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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 วธีิการศึกษา 

3.1.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารส่ิงตีพิมพ์ ข้อมูลสถิติ 
หน่วยงานทางวชิาการและหน่วยงานของรัฐ ผลงานงานวจิยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ 

1) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม สถานการณ์การส่งออก
ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศ ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้  โดยใชข้อ้มูลจากสถาบนัและหน่วยงานราชการ
ต่างๆท่ีเก็บรวบรวมไว ้ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลการคา้ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอาเซียนบวกสาม และขอ้มูลการคา้
ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศ ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้โดยใชข้อ้มูลจากสถาบนัและหน่วยงานราชการ
ต่างๆท่ีเก็บรวบรวมไว ้เช่น กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

3) ขอ้มูลการคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามโดยใช้
ขอ้มูลจาก เวบ็ไซต ์Global Trade Atlas (GTA) โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 

การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกสินคา้ท่ีจะน ามาวเิคราะห์จ านวน 9 กลุ่มสินคา้ ประกอบดว้ย กลุ่มปลาและสัตว์
น ้า (พิกดัสินคา้ 03) กลุ่มพืชผกัเพื่อบริโภค (พิกดัสินคา้ 07) กลุ่มขา้วและธญัพืช (พิกดั 10) กลุ่มไขมนั
และน ้ ามนัจากพืช (พิกดัสินคา้ 15) กลุ่มน ้าตาลและขนมท่ีท าจากน าตาล (พิกดัสินคา้ 17) กลุ่มของปรุง
แต่งจากธัญพืช แป้ง และนม (พิกดัสินคา้ 19) กลุ่มซอส ซุป น ้ าปลา และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ (พิกดัสินคา้ 
21) กลุ่มเคร่ืองด่ืม สุรา และน ้ าส้มสายชู (พิกดัสินคา้ 22) กลุ่มยางพารา (พิกดัสินคา้ 40) ซ่ึงในการ
เลือกสินคา้ทั้ง 9 กลุ่มสินคา้น้ี เน่ืองจากผูศึ้กษาไดพ้ิจารณารายการสินคา้จากมูลค่าการส่งออก น าเขา้
สูงสุด  9 อนัดบัในปี พ.ศ. 2554  รวมทั้งพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลตวัเลขสถิติท่ีต้องน ามา
ค านวณค่า RCAทั้งดา้นการส่งออกของประเทศไทยและการน าเขา้ของอาเซียนบวกสามจึงท าให ้
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สินคา้บางรายการไม่ไดถู้กน ามาศึกษาเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลท าไดย้าก 

3.1.2 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาจะศึกษาจาก บทความ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ทราบถึง
ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม สถานการณ์การส่งออกระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศ ญ่ีปุ่น จีน และเกาหลีใต ้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการคา้ระกวา่งประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียนบวกสาม 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใช้ ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)และแบบจ าลองการคา้
โลก (GTAP Model) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ นอกจากน้ียงัน าขอ้มูลทุติยภูมิมาประกอบการ
วิเคราะห์และประมวลผลร่วมกบั ค่าดชันีRCA และ แบบจ าลอง GTAP เพื่อให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงจะใชข้อ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.2.1 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ (Revealed Comparative Advantage; RCA) 

ค่าดชันี RCA คือ สัดส่วนของการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงของประเทศหน่ึงเทียบกบัสัดส่วนสินคา้นั้น
ในตลาดโลก เน่ืองจากการศึกษาคร้ังเป็นการศึกษาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบในการส่งออกสินคา้
เกษตรของไทยไปยงัยงักลุ่มอาเซียนบวกสาม จึงมีการประยกุตใ์ชด้ชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ท่ีปรากฏดงัน้ี 
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โดยท่ี XiT คือ มูลค่าส่งออกสินคา้ i ของประเทศไทยไปยงัอาเซียนบวกสามไม ่ รวม 
   ประเทศไทย 

 XTA คือ มูลค่าส่งออกสินคา้เกษตรของไทยไปยงัอาเซียนบวกสาม 
 MiA คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ i ทั้งหมดของอาเซียนบวกสาม  
  (ไม่รวมประเทศไทย) 

MA คือมูลค่าการน าเขา้ทั้งหมดของอาเซียนบวกสาม 
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 

ถา้ค่า RCA > 1 หมายถึง ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ i ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม 

ถ้าค่า RCA < 1 หมายถึง ประเทศไทยมีความเสียโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า i ในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม 

ถา้ค่า RCA = 1 หมายถึง ประเทศไทยอยูใ่นฐานะท่ีไม่ไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบในการส่งออกสินคา้ i 

3.2.2 แบบจ าลองการค้าโลก (Global Trade Analysis Project; GTAP model) 

