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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันส่งออกมะม่วงไทย โดยเปรี ย บเที ย บการ
ส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย จากการศึกษาข้อมูลสถิติประเทศฟิลิปปินส์และอินเดียเป็น
ประเทศผู้ส่งออกในตลาดโลกที่สาคัญ และเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยที่จะสามารถผลิ ตมะม่ ว ง
ส่งออกเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งนี้การศึกษาใช้วิธีการคานวณดัชนีความได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏ (RCA)
ร่วมกับส่วนแบ่งตลาดโลก และอัตราเติบโตการส่งออก ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่ ง ขั น ของการส่ ง ออก
มะม่วงไทยโดยใช้แบบจาลอง Diamond Model มาเป็นกรอบความคิดในการกาหนดปัจจัยที่จะทาการศึกษา โดยอาศั ย
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการรวมรวมจากหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทยมีการส่งออกมะม่ ว งในตลาดโลกใน
อัตราที่สูงขึ้นเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย ขณะเดียวกัน ประเทศอิ น เดี ย มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของ
มะม่วงของโลกสูงกว่าประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันโดยสามารถอธิ บ าย
ผ่านทางทฤษฎี Diamond model จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ความสาคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะม่วงส่งออกไปยังตลาดโลกได้อย่างทันท่วงทีและเน้นเรื่องคุณ ภาพ ช่ ว งเวลาฤดู ก าลและความ
สะอาดปลอดภัย
ค าสาค ัญ: ทฤษฎคีวามได้เปรียบสัมบูรณ์, ทฤษฎีความได้เปรียบสัมพัทธ์หรือความได้เปรียบโดยเปรี ยบเที ยบ, ทฤษฏี ความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขัน

Abstract
This research aims to study the competitiveness of Thai mango export. By comparison, Thailand's
mango exports to the Philippines and India. According to statistics, the Philippines and India are important
exporters in the global market and country similar landscape to plant mangoes like Thailand. The study
compares the comparative advantage index (RCA) with the global market share and the growth rate of
exports. Study factors affecting the competitiveness of Thai mango exports using the Diamond Model are
the conceptual framework for determining the factors to be studied. Based on the primary data obtained
from the integration of the various agencies to use in descriptive analysis.
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The research found that Thailand's mango export capacity is growing at a higher rate in the world
market than Philippines and India. Meanwhile India has a higher market share of mangoes in the world than
Thailand and the Philippines. Factors that affect competitiveness can be described through the Diamond
Model Theory. Based on the study, problems and obstacles have been placed on the importance of
continuous improvement and development in order to be able to export mangoes to the world market in a
timely manner and emphasize on quality season and cleanliness
Keywords: Absolute advantage, Comparative advantage, The Theory of Competitive Advantage

