
ภายในกลุ่ม 9.87 52 0.19   

รวม 12.31 56 0.22   

สินค้ามีคุณภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 1.71 3 0.57 2.86 0.04* 

ภายในกลุ่ม 10.60 53 0.20   

รวม 12.31 56 0.22   
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ตารางที่ 4.19 ด้านปัจจัยการผลิตกับระดับความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ (ต่อ) 
 

กลุ่ม source SS df MS F Prob > F 

มาตรฐานการ
ผลิตสินค้า 

ระหว่างกลุ่ม 0.12 3 0.04 0.17 0.91 
ภายในกลุ่ม 12.2 53 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   

ปัจจัยการผลิต
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.28 13 0.17 0.75 0.70 
ภายในกลุ่ม 10.03 43 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   
 

ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการผลิตต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
ผ่านสถิติทดสอบ t-test และ 1 – way anova ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า เมื่อทดสอบ
ด้วย 1 – way anova ปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการผลิตใน
เรื่อง ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน และสินค้ามีคุณภาพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อระดับความ
พึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทาง
สถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน H0 โดยปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจส่งออก
เครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการผลิตในเรื่อง ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน และสินค้ามีคุณภาพที่
แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อระดับความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการ
ผลิตในเรื่อง ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของวัตถุดิบ ทักษะฝีมือแรงงาน ความช านาญใน
การผลิตของแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้ านการผลิต 
มาตรการผลิตสินค้า และปัจจัยการผลิตภาพรวมมีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุป
โดยยอมรับสมมติฐาน H0 ได้ว่าปัจจัยภายในประเทศของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ด้านปัจจัยการ
ผลิตในเรื่อง ความหลากหลายของวัตถุดิบ ศักยภาพของวัตถุดิบ ทักษะฝีมือแรงงาน ความช านาญใน
การผลิตของแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต 
มาตรการผลิตสินค้า และปัจจัยการผลิตภาพรวมที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อระดับความพึงพอใจ
การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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4.4.6 มาตรการทางการค้า 
 
ตารางที่  4.20 มาตรการทางการค้าที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในส่งออก
เครื่องประดับแทก้ับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

ปัจจัย 
พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 

t-test Sig 
เฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. 

มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจ 

3.94 .79 4.44 .61 -2.34 .02* 

ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 2.56 .99 2.50 .92 .23 .81 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.28 1.02 2.94 .99                                       1.16 .25 

สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ 4.02 .74 3.55 .85 2.12 .04* 

ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 

3.17 1.04 3.61 .77 -1.55 .12 

เกิดการแข่งขันของตลาดแรงแรงฝีมือและมี
ความเข้มข้นมากข้ึน 

3.38 .96 3.94 .93 -2.05 .04* 

 
ในเรื่องของมาตรการทางการค้าที่มีความพึงพอใจ พบว่า ในส่วนของสร้างความ

ยั่งยืนในธุรกิจมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ ช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน อยู่ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.56  

ในเรื่องของมาตรการทางการค้าที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของมาตรการทาง
การค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ มีระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 
รองลงมาคือ เกิดการแข่งขันของตลาดแรงแรงฝีมือและมีความเข้มข้นมากขึ้น ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.94 และประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61  
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ตารางที่  4 .21 มาตรการทางการค้าที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการในส่งออก
เครื่องประดับแทก้ับการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 

กลุ่ม Source SS Df MS F Prob > F 

มาตรการทางการค้า
ช่วยเปิดโอกาส 

ทางธุรกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.13 3 0.37 1.79 0.16 
ภายในกลุ่ม 11.18 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

ก่อให้เกิดอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.11 3 0.04 0.16 0.92 
ภายในกลุ่ม 12.21 53 0.23   

รวม 12.31 56 0.22   

ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ระหว่างกลุ่ม 0.69 3 0.23 1.05 0.37 
ภายในกลุ่ม 11.62 53 0.22   

รวม 12.31 56 0.21   

สร้างความยั่งยืน 
ในธุรกิจ 

ระหว่างกลุ่ม 1.31 3 0.43 2.10 0.11 
ภายในกลุ่ม 11.01 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

ประเทศไทยได้
ประโยชน์จากมูลคา่เพิม่ 

ทางเศรษฐกิจ  

ระหว่างกลุ่ม 0.97 4 0.24 1.11 0.36 
ภายในกลุ่ม 11.34 52 0.22   

รวม 12.31 56 0.22   

เกิดการแข่งขันด้าน
ตลาดแรงงานฝีมือ 

ระหว่างกลุ่ม 1.51 3 0.51 2.48 0.07 
ภายในกลุ่ม 10.79 53 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

มาตรการทางการค้า
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.58 9 0.29 1.38 0.22 
ภายในกลุ่ม 9.74 47 0.21   

รวม 12.31 56 0.22   

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานด้านความแตกต่างในมาตรการทางการค้าส่งผลกระทบ

ต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ผ่านสถิติทดสอบ  t-test และ 1 – way 
anova ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 พบว่า ในการวิเคราะห์ด้วย t – test มาตรการทางการค้าใน
เรื่อง มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ และเกิดการแข่งขันด้าน
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ตลาดแรงงานฝีมือ ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ (Sig < .05) จึงอาจสรุปได้ว่าปฏิเสธสมมติฐาน 
H0 โดยมาตรการทางการค้าในเรื่อง มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความยั่งยืนใน
ธุรกิจ และเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในขณะที่มาตรการทางการค้าส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมาตรการทางการค้าภาพรวม มี
ความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปโดยยอมรับสมมติฐาน H0 ได้ว่ามาตรการทางการค้าส่งผล
กระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ในเรื่อง ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ และมาตรการทางการค้าภาพรวม ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปได้ว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่แบ่งตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการ
ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ประกอบแต่ละกลุ่มแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้อย่างมีนัยส าคัญ  

(1) ด้านจ านวนแรงงาน นั่นคือ ผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการให้ความเห็นว่ามีแรงงานเพียงพอมากกว่ากลุ่มที่พึงพอใจต่อการส่งออก 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนแรงงานน้อยกว่ากลุ่มที่พึงพอใจ 

(2) การค านึงถึงเรื่องความได้เปรียบด้านทุน พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึง
พอใจต่อการส่งออกจะค านึงถึงในเรื่องของเงินทุนมากกว่าผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจ ซึ่งจะใส่ใจ
ในเรื่องของทุนน้อยกว่า 

(3) การให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อ
การส่งออกจะใส่ใจสินค้าให้มีคุณภาพในระดับสูง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจจะให้
ความส าคัญน้อยกว่า  

(4) การให้ความส าคัญกับการคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่  พบว่า 
ผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจในการส่งออกจะให้ความส าคัญกับการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพ่ือ
ตอบสนองต่อตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีไม่พึงพอใจในการส่งออก  
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(5) การส ารวจตลาดเพ่ือประเมินการตลาดพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึง
พอใจต่อการส่งออกจะท าการประเมินตลาดอย่างจริงจังเพ่ือใช้ในการปรับแผนและกลยุทธ์มากกว่าใน
กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจต่อการส่งออกจะให้ความส าคัญในเรื่องการประเมินตลาดที่
น้อยลง  

(6) ด้านความเห็นต่อมาตรการทางการค้า พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึง
พอใจต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เห็นว่ามาตรการทางการค้ามีความแตกต่างต่อการเปิดโอกาส
ทางธุรกิจและก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานมีฝีมือมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่พอใจต่อการ
ส่งออก ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่พอใจต่อการส่งออกไปยังสหรัฐเห็นว่ามาตรการทางการค้ามี
ความแตกต่างต่อการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการ
ส่งออก 

