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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยและประเทศคู่แข่งท่ีสําคญัในภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ. 2553 ในการ

พิจารณาคดัเลือกคู่แข่งและจดัอนัดับการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยท่ีสําคญัโดย

วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอุตสาหกรรม (Data Envelopment Analysis,DEA) และประยุกตใ์ช0้

ทฤษฎีแรงกดดนั 5 ประการ0 (Five Forces Model) ในการบอกสถานภาพการแข่งขนัท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบัน ประยุกต์ใช้0ทฤษฎี0ระบบเพชรท่ีสมบูรณ์ (Diamond Model) ในการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งท่ีสําคญั และจดัอบัความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปีพ.ศ.2553 มีอตัราการ

เจริญเติบโตไปในทางหดตวั การผลิต การจาํหน่ายในประเทศมีปริมาณลดลง การส่งออกสินคา้

เพิ่มข้ึน  การใช้แรงงานเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือมากกว่าแรงงานไร้ฝีมือ วตัถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ใชว้ตัถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คู่แข่งของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยในภูมิภาค

อาเซียนท่ีสาํคญัมี 3 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย มีการ

แข่งขนักนัสูง ผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาค

อาเซียนอนัดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ประเทศมาเลเซีย อนัดบัสองไดแ้ก่ประเทศไทย อนัดบัสามไดแ้ก่ประเทศ

อินโดนีเซีย  และอนัดบัส่ีไดแ้ก่ประเทศเวยีดนาม 
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This thesis aimed to study and evaluate competitiveness of furniture industry in Thailand 

comparing to furniture industry in another country of ASEAN in 2010. This studied selected and 

rated the important competitive country from the Data Envelopment Analysis (DEA), used Five 

Forces Model to analyze rivalry between established firms and used Diamond Model as a tool to 

analyze and compared with each important competitive country competitiveness. Ranking the 

capability of furniture industry. The studied showed that in 2010,Thailand furniture had growth 

rate decreased. The production and marketing in Thailand was decreased but the exporting was 

increase. Thailand had more the skilled labour. About material, Thailand also used domestic 

material mostly. The important Thailand’s competitor in ASEAN had 3 countries such as 

Malaysia Vietnam and Indonesia. There were high competition. The result of comparison of 

furniture competitive in ASEAN, Malaysia was the best and Thailand Indonesia and Vietnam 

respectively 
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กติติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและอนุเคราะห์ ช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก

ท่านอาจารย ์ดร. ณัฐพล ศิริสว่าง อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาแนวทางในการ

วิจยัตลอดจนช่วยตรวจสอบขอ้บกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี รวมทั้งให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์

ในการจดัทาํวทิยานิพนธ์ และนอกจากน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและ

ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาตรวจสอบและแนะนาํขอ้เสนอท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งมาก จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์  
ทา้ยน้ีผูว้ิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวของผูว้ิจยั ผูมี้พระคุณทุกท่าน 

ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษาและกาํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์น้ีจนสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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