แบบจ าลองการค้าโลก (GTAP model) เป็นแบบจ าลองประเภท Computable General Equilibrium 
แบบจ าลองน้ีได้รับการพฒันาโดยความร่วมมือกนัระหว่างมหาวิทยาลยั Purdue และ มหาวิทยาลยั 
Monash แบบจ าลอง GTAP มีเขตเศรษฐกิจต่างๆในโลกทั้งสิน 45 เขต ประกอบไปดว้ยภาคการผลิต
ทั้งส้ิน 50 ภาค แต่ละภาคเศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงกนั ทั้งการส่งออก การน าเขา้ และการเคล่ือนยา้ย
ทุนระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปแบบการติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแบบต่อเน่ืองเป็น
แบบลูกโซ่ ดังนั้นแบบจ าลอง GTAP จึงเป็นท่ีนิยมใช้ในการศึกษาผลกระทบของนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ หรือการเจรจาทางการค้า การศึกษาของแบบจ าลอง GTAP สามารถศึกษาได้ทั้ ง
ประเทศเด่ียวและกลุ่มประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศและสวสัดิการโลก 

1) โครงสร้างทางด้านทฤษฎขีองแบบจ าลอง GTAP 

1.1) โครงสร้างภาพรวมแบบจ าลอง GTAP แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ท่ีส าคญั 

1.1.1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ในแต่ละประเทศจะมี
กิจกรรมการผลิตปัจจุบนั(current production) การผลิตเพื่อการสร้างทุน (capital creation) การบริโภค
และการใชจ่้ายของรัฐบาล   

1.1.2) การโยกยา้ยทุนข้ามประเทศ ในแต่ละประเทศมีแรงงานประเภท
เดียวและทุนประเภทเดียวซ่ึงสามารถโยกยา้ยขา้มประเทศได ้โดยใช้ขอ้สมมติว่าทุกประเทศจะให้
รายไดส่้วนหน่ึงของตนเองเป็นการออม โดยจะถูกรวมเขา้ในกองทุนออมของโลกและถูกจดัสรรไป
เพื่อลงทุนในแต่ละประเทศ โดยสัดส่วนของการลงทุนจะแปรตามอตัราผลตอบแทนในการลงทุนใน
แต่ละประเทศ การโยกยา้ยทุนขา้มประเทศจะเกิดข้ึนเพื่อท าใหผ้ลตอบแทนในการลงทุนของแต่ละ 
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ประเทศเท่าเทียมกนัในระยะยาว 

1.1.3) การคา้ระหว่างประเทศ สินคา้ของแต่ละประเทศถูกสมมติให้เป็น
สินคา้ทดแทนกนัไดใ้นระดบัหน่ึงโดยการทดแทนมีทั้งส่วนท่ีเป็นการทดแทนระหว่างสินคา้น าเขา้
และสินคา้ท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ  และการทดแทนกนัระหวา่งสินคา้น าเขา้แหล่งต่างๆ 

โครงสร้างพื้นฐานของแบบจ าลองแสดงถึงการไหลเวียนของรายไดแ้ละการผลิตในประเทศ การคา้
ระหว่างประเทศ และการเคล่ือนยา้ยทุนระหว่างประเทศ นโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศหรือ
ขอ้ตกลงทางการคา้สามารถเขา้ไปแทรกแซงส่วนการผลิต การบริโภค การคา้ระหวา่งและการลงทุน
ระหวา่งประเทศได ้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการจดัสรรทรัพยากรภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศได ้ซ่ึงความสัมพนัธ์และกลไกการแทรกแซงของรัฐแสดงอยูใ่นภาพท่ี 3.1  

1.2) โครงสร้างของการผลิต โครงสร้างของการผลิตจะสมมติให้ผูผ้ลิตท าการ
ผลิตเพื่อให้ไดรั้บก าไรสูงสุดในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมจะ
เป็นไปในลักษณะของการผลิตสินค้าหลายชนิด (Multi-Output) โดยใช้ปัจจยัการผลิตหลายชนิด 
(Multi-Input) ภายใตข้อ้สมมติการแบ่งแยก (Separability Assumption) ซ่ึงอตัราการเปล่ียนแปลงใน
การเลือกสินคา้ท่ีจะผลิตมีค่าความยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลงสินคา้ท่ีตอ้งการผลิตคงท่ี (Constant 
Elasticity of Transformation; CET) 

ส่วนกระบวนการผลิตนั้นในแบบจ าลองได้สมมติให้ผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ท่ีตน้ทุนต ่าสุด ภายใต้
เง่ือนไขผลได้ต่อขนาดคงท่ี (Constant Returns to Scale) โดยใช้ปัจจยัการผลิตต่าง ๆ เป็น 3 ระดับ
ดว้ยกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