เมื่อสรุปผลการศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม สรุปได้ว่า เมื่อท า
การเก็บแบบสอบถามจากผู้ประกอบการในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศที่ส่ งผลต่อระยะเวลาการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัยทั่วไปของธุรกิจเรื่องระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจ ปัจจัยด้านการผลิตในเรื่องของสินค้าคุณภาพ ปัจจัยด้านการตลาดในเรื่องของการ
รองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค และปัจจัยด้านมาตรการในเรื่องช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ ต่อระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
ไปยังสหรัฐอเมริกา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่ในเรื่องของปัจจัยต่อ
ความพึงพอใจในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัยทั่วไปของธุรกิจ
เรื่องจ านวนแรงงานเพียงพอของธุรกิจ ปัจจัยการผลิตในเรื่อง ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน และสินค้า
มีคุณภาพ ปัจจัยการตลาดในเรื่อง การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ และความสามารถในการ
ประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกา มาตรการทางการค้าในเรื่อง มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาส
ทางธุรกิจ สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ และเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ ต่อความพึงพอใจใน
การส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาของผู้ประกอบการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ในส่วนที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออก

เครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้นจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและข้อเสนอแนะส าหรับ
การศึกษาในอนาคต อีกท้ังข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ในการศึกษานี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา โดยใช้ทฤษฎี Diamond Model เป็นทฤษฎีหลัก โดยพิจารณาจากข้อมูลทุติย
ภูมิจากการเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ในเรื่องของปัจจัยด้านอุปสงค์ ปัจจัยการผลิต 
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุน กลยุทธ์ โครงสร้างและการแข่งขัน รัฐบาล และโอกาส ดังนี้ 

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาได้มาจากการส ารวจเอกสาร จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยต่างๆ บทความ วารสาร ข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชน อาทิ กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร ส านักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 

สถานการณ์โดยทั่วไปในปี พ.ศ.2559 เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างซบเซา ในขณะที่
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เริ่มฟ้ืนตัวส่งผลให้ก าลังซื้อและความต้องการเพ่ิมขึ้น และมีความแตกต่างต่อ
อุปสงค์การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเครื่องประดับแท้ ที่เป็นโอกาสให้มียอดการสั่งซื้อสูงขึ้นจาก
ตลาดของสหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องการเมืองในประเทศไทยส่งผลต่อนโยบายด้าน
การค้ารวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลและเป็นอุปสรรคต่อ
การขยายตัวของเครื่องประดับแท้ของไทย ท าให้ผู้ประกอบการไทยจะต้องปรับตัวให้พร้อมเพ่ือให้
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด (Demand Conditions) พิจารณาจากก าลังซื้อ
ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ราคาสินค้า และอัตราแลกเปลี่ยน พบว่า เมื่อพิจารณาในเรื่องของมูลค่า
การส่งออก ในภาพรวมอยู่ในภาวะที่ชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะเริ่มฟ้ืน
ตัว ท าให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ในภาพรวมมีระดับที่คงที่และมีแนวโน้มลดลง แต่หากดูใน
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รายละเอียดแล้ว พบว่า ปริมาณการน าเข้าของสหรัฐในการสั่งเครื่องประดับแท้ยังอยู่ในปริมาณที่
ค่อนข้างสูง และปัจจัยบวกในเรื่องของก าลังซื้อที่เริ่มมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเครื่องประดับแท้ตาม
ค่า GDP per Capita ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้การส่งออกยังสามารถประคองตัวในปริมาณเดิมได้ 
ในเรื่องของก าลังซื้อและรสนิยม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ชาวอเมริกันโดยเฉพาะเพศหญิงส่วน
ใหญ่ใส่ใจเรื่องภาพลักษณ์ของตนเป็นพิเศษ เพ่ือต้องการให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ จึงส่งผลให้มีรสนิยมใน
การใช้เครื่องประดับแท้เพ่ือตอบสนองรสนิยมด้านการแต่งกาย และผู้บริโภคชาวอเมริกามีความ
ต้องการตัวสินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่ค่อนข้างสูง มีความพิถีพิถันในการซื้อสินค้ามาก ฉะนั้น ไทย
ต้องเร่งปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกัน  ซึ่งสินค้าของไทยสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ด้วยการออกแบบและผลิตเครื่องประดับที่ตรงตามความต้องการ โดยอาจ
ใช้ช่างออกแบบจากต่างประเทศ เพ่ือให้มีความเข้าใจในรสนิยมและวัฒนธรรมการแต งกายของผู
บริโภคชาวอเมริกัน ดังนั้นถือว่าในภาพรวมของปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด อยู่ภาวะที่เป็น
โอกาสต่อการขายเครื่องประดับแท้ของไทย ในส่วนของราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ค่าเ งิน
บาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ พบว่า เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาของเครื่องประดับแท้ของ
ไทยในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ มีราคาที่ถูกลง เป็นการกระตุ้นยอดขายและเพ่ิมก าลังซื้อแก่ลูกค้าชาว
อเมริกัน แต่ในทางกลับกันการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยที่ท าให้
ต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบของไทยที่สั่งซื้อจากต่างประเทศสูงขึ้นด้วย ในขณะที่เมื่อพิจารณาค่า GDP 
per Capita ของสหรัฐอเมริกา พบว่า มีแนวโน้มที่สูงขึ้น แสดงว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันเริ่มมีก าลังซื้อ
จากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ก าลังฟ้ืนตัว ส่งผลดีต่อธุรกิจเครื่องประดับแท้ของไทยที่ส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

ปัจจัยการผลิต (Factor Conditions) พบว่า ด้านการผลิตของไทยนั้นยังขาดแคลน
แรงงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ขาดการถ่ายทอด
องค์ความรู้และสืบทอดทักษะในการเจียระไน เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทันสมัย ขาดแคลนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ
เจียระไนแบบใหม่ รวมทั้งวัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของ
ผู้ประกอบการให้สูงขึ้นได้ การปรับรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้มากข้ึน อาทิ การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะส่งผลต่อชิ้นงานที่
ได้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระการพ่ึงพิงแรงงานได้อีกทางหนึ่ง จุดแข็งของ
ประเทศไทย คือ การปรับตัวของผู้ประกอบการที่เริ่มมีการร่วมลงทุนในแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
การมีช่างฝีมือและบุคลากรที่มีความช านาญและทักษะฝีมือในการผลิตตัวเรือนค่อนข้างสูง รวมทั้งการ
สนับสนุนด้านปัจจัยเงินทุนในการผลิตจากรัฐบาลตามนโยบายในปี พ.ศ.2553 (ธนาคารพัฒนา
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , 2553) ที่ผู้ประกอบการสามารถกู้ยืมเงินจาก
ธนาคาร SME เพ่ือเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน แก่
ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่สังกัดในสมาคมดังกล่าว รายละไม่เกิน 10 
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี เพียงน าอัญมณีมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารเท่านั้น 

อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) พบว่า 
ในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น ศูนย์ทดสอบอัญมณียังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาด
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์การประกันภัย  ในเรื่องอุตสาหรรมการผลิต
แม่พิมพ์ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบของไทยเด่นในเรื่องของการท าแม่พิมพ์จากการ
แกะสลักด้วยมือแต่จะใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์และแสงเลเซอร์ ซึ่งมีคุณภาพสูง
และช่วยประหยัดเวลาการผลิตได้มากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตยาง ขี้ผึ้ง และปูนปลาสเตอร์
ที่ใช้ท าแม่พิมพ์เพ่ือน าไปท าแม่พิมพ์เครื่องประดับ ผู้ผลิตหลักในไทยยังเป็นบริษัทร่วมทุนกับ
สหรัฐอเมริกา มีผู้ประกอบการไทยเพียงสองรายที่ท าได้ตามคุณภาพระดับสากล และสามารถหล่อได้
เพียงเครื่องประดับเงินและทองค าเท่านั้น ไม่สามารถน าไปใช้หล่อแพลทินัมได้ ท าให้สามารถทดแทน
การน าเข้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น พบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น ได้มีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้า
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น เพ่ือสร้างผลกระทบ
ต่อเนื่องไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ให้มีนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้   

รัฐบาล (Government) และเหตุสุดวิสัย/โอกาส (Chance) ในเรื่องของมาตรการ
ระหว่างประเทศ ข้อตกลงที่เป็นสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป เป็นมาตรการที่ไทยใช้เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งในการค้า เครื่องประดับแท้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ใน
ขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกาตั้งไว้นั้น ส่ งผลให้ผู้ส่งออกต้องท าการศึกษากฎหมายและ
มาตรฐานที่ทางสหรัฐตั้งไว้ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถท าได้อย่างถูกต้อง ส าหรับสิทธิ GSP ที่ยังมี
ผลอยู่จนถึงปี พ.ศ.2560 นั้น ยังคงส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย ในขณะที่ในเรื่องของการสนับสนุน
จากภาครัฐนั้น พบว่า ภาครัฐให้การสนับสนุนในเรื่องของภาษีในการน าเข้าวัตถุดิบในการท า
เครื่องประดับแท้ ทั้งสองเรื่องล้วนแต่ส่งผลทางบวกต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย รวมทั้งใน
เรื่องของการที่รัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนวัตถุดิบเพ่ือป้องกันการขาดแคลน 

กลยุทธ์ โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) ส าหรับ
คู่แข่งของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาได้แก่ ประเทศอินเดียและจีน 
(ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2555) ซึ่งเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าจ้าง
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แรงงาน ซึ่งค่าจ้างแรงงานของไทยสูงกว่าคู่แข่งอย่าง อินเดียและจีน ท าให้ประเทศไทยมีความ
เสียเปรียบทางด้านราคา จุดแข็งของประเทศไทยที่ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย พบว่า เป็น
เรื่องของฝีมือในการผลิตเครื่องประดับและแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง กลยุทธ์ ในการแข่งขัน ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้องปรับปรุงเรื่องของคุณภาพของเครื่องประดับโดยการใช้เครื่องจักรเพ่ือเข้ามาควบคุม
คุณภาพในการผลิต พัฒนาและให้ทุนในการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับ โดยต้องเน้นในเรื่องของ
รูปแบบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของโลก กลยุทธ์ด้านช่อง
ทางการจ าหน่าย ที่ต้องมีการขยายฐานลูกค้าทั้งระดับล่าง กลาง และจะขยายไปสู่ระดับบน ซึ่งราย
ใหญ่จะเน้นการจัดแสดงในงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ในขณะที่ราย
ย่อยจะใช้ช่องทางด้าน E-commerce ในการช่วยเหลือเพ่ือติดต่อกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ในขณะที่ในส่วนของแบบสอบถามเพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการ งาน
ศึกษาชิ้นนี้มีการทดสอบโดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามระยะเวลาในการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาการส่งออกแตกต่างกันมีลักษณะแตกต่าง
กันในด้านใดอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็นกลุ่มที่พึงพอใจและไม่พึง
พอใจกับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เพ่ือวิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มมีลักษณะใดที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยประเด็นที่เปรียบเทียบจะเป็นประเด็นด้านลักษณะการประกอบ
กิจการ การให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การผลิต และนโยบาย
ภาครัฐ (โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับมาตรการทางการค้า) 

ในส่วนของระยะเวลาการด าเนินกิจการเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในประเด็นด้าน
ลักษณะการประกอบการ พิจารณาจาก ลักษณะทางธุรกิจ (กิจการคนไทยหรือต่างชาติ) พบว่า ส่วน
ใหญ่กิจการที่มีการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติจะมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมากกว่า
กิจการของคนไทยลงทุนทั้งหมด ในขณะที่ในเรื่องของทุนจดทะเบียนเริ่มต้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมีทุน
จดทะเบียน 1-25 ล้านบาท จะมีระยะเวลาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา มากที่สุด ในขณะที่ในเรื่อง
ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ พบว่าระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
กับระยะเวลาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของจ านวนแรงงาน พบว่า จ านวนแรงงานมีทิศทาง
ไปในแนวทางเดียวกันกับระยะเวลาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในเรื่องของความเพียงพอของแรงงาน 
พบว่า มีระยะเวลาในการส่งออกนานจะยิ่งประสบปัญหาในเรื่องของจ านวนแรงงานทีมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งในส่วนของแรงงานที่มีฝีมือและแรงงานทั่วไป โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบ
โดยใช้สถิติแบบ chi-square พบว่า มีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาการเปิดด าเนินธุรกิจกับ
ระยะเวลาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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ในขณะที่ในส่วนของความพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างในประเด็นด้าน
ลักษณะการประกอบการ พบว่า การร่วมกิจการระหว่างคนไทยกับต่างชาติ มีความพึงพอใจการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐ มากกว่ากิจการที่คนไทยเป็นผู้ ลงทุนเอง ในเรื่องทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้น พบว่า ทุนจดทะเบียน 1-25 ล้านบาท มีความพึงพอใจในการส่งออกมากที่สุด 
รองลงมาคือทุนจดทะเบียน 51-75 ล้านบาท ในเรื่องของระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ พบว่า 
ระยะเวลา 6-10 ปี มีความพึงพอใจในการการส่งออกมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลา 11-15 ปี ใน
เรื่องของจ านวนแรงงานในสถานประกอบการ พบว่า จ านวนแรงงานที่ 150 คนขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ในการการส่งออกมากที่สุด รองลงมาคือ จ านวนแรงงานที่ 101-150 คน โดยพบว่า ในเรื่องของ
จ านวนแรงงานเพียงพอ ผู้ประกอบการที่มีจ านวนแรงงานไม่เพียงพอจะมีความพึงพอใจในการส่งออก
มากกว่าผู้ที่จ านวนแรงงานเพียงพอ ในเรื่องของระยะเวลาในการส่งออก พบว่า ผู้ประกอบการที่มี
ระยะเวลาการส่งออกมากกว่า 11 ปีขึ้นไป จะมีความพึงพอใจในการส่งออกมากที่สุด รองลงมา
คือ 1-5 ปี และ 6-10 ปี โดยพบว่า จากการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ t-test และ 1- 
way anova พบว่า เรื่องจ านวนแรงงานเพียงพอมีความแตกต่างกันอย่างนัยยะส าคัญทางสถิติ 

ในส่วนของปัจจัยด้านการผลิตเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของระยะเวลาการด าเนินกิจการ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในประเด็นด้านความหลากหลายของวัตถุดิบ พบว่า ยิ่งกิจการมี
ระยะเวลาการส่งออกมากจะให้ความส าคัญกับความหลากหลายของวัตถุดิบน้อยลง ในเรื่องศักยภาพ
ของวัตถุดิบ พบว่า ยิ่งกิจการมีระยะเวลาการส่งออกมากจะให้ความส าคัญกับศักยภาพของวัตถุดิบ 
น้อยลง ทักษะฝีมือแรงงาน พบว่า ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะมีทักษะแรงงานมากที่สุด ในเรื่องของ
ความช านาญในการผลิตของแรงงาน พบว่า ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะมีความช านาญในการผลิต
ของแรงงานมากท่ีสุด การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินกิจการยิ่งมากยิ่งมี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่มากข้ึน ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต พบว่า มีความได้เปรียบใน
การแข่งขันไม่แตกต่างกัน ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน พบว่า ระยะเวลาการส่งออกยิ่งมากยิ่งมีความ
ได้เปรียบด้านปัจจัยทุนมาก สินค้ามีคุณภาพ พบว่า ระยะเวลาการส่งออกยิ่งมากจะมีคุณภาพสินค้า
น้อยลง และมาตรฐานการผลิตสินค้า พบว่า ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะมีมาตรฐานการผลิตสินค้า 
มากที่สุด โดยพบว่า จากการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบ chi-square ปัจจัยการผลิตใน
เรื่องสินค้ามีคุณภาพมีความแตกต่างต่อระยะเวลาการส่งออกอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ  

ในส่วนของปัจจัยการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างในเรื่องความพึงพอใจ 
พบว่า ในส่วนของความช านาญในการผลิตของแรงงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต อยู่ในระดับมาก การพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต อยู่ระดับปานกลาง ในขณะที่ปัจจัยการผลิตที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของสินค้ามีคุณภาพ มี
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ระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ทักษะฝีมือแรงงาน ในระดับมาก ศักยภาพของ
วัตถุดิบ อยู่ในระดับมาก ความหลากหลายของวัตถุดิบ อยู่ในระดับมาก มาตรฐานการผลิตสินค้า อยู่
ในระดับมาก และความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า จากการทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติทดสอบ 1 – way anova ด้านปัจจัยการผลิตในเรื่อง ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน 
และสินค้ามีคุณภาพที่แตกต่างกันมีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ปัจจัยด้านการตลาด เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับระยะเวลาการส่งออกไป
สหรัฐอเมริกา ในประเด็นด้านการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค พบว่า ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะ
มีการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด ความหลากหลายของสินค้า พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการ
ส่งออกมากยิ่งมีความหลากหลายของสินค้ามาก การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ พบว่า ยิ่งมี
ระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีการคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่มาก การปรับกลยุทธ์ด้าน
ราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีการปรับกลยุทธ์ด้าน
ราคามาก การปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีการปรับ
กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายน้อยลง การจัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง พบว่า ยิ่งมี
ระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมี การจัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น การจัดส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ พบว่า ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะมีการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การ
สร้างความได้เปรียบด้านการตลาด พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีการสร้างความได้เปรียบ
ด้านการตลาดน้อยลงและ ความสามารถในการประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกา พบว่า ยิ่งมี
ระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีความสามารถในการประเมินการตลาดของสหรัฐอเมริกาน้อยลง โดย
พบว่า ระยะเวลาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันในปัจจัย
ด้านการตลาดในเรื่องการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ในส่วนของปัจจัยการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างในเรื่องความพึงพอใจ 
พบว่าในส่วนของการรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ 
การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ อยู่ในระดับมาก ความหลากหลายของสินค้า อยู่ระดับปาน
กลาง ในเรื่องของปัจจัยการตลาดที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสามารถในการประเมิน
การตลาด ในระดับมาก การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด อยู่ในระดับมาก การจัดส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ อยู่ในระดับมาก 
และจัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า จากการทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติทดสอบ 1 – way anova ด้านปัจจัยการผลิตในเรื่องด้านปัจจัยการตลาดในเรื่อง 
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การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ และความสามารถในการประเมินการตลาดของ
สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างต่อความพึงพอใจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกาแตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ 

ความเห็นต่อมาตรการทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับระยะเวลาการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในประเด็นด้านมาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ พบว่า 
ระยะเวลากิจการ 6-10 ปีจะได้รับผลจากมาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด ใน
เรื่องก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีอุปสรรคในการ
ด าเนินงานน้อยลง ในเรื่องช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออก
มากยิ่งมีขีดความสามารถในการแข่งขันน้อยลง ในเรื่องสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ พบว่า ยิ่งมีระยะเวลา
การส่งออกมากยิ่งมีสร้างความยั่งยืนในธุรกิจมากขึ้น ในเรื่องประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออกมากยิ่งมีประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจน้อยลง และในเรื่องเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือ พบว่า ยิ่งมีระยะเวลาการส่งออก
มากยิ่งมีเกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงานฝีมือน้อยลง โดยพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิต ิ

ในเรื่องของมาตรการทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างในเรื่องความพึงพอใจ 
พบว่า ในส่วนของสร้างความยั่งยืนในธุรกิจมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ ช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน อยู่ระดับ
น้อย ในเรื่องของมาตรการทางการค้าที่ไม่พึงพอใจ พบว่า ในส่วนของมาตรการทางการค้าช่วยเปิด
โอกาสทางธุรกิจ มีระดับความไม่พึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เกิดการแข่งขันของตลาด
แรงแรงฝีมือและมีความเข้มข้นมากขึ้น ในระดับมาก และประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก  

ในกรณีท่ีมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามระยะเวลาการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ น้อยกว่า 5 ปี, 6-10 ปี และ11 ปีขึ้นไป พบว่าผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันในประเด็นดังต่อไปนี้อย่างมีนัยส าคัญ 

(1) ด้านระยะเวลาด าเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการมีระยะเวลาการส่งออกเป็นไป
สหรัฐในทิศทางเดียวกับระยะเวลาการด าเนินกิจการ 

(2) ด้านการให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการน้อย
จะใส่ใจเรื่อง สินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่สูง ในขณะที่ระยะเวลาการส่งออกที่มากข้ึน ผู้ประกอบการ
จะเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพน้อยลง  
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(3) ด้านการให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค พบว่า 
ผู้ประกอบการที่มีอายุกิจการในช่วง 6-10 ปี จะให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวมากกว่า
ผู้ประกอบการในกลุ่มอื่น 

(4) ด้านความเห็นต่อมาตรการทางการค้า พบว่า ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีระยะเวลา
การส่งออกน้อยกว่า 5 ปี เห็นจะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลมากกว่าผู้ประกอบการที่มี
ระยะเวลาส่งออกที่มากขึ้น อาทิเช่น การช่วยเหลือในการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้เกิดแรงงานที่ฝีมือ 

ในขณะที่ กลุ่มผู้ประกอบการที่แบ่งตามความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ประกอบแต่ละกลุ่มแตกต่างกันในประเด็นต่อไปนี้อย่างมีนัยส าคัญ  

(1) ด้านจ านวนแรงงาน นั่นคือ ผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการให้ความเห็นว่ามีแรงงานเพียงพอมากกว่ากลุ่มที่พึงพอใจต่อการส่งออก 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนแรงงานน้อยกว่ากลุ่มท่ีพึงพอใจ 