ท่ีระดับของการผลิตขั้นท่ี 1 สมการการผลิตเป็นแบบ Leontief นั่นก็คือ สัดส่วนของการใช ้      
สินคา้ขั้นกลางทั้งหมดกบัปัจจยัการผลิตขั้นตน้ (Primary Factors) มีค่าคงท่ี 

ท่ีระดบัการผลิตขั้นท่ี 2 ปัจจยัการผลิตพื้นฐานซ่ึงก็คือ แรงงานและทุน มีการทดแทนกนัไดใ้นระดบั
หน่ึง โดยความยดืหยุน่ของการทดแทนกนันั้นมีค่าคงท่ี  (CES Function) 

ในขณะเดียวกนั ก็สมมติให้ไม่มีการทดแทนกนัระหว่างสินคา้ขั้นกลางท่ีใช้ในการผลิต นั่นก็คือ 
สินคา้ขั้นกลางแต่ละชนิดท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตจะถูกใชใ้นสัดส่วนท่ีคงท่ี (Leontief Production 
Function)นอกจากน้ีในแบบจ าลองยงัสมมติให้ความยืดหยุ่นของการทดแทนกนัระหว่างสินค้า
น าเขา้และสินคา้ท่ีผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้มีค่าคงท่ี ซ่ึงเป็นไปตามสมการการผลิตแบบ CES 



 

43 

1.3) โครงสร้างอุปสงค์ของครัวเรือน ภาพท่ี 3 แสดงถึงโครงสร้างอุปสงค์ของ
ครัวเรือน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์แบบล าดบัชั้น การใชจ่้ายส าหรับสินคา้จะเป็นไปตามแบบ 
Stone-Geary ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของระบบการใช้จ่ายเชิงเส้นตรง (Linear Expenditure System: 
LES) รายจ่ายของครัวเรือนจะถูกแบ่งไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายการบริโภคท่ีจ าเป็นหรือรายจ่ายผูกพนั 
(Committed Expenditure) และรายจ่ายอ่ืนๆ  

Composite Good แต่ละชนิดจะประกอบไปดว้ยสินคา้น าเขา้ และสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อทดแทนการ
น าเข้า ซ่ึงสมมติให้ค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่างสินค้าทั้ งสองชนิดนั้นคงท่ี (CES 
Function) 

1.4) โครงสร้างความต้องการสินค้าทุน โครงสร้างของการลงทุนจะมีลักษณะ
คลา้ยกบัโครงสร้างอุปสงคข์องครัวเรือน(รูปท่ี 3) กล่าวคือ จะมีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์แบบล าดบั
ชั้น สินคา้ทุนจะถูกสมมติให้มีการผลิตโดยใช้วตัถุดิบท่ีผลิตทดแทนการน าเขา้และวตัถุดิบท่ีมีการ
น าเขา้ สมการการผลิตสินคา้ทุนในระดบัการผลิตขั้นท่ี 1 จะเป็นสมการการผลิตแบบ Leontief  โดย 
Composite Good แต่ละชนิดมาจากสมการการผลิตแบบ CES ซ่ึงสมมติให้ความยืดหยุ่นของการ
ทดแทนกนัระหวา่งวตัถุดิบท่ีผลิตทดแทนการน าเขา้และวตัถุดิบท่ีน าเขา้มีค่าคงท่ี ท่ีระดบัการผลิตใน
ขั้นท่ี 2 

1.5) โครงสร้างการส่งออก แบบจ าลอง CGE สมมติให้ปริมาณการส่งออกของ
สินคา้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทไปยงัประเทศต่าง ๆ ข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้ส่งออก F.O.B. ในรูปของ
เงินตราต่างประเทศ โดยค่าความยืดหยุ่น ท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมาจากการศึกษาของ Francois, 
McDonald, and Nordstrom (1995) และสมมติใหค้่าความยดืหยุน่ของปริมาณการส่งออกสินคา้ไทยไป
ยงัประเทศต่าง ๆ มีค่าเท่ากนั 