(2) การค านึงถึงเรื่องความได้เปรียบด้านทุน พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อ
การส่งออกจะค านึงถึงในเรื่องของเงินทุนมากกว่าผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจ ซึ่งจะใส่ใจในเรื่อง
ของทุนน้อยกว่า 

(3) การให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการ
ส่งออกจะใส่ใจสินค้าให้มีคุณภาพในระดับสูง ในขณะที่ผู้ป ระกอบการที่มีความพึงพอใจจะให้
ความส าคัญน้อยกว่า  

(4) การให้ความส าคัญกับการคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้ า ใหม่  พบว่ า 
ผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจในการส่งออกจะให้ความส าคัญกับการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองต่อตลาดมากกว่ากลุ่มท่ีไม่พึงพอใจในการส่งออก  

(5) การส ารวจตลาดเพ่ือประเมินการตลาดพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อ
การส่งออกจะท าการประเมินตลาดอย่างจริงจังเพ่ือใช้ในการปรับแผนและกลยุทธ์ มากกว่าในกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจต่อการส่งออกจะให้ความส าคัญในเรื่องการประเมินตลาดที่น้อยลง  

(6) ด้านความเห็นต่อมาตรการทางการค้า พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อ
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เห็นว่ามาตรการทางการค้ามีความแตกต่างต่อการเปิดโอกาสทางธุรกิจ
และก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานมีฝีมือมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่พอใจต่อการส่งออก 
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ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่พอใจต่อการส่งออกไปยังสหรัฐเห็นว่ามาตรการทางการค้ามีความ
แตกต่างต่อการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจมากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่พึงพอใจต่อการส่งออก 

 
5.2 จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย 
 

5.2.1 ปัจจัยการผลิต  
จุดแข็งด้านปัจจัยการผลิตของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยคือ การ

ปรับตัวของผู้ประกอบการที่เริ่มมีการร่วมลงทุนในแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศ ด้านทักษะความรู้
ความช านาญ และด้านคุณภาพ ในการมีช่างฝีมือและบุคลากรที่มีความช านาญและทักษะฝีมือในการ
ผลิตตัวเรือนค่อนข้างสูง ปัจจัยด้านการสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน ในการผลิตจากรัฐบาล เพ่ือเสริม
สภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการระยะสั้น 

จุดอ่อนด้านปัจจัยการผลิตของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย คือ ใน
ด้านของจ านวนแรงงาน การผลิตของไทยนั้นยังขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทางด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ด้านองค์ความรู้ ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบทอด
ทักษะในการเจียระไน ด้านเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ทันสมัย ขาดแคลนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ
เจียระไนแบบใหม่ ด้านวัตถุดิบ ที่มีต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบของไทยที่สั่งซื้อจากต่างประเทศค่อนข้าง
สูง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นได้  
 

5.2.2 ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด ก าลังซื้อ ความต้องการของผู้บริโภค 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

จุดแข็งด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาดของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยคือ ปริมาณการน าเข้าของสหรัฐอเมริกา ในการสั่งเครื่องประดับแท้ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง 
และปัจจัยด้านก าลังซื้อมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจัยความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องรสนิยมในการใช้
เครื่องประดับแท้ของผู้บริโภคชาวอเมริกามีความต้องการในระดับสูง ปัจจัยด้านราคาสินค้าและอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้น ค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาของเครื่องประดับ
แท้มีราคาที่ถูกลง เป็นการกระตุ้นยอดขายและเพ่ิมก าลังซื้อแก่ลูกค้าชาวอมริกัน  

จุดออ่นด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาดของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยคือความต้องการของผู้บริโภคเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในส่วนของรูปลักษณ์และการ
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ออกแบบเครื่องประดับยังไม่ตรงตามความต้องการ วิธีแก้ไข โดยการใช้ช่างออกแบบจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในรสนิยมและวัฒนธรรมการแตงกายของผูบริโภคชาวอเมริกันมากข้ึน 
 

5.2.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับแท้ คือ 

เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับแพลทินัม และเครื่องประดับด้วยโลหะอ่ืน ๆ ตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงขั้นสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยอุตสาหกรรมการขึ้นรูปและผลิตตัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ สถาบันการเงิน ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจแฟชั่น 

จุดแข็งด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุนของธุรกิจการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทย คือ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบ โดยมีความโดดเด่นในเรื่อง
ของการท าแม่พิมพ์จากการแกะสลักด้วยมือ ด้านการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เห็นถึง
ความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น ได้มีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม
แฟชั่นของไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบ การผลิต การตลาด การพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อ ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟชั่น ที่มีการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและแฟชั่น เพื่อสร้าง
ผลกระทบต่อเนื่องไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้ให้มีนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม
เครื่องประดับแท้   

จุดอ่อนด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุนของธุรกิจการส่งออก
เครื่องประดับแท้ของไทย คือ ด้านของอุตสาหกรรมสนับสนุนในเรื่องของศูนย์ทดสอบอัญมณียังมีไม่
เพียงพอกับความต้องการ ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์การประกันภัย  
ในเรื่อง อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบของไทยใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับการใช้คอมพิวเตอร์
และแสงเลเซอร์ ซึ่งมีคุณภาพสูงและช่วยประหยัดเวลาการผลิตได้มากขึ้น ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ยาง ขี้ผึ้ง และปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ท าแม่พิมพ์เพ่ือน าไปท าแม่พิมพ์เครื่องประดับ ยังเป็นบริษัทร่วมทุน
กับสหรัฐอเมริกา และความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์ ยังไม่สามารถผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าได้ 
 

5.2.4 กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน  
จุดแข็งด้านกลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขันของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับ

แท้ของไทยคือ มีการศึกษาและวิจัยในเรื่องของการส่งออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูล และกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตเพ่ือรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภคที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ในด้านราคาที่มีราคาที่ถูกกว่ารายอื่นเนื่องจากค่าเงิน
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ที่อ่อนตัว การปรับกลยุทธ์ในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีการเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมาก
ขึ้น รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือประชาสัมพันธ์ใน
ผู้ประกอบการและลูกค้าได้มาพบปะกันมากขึ้น 

จุดอ่อนด้านกลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขันของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ของไทยคือ ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ียังขาดแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ยัง
ขาดการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง รวมทั้งแผนที่ยังไม่ถูกน ามาปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมท าให้ยังไม่สามารถเพ่ิมศักยภาพการส่งออกยังสหรัฐ ฯ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

5.2.5 รัฐบาล (Government) กฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ บทบาทของ
รัฐบาล ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบและความเสียเปรียบในการแข่งขัน 

จุดแข็งด้านรัฐบาลของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยคือ ด้านของ
กฎระเบียบภายในประเทศที่รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน เพ่ือยกเว้นภาษีการ
น าเข้าและส่งออกเครื่องประดับแท้ของผู้ประกอบกิจการของไทย เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแห่งชาติของภาคเอกชนกับภาครัฐบาล ท าให้การท างานเป็นไปอย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น 

จุดอ่อนด้านรัฐบาลของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยคือ การที่
รัฐบาลในปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องของภาคธุรกิจน้อยลงกว่าในเรื่องของการเมืองและความม่ันคง 
อาจท าให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ หรือไม่ทันเวลา  

5.2.6 เหตุสุดวิสัย/โอกาส (Chance)  
หมายถึง ปัจจัยโอกาส และความผิดพลาดอันเกิดจากความไม่แน่นอน เช่น 

ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยเศรษฐกิจโลก  
จุดแข็งด้านเหตุสุดวิสัย/โอกาส ของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย 

คือ เศรษฐกิจของโลกที่ก าลังฟ้ืนตัว โอกาสในการเจรจาในด้านการค้าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
ตลาดเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้สหรัฐไม่เพียงแต่น าเข้าเพ่ือขายในประเทศ แต่เป็นการ
น าเข้าเพ่ือประทับตราสินค้าและส่งไปขายต่อประเทศอ่ืน ๆ ด้วย  

จุดอ่อนด้านเหตุสุดวิสัย/โอกาส ของธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
คือ สถานะภาพของรัฐบาลในบทบาททางด้านการเมืองที่มีภาพลักษณ์ไม่เป็นไปในทางบวกต่อการ
เจรจาเพ่ือสร้างโอกาส ข้อตกลง และมาตรการทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้อาจเกิดเหตุสุดวิสัย หรืออุปสรรคในการก่อให้เกิดความร่วมมือที่เพ่ิมข้ึนได้  
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5.3 ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัด 
 

5.3.1 ด้านปัจจัยการผลิต 
ทางด้านปัจจัยการผลิตนั้นถ้าพิจารณาในส่วนของเทคโนโลยีการผลิตประเทศ

ไทยควรให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ เครื่องจักรควรมีความทันสมัยเพ่ือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับคู่แข่งขันในตลาดและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้ผลผลิต
มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยนั้นยังคงเน้นอยู่ที่แรงงานฝีมือ อาจจะท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่สมบูรณ์
แบบหรือถูกต้องตามแบบเท่ากับการใช้เครื่องจักรในการผลิต หรืออาจจะมีการ ใช้เครื่องจักร
ผสมผสานกับแรงงานก็จะช่วยลดภาระการพึ่งพิงแรงงานได้อีกทางหนึ่ง  

แรงงานของไทยนั้นอย่างที่ทราบกันนั้น จะเป็นแรงงานทีมีฝีมือ ความรู้ความ
ช านาญโดยเฉพาะ แต่ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานประเภทฝีมืออยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในการอบรมหรือจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่ม
แรงงานใหม่ให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น 

วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตนั้น ประเทศไทยมีการใช้วัตถุดิบทั้งที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศและภายในประเทศ ถ้าหากมีการน าเข้าจากต่างประเทศ จะท าให้มีต้นทุนในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 
ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรมองหาวัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศท าการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มี
ต้นทุนต่ าหรือไม่สูงจนเกินไปในการสร้างผลผลิต และเพ่ิมมูลค่าของตัวผลผลิตด้วยประณีตสวยงามซึ่ง
ซึ่งเกิดจากแรงงานท่ีประเทศไทยมีความได้เปรียบอยู่แล้ว 
 

5.3.2 ด้านอุปสงค์หรือความต้องการตลาด 
ในด้านอุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกานั้น ผู้บริโภคใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เดิมความต้องการในเครื่องประดับแท้ที่ท าจากทองมีมาก และเนื่องจากราคา
ทองค าที่สูงขึ้นนั้นส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นตามด้วย จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจเครื่องประดับ
แท้ที่ท าจากเงินมากขึ้น ในจุดนี้ประเทศไทยจึงควรเพ่ิมการผลิตเครื่องประดับแท้ที่ท าจากเงินมากขึ้น 
และควรมีการส ารวจถึงรสนิยมในการบริโภคเพ่ือการสร้างผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ให้มากที่สุด จะส่งผลให้การส่งออกของไทยนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นได้ 

 
5.3.3 อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่งเนื่องด้วยในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องนี้ยังมีปริมาณค่อนข้างน้อย ดังนั้นรัฐบาลควรให้การสนับสนุนภาคเอกสารใน
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อุตสาหกรรมนี้ หรือออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้อุตสาหกรรมการขนส่งนี้เกิดประโยชน์ไปในทิศทาง
เดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้และก่อให้เกิดการกระจายรายได้เพ่ิมขึ้น  

อุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัย อย่างที่ทราบกันว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับแท้
นั้นมีมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตค่อนข้างสูงดังนั้นในระหว่างการขนส่งหรือการเก็บรักษาสินค้า
ไว้ที่สถานประกอบการเพ่ือรอการส่งออกหรือจัดจ าหน่าย ย่อมอาจเกิดความสูญเสียได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่มีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีการ
อาศัยหรือพ่ึงพาธุรกิจประกันภัยนี้ในการคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด แต่
เนื่องด้วยสินค้าที่มีมูลค่าสูงจึงท าให้ธุรกิจประเภทนี้ไม่ค่อยนิยมคุ้มครองสินค้าที่มีมูลค่าเท่าไหร่นัก 
ดังนั้นในการแก้ปัญหารัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมมือหรือมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในธุรกิจ
นี้โดยอาจมีการออกมาตรการสนับสนุนทุนให้แก้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจประกันภัยนี้ เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีความเสี่ยงต่อตัวสินค้าน้อยที่สุด 

อุตสาหกรรมการขึ้นรูป จัดท าแม่พิมพ์ การเจียระไน ในอุตสาหกรรมที่เป็นราย
ใหม่ หรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดไม่ใหญ่จะไม่ค่อยมีแรงงงานหรือเครื่องจักรในการจัดท าแม่พิมพ์และ
การขึ้นรูปหรือแรงงานไม่มีความรู้ความช านาญเท่าที่ควร จึงต้องอาศัยการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดใหญ่และมีแรงงานเครื่องจักรที่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความเสียเปรียบ หรือเป็นการเพ่ิมต้นทุน
ในตัวสินค้าท าให้สินค้านั้นมีราคาที่สูงขึ้น รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนส าหรับสถานประกอบการที่มี
ขนาดเล็กหรือมาตรการแก้ไขปัญหาในจุดนี้โดยจัดให้มีการสนับสนุนหรืออบรมแรงงานฝีมือทางด้านนี้
โดยเฉพาะ 
  

5.3.4 กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน 
ในการเสนอแนะกลยุทธ์และการแข่งขันส าหรับทุกสถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมนี้ คือรัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ให้อุตสาหกรรมนี้มีช่องทางการ
แสดงหรือจัดจ าหน่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือสนับสนุนให้ไทยมีการจัดแสดงงานสินค้า
เครื่องประดับและอัญมณีเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลต่อช่องทางการจ าหน่ายและ
ส่งผลให้ไทยได้ใช้กลยุทธ์ในตัวผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอยู่แล้วให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น  

ในด้านของกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ประเทศไทยควรเพ่ิมคุณภาพสินค้าให้มี
ความต้องการหรือเป็นมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ในเรื่องของความสวยงาม
และความประณีตนั้น ประเทศไทยยังคงได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่มากแต่อาจจะเสียเปรียบในส่วนของการ
ใช้เครื่องจักรท าให้ผลผลิตออกมามีมาตรฐานน้อยกว่าคู่แข่ง ดังที่เสนอแนะไปแล้วในหัวข้อปัจจัยการ
ผลิตด้านเทคโนโลยีการผลิต 
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ในด้านกลยุทธ์ทางราคานั้น ผู้วิจัยมองว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับควรเริ่มหัน
มาให้ความส าคัญกับราคามากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาด
ระดับกลาง เกี่ยวเนื่องมาจากที่ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาหันมาสนใจในเครื่องประดับแท้ที่ท าจากเงิน
มากขึ้น เพราะราคาถูกกว่าเครื่องประดับแท้ที่ท าจากทองค า และเพ่ือเป็นการแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งในการส่งออกอย่างอินเดียและจีน ที่ 2 ประเทศนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดับกลางและ
ระดับล่างมากกว่าระดับบน เนื่องจากต้นทุนในการผลิตของ 2 ประเทศนี้ได้เปรียบไทยอยู่มาก เพราะ
ทรัพยากรภายในประเทศหาได้ง่ายและมีแรงงานที่เพียงพอ ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์นั้นไม่สูงมากนัก
เมื่อเทียบกับประเทศไทย ที่ยังคงต้องพ่ึงพิงการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอยู่ 

ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไทยควรให้ความส าคัญในการขยายศูนย์กระจาย
สินค้าให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในต่างประเทศ หรือช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
บริษัทหรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่มีทุนเพียงพอในการท าโฆษณา ก็ควรใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้า
มาท าการประชาสัมพันธ์เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด บริษัทหรืออุตสาหกรรมควรมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบันของโลกในการก าหนดกล
ยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมของไทยอยู่เหนือคู่แข่ง และบริษัทหรืออุตสาหกรรม
ควรก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างยอดขายทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วให้ยังคงอยู่และหาแนวทางสร้าง
กลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ือสร้างยอดขายให้เพ่ิมมากขึ้นโดยอาจมีการใช้ Sales Promotion เข้ามาช่วยเพ่ือ
เป็นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในตลาดมากข้ึน 

 
5.3.5 รัฐบาล 

รัฐบาลควรให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
หลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จ านวนมาก ควรมีการเจรจามาตรการทางการค้าต่างๆให้
ส าเร็จลุล่วงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจส่งออกนี้ และควรให้การ
สนับสนุนทุนแก่สถานประกอบการที่เพ่ิงเริ่มกิจการหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก ควรจัดอมรบให้
ความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการการค้าต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 

5.3.6 เหตุสุดวิสัย/โอกาส 
เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นจ านวนมาก ซึ่งหลายปัจจัยเป็นสาเหตุที่

ควบคุมไม่ได้ละส่งผลต่อการส่งออก เช่น สาเหตุทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของการเมืองภายในประเทศของไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อมาตรการ
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ทางการค้าของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อไทย ดังนั้นรัฐบาลควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาหรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 

5.3.7 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
ข้อจ ากัดในการศึกษาเรื่องการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา มี

ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บตัวอย่างในเชิงปริมาณได้ในจ านวนหนึ่ง ซึ่ งการเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เปิดให้อย่างอิสระและ
ครบถ้วน จึงควรศึกษาและเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา 

 
แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 
ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการท าการค้นคว้าอิสระของ
การศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอความกรุณาในการ
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

*********************************************************** 
ธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล ผู้วิจัย

จึงต้องการทราบปัจจัยที่ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือน ามาพัฒนาการการส่งออกต่อไป 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  เพียงช่องเดียวส าหรับค าถามแต่ละข้อ 
1. เพศ  [   ] ชาย  [   ] หญิง 
2. อายุ  [   ] 20-30 ปี [   ] 31-40 ปี [   ] 41-50 ปี  

 [   ] 51 ปี ขึ้นไป  
3. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
  [   ] กรรมการผู้จัดการ [   ] ผู้จัดการ 

[   ] หุ้นส่วนผู้จัดการ   [   ] อ่ืนๆ โปรดระบุ .................. 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
  [   ] 5 ปีหรือน้อยกว่า  [   ] 6-10 ปี 
  [   ] 11-15 ปี  [   ] 16 ปีขึ้นไป 
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  [   ] ต่ ากว่าปริญญาตรี [   ] ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  [   ] สูงกว่าปริญญาตรี   
6. รายได ้ [   ] ต่ ากว่า 20,000 บาท [   ] 20,001-40,000 บาท 

 [   ] 40,001-60,000 บาท [   ] 60,001 บาท ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับแท้ 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  เพียงช่องเดียวส าหรับค าถามแต่ละข้อ 
1. ลักษณะการลงทุนธุรกิจ 
  [   ] เป็นกิจการของคนไทยทั้งหมด 
  [   ] เป็นกิจการของคนไทยร่วมทุนกับชาวต่างชาติ 
  [   ] เป็นกิจการของชาวต่างชาติทั้งหมด 
2. ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
  [   ] 1-25 ล้านบาท  [   ] 26-50 ล้านบาท  

[   ] 51-75 ล้านบาท   
 [   ] มากกว่า 75 ล้านบาทขึ้นไป  

3. ระยะเวลาในการเปิดด าเนินธุรกิจ 
  [   ] 1-5 ปี   [   ] 6-10 ปี 

[   ] 11-15 ปี   [   ] มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 
4. จ านวนแรงงานในสถานประกอบการ 
  [   ] 1-50 คน  [   ] 51-100 คน 
  [   ] 101-150 คน  [   ] มากกว่า 150 คนข้ึนไป 
5. จ านวนแรงงานเพียงพอ 
  [   ] เพียงพอ   [   ] ไม่เพียงพอ 
    หากตอบไม่เพียงพอ โปรดระบุ 
  [   ] แรงงานประเภทฝีมือ [   ] แรงงานประเภททั่วไป 
6. ระยะเวลาในการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
  [   ] 1-5 ปี   [   ] 6-10 ปี 
  [   ] 11-15 ปี  [   ] มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป 
7. ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีความพอใจยอดขายการส่งออก 
                     [   ]     พอใจ  [   ] ไม่พอใจ 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามความเห็นของท่านในแต่ละข้อเพียงช่องเดียว 

 
ปัจจัยภายในประเทศ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ปัจจัยด้านการผลิต 

ความหลากหลายของวัตถุดิบ      
ศักยภาพของวัตถุดิบ      

ทักษะฝีมือแรงงาน      

ความช านาญในการผลิตของแรงงาน      
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต       

ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต      
ความได้เปรียบด้านปัจจัยทุน      

สินค้ามีคุณภาพ      

มาตรฐานการผลิตสินค้า      
ปัจจัยด้านการตลาด 

การรองรับต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค      

ความหลากหลายของสินค้า      
การคิดค้นและออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่      

ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเมื่อเทียบกับตลาดใน
ประเทศ 

     

ปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย      

จัดระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง      
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ      

การสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด      

ความสามารถในการประเมินการตลาดของ
สหรัฐอเมริกา 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการทางการค้าท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างตามความเห็นของท่านในแต่ละข้อเพียงช่องเดียว 

 
ความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการทางการค้า 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาตรการทางการค้าช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจ      

ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน      

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน      
สร้างความยั่งยืนในธุรกิจ      

ประเทศไทยได้ประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

     

เกิดการแข่งขันของตลาดแรงงานฝีมือและมี
ความเข้มข้นมากข้ึน 

     

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับเวลาและความอนุเคราะห์ของท่านในการตอบแบบสอบถามค่ะ 
 

 
ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการลงรหัส 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจส่งออกเครื่องประดับ 
 

ค าถาม
ที่ 

ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ขนาดตัว
แปร 

(จ านวน
หลัก/ช่อง) 

ค าที่เป็นไปได้และความหมาย 
(Value) 

ข้อสังเกต 

1. Gender เพศ 1 
0.   ชาย 
1.   หญิง 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

2. Age อายุ 1 

1.   20 - 30 ปี 
2.   31 - 40 ปี 
3.   41 - 50 ป ี
4.   51 ปีขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดยีว 