1.6) โครงส ร้างการน าเข้ า  ส าห รับโครงส ร้างการน าเข้าสินค้านั้ น จะ มี
องค์ประกอบหลกัอยู่ 2 ส่วน ไดแ้ก่ การน าเขา้สินคา้เพื่อน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต และการน าเขา้
สินคา้เพื่อการบริโภค โดยปริมาณการน าเขา้สินคา้ทั้ง 2 ประเภทจะข้ึนอยูก่บั (1)ราคาเปรียบเทียบของ
สินคา้น าเขา้กบัราคาสินคา้ประเภทเดียวกนัท่ีผลิตในประเทศ (2) ราคาเปรียบเทียบของสินคา้น าเขา้
นั้นๆ กบัสินคา้น าเขา้ประเภทอ่ืน ๆ และ (3) ระดบัผลผลิตโดยรวมของประเทศ โดยค่าความยืดหยุ่น
ของปริมาณการน าเขา้ต่อราคาไดม้าจากการศึกษาของ Francois, McDonald, and Nordstrom (1995)  
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1.7) การก าหนดราคาและการเข้าดุลยภาพ จากขอ้สมมติท่ีก าหนดให้ลกัษณะ
ของตลาดเป็นแบบตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โดยเศรษฐกิจเป็นแบบเปิด (ภาพท่ี 3.1) ดงันั้น ผูผ้ลิต จะไม่
สามารถก าหนดราคาสินคา้ไดเ้อง ราคาจะถูกก าหนดเง่ือนไข ณ จุดท่ีผูผ้ลิตทุกคนในระบบเศรษฐกิจ
ไดรั้บก าไรปกติ เพราะฉะนั้นราคาต่อหน่วยจึงถูกก าหนดโดยตน้ทุนหน่วย  สุดทา้ย (Marginal Cost) 
ส่วนระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงมีค่าคงท่ี โดยสมมติให้มีค่าเท่ากบัระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของ
โลก ระดับอตัราแลกเปล่ียนเป็นไปตามข้อสมมติของ Purchasing Power Parity (PPP) โดยท่ีอตัรา
แลกเปล่ียนของประเทศข้ึนอยู่กบัระดบัราคาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ นอกจากนั้นระดบัค่าแรง
สามารถปรับตวัไปตามระดบัราคาอยา่งเตม็ท่ีเพื่อรักษาระดบัค่าแรงท่ีแทจ้ริงในดา้นการเขา้สู่ดุลยภาพ
นั้น ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการเขา้สู่ดุลยภาพคือ กลไกตลาด ซ่ึงจะผลกัดนัให้อุปสงคเ์ท่ากบัอุปทาน
อนัเป็นเง่ือนไขของดุลยภาพในตลาด อย่างไรก็ตาม ในแบบจ าลองดังกล่าวได้สมมติให้ดุลยภาพ
เกิดข้ึนตลอดเวลา (Equilibrium Model) ตามขอ้สมมติของเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก 
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ทีม่า: Brockmeier (2001) 
ภาพที ่3.1 ระบบเศรษฐกิจหลายประเทศแบบเปิด (Multi Country Open Economy) 
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ความหมายของตวัแปร 

PRIVEXP  :  การใชจ่้ายของภาคครัวเรือน (household expenditure) 

GOVEXP  :   การใชจ่้ายของภาครัฐบาล (government expenditure) 

SAVE  :   การออมของครัวเรือน (household saving) 

NETINV  : เงินออมของครัวเรือนถูกน าไปลงทุนในแต่ละประเทศข้ึนอยู่กบัอตัราผลตอบแทนการ
ลงทุนในแต่ละประเทศ  (country household’s demand for investment) 

VDPA : มูลค่าการใช้จ่ายของครัวเรือนต่อสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ (value of domestic purchases 
by private household at agents’ prices 

VDGA : มูลค่าการใชจ่้ายของรัฐบาลต่อสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศ (value of domestic purchases by 
government household at agents’ prices) 

VOA(endw) : มู ล ค่ า ข อ ง ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต  (value of output at agents’ prices of endowment 
commodities) 

VDFA : มูลค่าการใช้จ่ายของหน่วยธุรกิจเพื่อซ้ือสินค้าขั้นกลางในประเทศ (value of domestic 
purchases by firms at agents’ prices) 

VXMD  :  มูลค่าการส่งออกสินคา้ (value of exports at market prices by destination) 

VIPA  :  มูลค่าการน าเขา้สินคา้เพื่อการบริโภคของครัวเรือน (value of import purchases by private 
households at agents’ prices) 

VIGA : มูลค่าการน าเขา้สินคา้เพื่อการบริโภคของภาครัฐ (value of import purchases by government 
at agents’ prices) 

VIFA : มูลค่าการน าเขา้สินคา้ขั้นกลางของหน่วยธุรกิจเพื่อการผลิตสินคา้ (value of import purchases 
by firms at agents’ prices) 

XTAX  :  ภาษีสินคา้ส่งออก (export taxes) 
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MTAX  :  ภาษีสินคา้น าเขา้ (import taxes) 

TAXES  : ภาษีท่ีจดัเก็บจากกิจกรรมต่างๆในประเทศ เช่นภาษีรายได ้ภาษีการขาย และการบริโภค 
(domestic taxes) 
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ภาพที ่3.2 โครงสร้างการผลิตในแบบจ าลอง GTAP 
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ภาพที ่3.3 โครงสร้างอุปสงคค์รัวเรือน 
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