3. position 
ต าแหน่งงาน
ในปัจจุบนั 

1 

1.   กรรมการผู้จัดการ 
2.   ผู้จัดการ 
3.   หุ้นส่วนผู้จัดการ 
4.   อ่ืนๆ 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

4. education 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

1 

1. 5 ปีหรือน้อยกว่า 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. 16 ปีขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

5. Income รายได้  1 

1.   ต่ ากว่า 20,000 บาท                           
2.   20,001 - 40,000 บาท
  
3.   40,001 - 60,000 บาท
              
4.   60,001 บาทขึ้นไป  

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจส่งออกเครื่องประดับ 
 

ค าถาม
ที่ 

ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ขนาดตัว
แปร 

(จ านวน
หลัก/ช่อง) 

ค าที่เป็นไปได้และความหมาย 
(Value) 

ข้อสังเกต 

1. Owner201 
ลักษณะการ
ลงทุนธุรกิจ 

1 

1. เป็นกิจการของคนไทยทั้งหมด 
2. เป็นกิจการของคนไทยร่วมทนุ
กับชาวตา่งชาต ิ
3. เป็นกิจการของชาวต่างชาติ
ทั้งหมด 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

2. Capital202 
ทุนจด

ทะเบียน
เร่ิมต้น 

1 

1. 1 - 25 ล้านบาท 
2. 26 - 50 ล้านบาท 
3. 51 - 75 ล้านบาท 
4. มากกว่า 75 ล้านบาทขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

3. Period203 
ระยะเวลาใน

การเปิด
ด าเนินธุรกิจ 

1 

1. 1 -5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

4. Number204 

จ านวน
แรงงานใน

สถาน
ประกอบการ 

1 

1. 1 - 50 คน 
2. 51 – 100 คน 
3. 101 – 150 คน 
4. มากกว่า 150 คนขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

5. Labour205 
จ านวน
แรงงาน 

1 
0.  เพียงพอ                          
1.  ไม่เพียงพอ  

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

5. Time206 

ระยะเวลาใน
การส่งออกไป

ยัง
สหรัฐอเมริกา 

1 

1. 1 -5 ปี 
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 – 15 ปี 
4. มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

 
ค าถาม

ที่ 
ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ขนาดตัวแปร 
(จ านวนหลัก/

ช่อง) 

ค าที่เป็นไปไดแ้ละความหมาย 
(Value) 

ข้อสังเกต 

ปัจจัยดา้นการผลิต 

1. P101 
ความหลากหลายของ

วัตถุดิบ 
1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด        

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

2. P102 ศักยภาพของวัตถุดบิ 1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

3. P103 ทักษะฝีมือแรงงาน 1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

4. P104 
ความช านาญในการผลิต

ของแรงงาน 
1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

5. P105 
การพัฒนาเทคโนโลยกีาร

ผลิต 
1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

6. P106 
ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการผลิต 

1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

7. P107 
ความได้เปรียบด้านปัจจัย

ทุน 
1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

8. P108 สินค้ามีคุณภาพ 1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

9. P109 มาตรฐานการผลิตสินค้า 1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 
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ปัจจัยดา้นการตลาด 

10. P110 
การรองรับต่อก าลังซ้ือของ
ผู้บริโภค 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

11. P111 
ความหลากหลายของ
สินค้า 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

12. P112 
การคิดค้นและออกแบบ
พัฒนาสินค้าใหม ่ 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

13. P113 
ปรับกลยุทธ์ดา้นราคาเมื่อ
เทียบกับตลาดในประเทศ 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

14. P114 
ปรับกลยุทธ์ดา้นช่องทาง
จัดจ าหนา่ย 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

15. P115 

จัดระบบการบรหิารจัดการ
สินค้าคงคลัง 

1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก    
5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

16. P116 

การจัดส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก    
5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

17. P117 

การสร้างความได้เปรียบ
ด้านการตลาด 

1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก    
5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

18. P118 

ความสามารถในการ
ประเมินการตลาดของ
สหรัฐอเมริกา 

1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก    
5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

 



134 
 

 

134 

ตอนที่ 4 มาตรการทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา 

 
ค าถาม

ที่ 
ชื่อตัวแปร 
(Name) 

ความหมาย 
(Label) 

ขนาดตัวแปร 
(จ านวนหลัก/

ช่อง) 

ค าที่เป็นไปไดแ้ละความหมาย 
(Value) 

ข้อสังเกต 

ปัจจัยมาตรการทางการค้า 

1. M301 
มาตรการทางการค้าชว่ย
เปิดโอกาสทางธุรกิจ 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด        

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

2. M302 
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

3. M303 
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 1 

ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สดุ       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

4. M304 
สร้างความยั่งยืนในธุรกจิ 

1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

5. M305 
ประเทศไทยได้ประโยชน์
จากมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 

6. M306 
เกิดการแข่งขันของ
ตลาดแรงงานฝีมือและมี
ความเข้มข้นมากขึ้น 

1 
ระดับความศักยภาพ 
1. น้อยที่สุด       2. น้อย 
3. ปานกลาง      4. มาก   5. มากที่สุด   

เลือกได้
ค าตอบ
เดียว 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

 
เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรฐัอเมริกา 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการท าการค้นคว้าอิสระของ
การศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความกรุณาในการ
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

*********************************************************** 
ธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล ผู้วิจัย

จึงต้องการทราบปัจจัยที่ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือน ามาพัฒนาการการส่งออกต่อไป 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................................. ........ 

ต าแหน่ง........................................................................................................................ .......................... 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยและกลยุทธ์  
1.ธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย มีลักษณะอย่างไร และสถานการณ์ของการส่งออกเป็น
อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
2.ภาพรวมของแนวโน้มการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................  
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐอเมริกา 
 
3.อุปสงคแ์ละความต้องการของผู้บริโภคเครื่องประดับแท้ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
4.ปัจจัยด้านการผลิตเครื่องประดับแท้ในการส่งออกของไทยเป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
5.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้ในของไทย มีอะไรบ้าง 
และสามารถสนับสนุนการส่งออกได้อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................  
6.นโยบายของรัฐบาล และมาตรการทางการค้า มีส่วนช่วยเหลือหรือสร้างอุปสรรคในการส่งออก
เครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐฯ อย่างไร  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
7.ท่านคิดว่า กลยุทธ์ จุดแข็งจุดอ่อน โครงสร้าง และการแข่งขันในธุรกิจการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของไทยไปยังสหรัฐ ฯ ควรเป็นอย่างไร   
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
8.โอกาสและอุปสรรคในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังสหรัฐฯ ของไทย เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................... 
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9.ท่านคิดว่า ปัจจัยด้านการตลาดด้านใดที่มีผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐฯ 
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
10.ท่านคิดว่า มาตรการทางการค้าในปัจจุบันมีผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
สหรัฐฯ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนกระจ่าง 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

2 พฤศจิกายน 2532 
ปีการศึกษา 2554 : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ  
ฝ่ายบัญชีการเงิน  
บริษัท อิริโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ประสบการณ์ท างาน 2555 :  พนักงานบัญชีการเงิน 
บริษัท อินเดอะลูป เจมสโตนส์ จ ากัด 
2557 : ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีการเงิน 
บริษัท อินเตอร์เจมไทพ์ จ ากัด 
2559 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ฝ่ายบัญชีการเงิน 
บริษัท อิริโซ่ อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

 
 