บทน า
ผลไม้นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญประเภทหนึง่ ของประเทศไทย สามารถทารายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท
และเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้วความต้องการบริโภคผลไม้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุ
หลักคือจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและความสนใจในสุขภาพก็มีมากขึ้นด้วย การผลิตผลไม้ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศที่ มี
สภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการผลิตผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิ ด ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ ผลผลิตผลไม้แต่
ละชนิดก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ของแต่ละภาค จึงเป็นข้อดีที่ส่งผลให้ไทยมีผลไม้หลากหลายชนิดหมุนเวียนออกสู่
ตลาดตลอดทั้งปี มะม่วงเป็นผลไม้เขตร้อนที่ปลูกมากที่สุด เป็น อัน ดั บ 2 ของโลก และปลู ก มากที่ สุ ดในประเทศไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร สารวจพบว่า ทั่วประเทศมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 92 กลุ่ ม ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่ 31 จังหวัด ปัจจุบันมะม่วงที่ปลูกเชิงการค้ามีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้ง มะม่ ว งพั น ธุ์ ไ ทย มะม่ ว งสายพั น ธุ์
ต่างประเทศ (จินหวง ของไต้หวัน, อาร์ทูอีทู ของออสเตรเลีย, แก้วขมิ้น ของกัมพูชา) และมะม่วงพันธุ์ลูกผสม (มหาชนก)
ต่างประเทศมีความต้องการบริโภคมะม่วงไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากตั วเลขการส่ งออกมะม่ วงไทยที่ เพิ่ มขึ้ นทุ กปี ถึ งแม้ ใน
ประเทศไทยจะมีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลายทั่วภูมิภาค แต่พบว่าการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศนั้ นมี เพี ยงร้ อยละ 1.7 เท่ านั้ น
ส่วนร้อยละ 98 เป็นการบริโภคในประเทศเท่านั้น สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วงไทย กรมส่งเสริ ม การเกษตร
(2557) ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ระบุว่า มีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั่วประเทศ 2,131,590 ไร่ ผลผลิต 3,308,230 ตัน พบว่ามู ล ค่ า ส่ ง ออกมะม่ ว งใน
ตลาดโลก มูลค่าเฉลี่ย 179,038,277 ดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่อันดับที่ 6 โดยประเทศที่มีการส่งออก
มากที่สุดคือ เม็กซโก 16.95% รองลงมาคือ เนเธอร์แลนด์ 13.48% อินเดีย 10.11% เปรู 8.97% บราซิล 8.94% ไทย มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเพียง 9.11% สเปน 3.60% และ ฟิลลิปปินส์ 4.89% ซึ่งถือว่าเรายังสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้อีก
มาก จากข้อมูลสถิติดังกล่าวแสดงถึงประเทศฟิลิปปินส์และอินเดียถือได้ว่ามีภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยที่จะสามารถ
ผลิตมะม่วงส่งออกเช่นเดียวกันและถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกในตลาดโลกที่สาคัญ
ดังนั้นการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่ งขั นการส่ งออกมะม่ วงระหว่ างประเทศไทยกั บประเทศคู่ แข่ งที่ ส าคั ญ
ตลอดจนศึกษาความได้เปรียบในการผลิตของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่ งที่ ส าคั ญในการน าทรั พยากรภายในประเทศมาใช้ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพจึงมีความสาคัญเพื่อจะทาให้ทราบถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนให้ เห็ นว่ ามี ปั จจั ยใดบ้ างที่ ประเทศไทยมี
อานาจในการแข่งขัน และมีปัจจัยใดบ้างที่ประเทศไทยไม่มีอานาจในการแข่ งขั น ซึ่ งสามารถน าข้ อมู ลเหล่ านี้ มาใช้ เป็ นแนวทางใน
การกาหนดมาตรการเพื่อแสวงหาแนวทางการค้า และโอกาสทางเศรษฐกิ จของการส่งออกมะม่ วงเพื่อให้เกิ ดความยั่งยืนต่ อไป
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วัตถุประสงค์ก ารวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาความขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกมะม่วงไทยกั บ
ประเทศฟิลิปปินส์
2. เพื่อศึกษาความขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกมะม่วงไทยกับ
ประเทศอินเดีย

ประโยชน์ท ี่ค าดว่าจะได้ร ับ
1. ทราบสภาพทั่วไปของการผลิ ตและการส่งออกมะม่วง ปัญหา และอุปสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งออกมะม่วงของไทย
2. ทราบศักยภาพด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่ งออกเปรี ยบเที ยบกั บประเทศคู่ แข่ งที่
สาคัญ
3. ทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่งออกที่ส าคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สมมติฐานของการวิจ ัย
1. ความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกมะม่วงไทยเปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศฟิลิปปินส์
2. ความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกมะม่วงไทยเปรี ย บเที ย บกั บ
ประเทศอินเดีย

กรอบการศึก ษา
1. ศึกษาศักยภาพและความสามรารถในการแข่งขันส่งออกมะม่วงไทย โดยใช้วิธีการคานวณดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) และพิจารณาร่วมกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดโลก อัตราเติบโตของมูลค่า
ส่งออก มูลค่าการส่งออกมะม่วงไทยไปยังตลาดโลก โดยเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของการส่ ง ออกมะม่ ว งไทย ศึ ก ษาโดยใช้ แ บบจ าลอง
Diamond Model มาเป็นกรอบความคิดในการกาหนดปัจจัยที่จะทาการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการรวมรวม
จากหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา

นิย ามศัพ ท์
มะม่วง หมายถึง มะม่วง (Mangoes) เป็นพืชที่ปลูกเพือ่ รับประทานผลแลผลที่ได้นั้นสามารถรับประทานได้ทั้งดิบและ
สุก และมะม่วงหลายพันธุ์ยังเป็นผลไม่ที่ตลาดต่างประเทศต้องการ
ส่งออก หมายถึง การจาหน่ายสินค้าและบริการของประเทศหนึ่งในต่างประเทศการจาหน่ายสินค้าและบริการเกดขึ้น
บนพื้นฐานของความแตกต่างของต้นทุนเปรียบเทียบและราคาสินค้าระหว่างประเทศ
ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกที่สาคัญโดยสามารถรักษาส่วน
แบ่งตลาดและสามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น
ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ หมายถึง ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดในการส่งออกให้มีความพร้อมที่จะเผชิญวิกฤต เพื่อความอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
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เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ หมายถึง ลักษณะความต้องการสินค้า และ บริการของอุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศโดยประเทศจะมีความได้เปรียบถ้าความตอ้งการ ภายในประเทศจะกดดัน ให้ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงมี
นัวตกรรมที่รวดเร็วและมีความเป็นเลิศในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่สนับ สนุนและเกี่ยวเนื่อง หมายถึง คุณภาพหรือความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมสนั บสนุ นหรื ออุ ตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องในการค้าจุนสถานภาพการเป็นผู้นาใน อุตสาหกรรมระดับ โลก ได้ แก่ ระบบการขนส่ ง ระบบสาธารณู ปโภค อุ ตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ ระบบการเงินการธนาคารระบบส่งเสริมการลงทุนระบบการประกันภัย ระบบโทรคมนาคม ภายในประเทศ
รัฐบาล หมายถึง รัฐบาลในทุกระดับ ของชาติสามารถที่จะพัฒนาหรือเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมชาติได้
เพราะถึงแม้ภาครัฐจะไม่ใช่องค์ป ระกอบโดยตรงที่สามารถสร้ําง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่นโยบายมาตรการกฎระเบียบ
และพิธีการต่างๆที่กาหนดโดย ภาครัฐสามารถมีผลกระทบกับองค์ประกอบทั้ง 4 ของตัวแบบ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไปได้
เหตุสุดวิสัยหรือโอกาสหมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆและความเป็นไปได้ที่ อาจจะ คาดการณ์ ล่ วงหน้ าไม่ ได้ ล้ วนมี ผลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เช่น การมีนวัตกรรม ใหม่เกิดขึ้น หรื อความไม่ ต่อเนื่ องของเทคโนโลยี หลั กที่ เปิ ดช่ องให้ มี
คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้
การเปลี่ยนแปลง อย่างมากของตลาดการเงินโลก หรืออัตราแลกเปลี่ยนตลอดจนการเกิด สงคราม ตัวแปรเหล่านี้มี
ความสาคัญเพราะทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องที่เปิดช่องให้มีการเปลี่ยนแปลง ตาแหน่งในการแข่งขัน หรือล้มล้างข้อได้เปรียบที่มี
อยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ๆที่สามารถ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขัน

งานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง
นฤมล บุญส่งเจริญ (2546) ศึกษาศักยภาพในการส่งออกผลมะม่วงของไทย เพื่ อหา ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเที ยบการ
ส่งออกมะม่วงของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่สาคัญ คือ ประเทศฟิลิปปินส์และศึกษาปัจจัยที่ มี ผลกระทบต่ ออุ ปสงค์ เพื่ อส่ งออก
มะม่วงของไทยไปยังตลาด มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงส่ วนแบ่ งการตลาดของ การส่ งออก
มะม่วงของไทย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ได้ ว่ าประเทศไทยกั บประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ผลั ดกั นได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเที ยบที่ ปรากฏ (RCA:
Revealed comparative advantage) แต่โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปปินส์มีความได้เปรียบกว่าประเทศไทย และความยึ ดหยุ่ นของอุ ป
สงค์และการปรับดัชนีผู้บริโภคมีผลต่อการนาเข้าของประเทศคู่ค้าที่สาคัญของประเทศไทย สาหรั บข้ อเสนอแนะประเทศไทยมี ความ
ได้เปรียบในการส่งออกมะม่วงลดลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยการผลิต ราคาส่งออก และการขนส่ ง ประกอบกั บการไม่ ได้ ส่ งเสริ มทางภาครั ฐ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเทศไปไทยต้องปรับปรุงการผลิตใหม่ เพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้ องการของประเทศที่ นา
เข้า ตลอดจนการจัดระบบการขนส่งให้รวดเร็ วและราคาเหมาะสมจะช่ วยให้ต้นทุ นต่าลงและสามารถแข่งขันกั บผู้อื่นได้
ดนัย ศิริบุรี (2553) ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจการส่ งออกมะม่ วง กรณี ศึกษา วิ สาหกิ จชุ มชนบ้ าน
แฮด อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี ผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จส่ งออกมะม่ วง
น้าดอกไม้นอกฤดูและเพื่อทาแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนากลุ่มต่อไป โดยจากการวิเคราะห์แล้วพบว่ าสภาพแวดล้ อมภายในมี จุ ดแข็ งใน
ด้านการได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู และการผลิ ตที่ ดีและเหมาะสม (Good agricultural practices: GAP) จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร และสาหรับจุดอ่อนคือ ทางกลุ่มสามารถส่ งผลผลิ ตมะม่ วงให้ กั บบริ ษั ทส่ งออกได้ เพี ยง 13 ตั น ซื้ อน้ อยกว่ า
ปริมาณคาสั่งซื้อของทางบริษัทส่งออก อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชทาให้ต้องพึ่งพาสารเคมี เกษตรกรขาดเงิ นทุ นและ
ขาดเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิต ในส่วนปัญหาทางการตลาด คือ การถูกกดราคาจากทางบริ ษั ทโดยได้ รั บราคาที่ ไม่ เป็ นธรรม ไม่
ตรงตามคุณภาพที่ผลิตได้ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า โอกาศและอุปสรรคในการส่ งออกมะม่ วง คื อ อุ ปสงค์ การนาเข้ ามะม่ วง
นอกฤดูนั้นมีมากกว่าอุปทาน ทาให้ทางกลุ่มสามารถขยายโอกาสทางการส่ งออก แต่ อย่ างไรการส่ งออกยั งคงมี ขั้ นตอนที่ ซั บซ้ อน มี
มาตรฐานในการส่งออกสูงโดยเฉพาะเรื่ องการตกค้างของสารเคมีและเงื่อนไขทางด้ านสิ่งแวดล้อม
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ดังนั้นเมื่อนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาวางแผนสามารถกาหนดกลยุ ทธ์ ได้ ดังนี้ 1) กลยุ ทธ์ เชิ งรุ ก (S-O Strategies) ได้ แก่ การ
ส่ งเสริ มและพั ฒนาความรู้ ของเกษตรกร พั ฒนาเทคโนโลยี การผลิ ตเพื่ อเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิ ต 2) กลยุ ทธ์ เชิ งแก้ ไข (W-O
Strategies) ได้แก่ การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า และพัฒนาพันธุ์ มะม่ วงที่ ทนต่ อโรคและแมลงเพื่ อลดการใช้ สารเคมี 3) กลยุ ทธ์
เชิงป้องกัน (S-T Strategies) เน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการเก็บผลผลิตให้ได้นานและเพิ่ มมู ลค่ าผลผลิ ต ได้ แก่ การเก็ บด้ วยการแช่
เยือกแข็ง 4) กลยุทธ์เชิงรับ (S-W Strategies) เน้นการส่งเสริม การพั ฒนาด้ านการประชาสั มพั นธ์ ส่ งเสริ มการใช้ ปั จจั ยที่ มิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วิธ ีก ารดาเนิน การวิจ ัย
เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิจัยความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
ดัช นีได้เปรียบโดยเปรีย บเทีย บที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกมะม่วงไทยสามารถคานวณได้ดังนี้
การหาค่า RCA ในตลาดโลก
ดัชนีได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ หรือดัชนี RCA คือ อั ตราส่ วนระหว่ างสั ดส่ วนการส่ งออกสิ นค้ าชนิ ดหนึ่ ง
ของประเทศหนึ่ง กับสัดส่วนการส่งออก สินค้ าชนิ ดนั้ นในตลาดโลก (คื อมู ลค่ าส่ งออกสิ นค้ าชนิ ดนั้ นในตลาดโลกเที ยบกั บมู ลค่ า
ส่งออก สินค้าทุกชนิดในตลาดโลก) ซึ่งสามารถเขียนสมการคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
Xik
∑X i
RCA ik =
Xwk
∑Xw
=
โดยที่ RCA ik คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของสินค้าส่งออก k ของประเทศ i
X ik คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าชนิด k ของประเทศ i
∑X i คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมทั้งหมดของประเทศ i
Xwk คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด kในตลาดโลก
∑Xw คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมทั้งหมดในตลาดโลก
การหาค่า RCA ในตลาดส่งออก
ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ หรื อดั ชนี RCA คื อ อั ตราส่ วนระหว่ างสั ดส่ วนการส่ งออกสิ นค้ าหนึ่ งของ
ประเทศนั้นไปยังประเทศหนึ่ง (คือมูลค่าการ ส่งออกชนิดหนึ่งเทียบกับมูลค่าการส่งออกของประเทศนั้ น ที่ ส่ งออกไปยั งประเทศหนึ่ งที่
เป็นตลาด ส่งออกไปยังตลาดนั้น) กับสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดนั้นไปยังอีกประเทศหนึ่ง (คื อมู ลค่ าการ ส่ งออกสิ นค้ านั้ นเที ยบกั บ
มูลค่าการส่งออกสินค้าทุกชนิ ดไปยังประเทศผู้นาเข้าที่เป็นตลาดส่งออก ของประเทศนั้น) ซึ่งสามารถเขียนแสดง
ด้วยสมการคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
X ik
∑X i
RCA ik
X jk
=
∑X j
RCA ik คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของสินค้าส่งออก k ของประเทศ i ในประเทศ j
X ik คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด k ของประเทศ i ไปยัง ประเทศ
∑X I คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมทั้งหมดของประเทศ i ไปยัง ประเทศ j
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X jk
∑X j

คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด k ในไปยังประเทศ j
คือ มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมทั้งหมดไปยังประเทศ j

การหาส่วนแบ่งตลาด ( Market Share)
ส่วนแบ่งการตลาดเกิดขึ้นจากความสามารถในการขายสินค้าหนึ่งๆ ในตลาดแห่งหนึ่งเป็นสัดส่วนของการส่ ง ออก
มูลค่าสินค้า i ของประเทศ j ที่เข้าสู่ตลาด m เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้า i ของโลกที่เข้าสู่ตลาด m ดังนี้
MSi j-m = Xi j-m /Xi w-m
โดยที่
MSi j-m คือ ส่วนแบ่งตลาดของสินค้า i ของประเทศj
Xi j-m คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า i จากประเทศjไปประเทศ m
Xi w-m คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าi จากโลกไปประเทศ m
I
คือ รายการสินค้า
W
คือ มูลค่าสินค้าในตลาดโลก
ส่วนแบ่งการตลาดที่มีค่ามาก หมายถึง มีความสามารถในการแข่งขันขายสินค้าได้มาก ส่วนหนึ่ง จากปัจจัย ความ
ได้เปรียบจากการมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าประเทศอื่นๆ สะท้อนเป็นความได้เปรียบโดยสมบูรณ์
ทฤษฎีค วามได้เ ปรีย บเช ิง แข ่ง ข ัน (The Theory of Competitive Advantage)
ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการและทฤษฎีความได้ เปรี ยบเชิ งแข่ งขั น เป็ นเครื่ องมื อในการพิ จารณา
ศักยภาพการแข่งขันของการส่งออกมะม่วง เพื่อวิเคราะห์ข้อได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบของการส่ งออกมะม่ วงในประเทศไทยโดยใช้
แบบจาลองไดมอนด์ (Diamond Model) ปัจจัยเหล่านี้ยังคงส่งผลต่อการแข่งขัน ในธุรกิจอุ ตสาหกรรมในปั จจุ บั น แต่ มี ความส้ าคั ญ
ในแต่ ละปัจจัยแตกต่างกันออกไป ตามการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะแวดล้ อมในปัจจุบันวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ (2557)

การวิเคราะห์ข้อ มูล
การจัดทาโดยสามารถแปลงตัวแปรเชิงแนวคิ ด (CONCEPTUAL VARIABLES) ให้ เป็ นตั วแปรเชิ งปฎิ บั ติการที่ สามารถวั ดค่ าเป็ น
ตัวเลขได้ (OPERATIONAL VARIABLES) สรุปตัวแปรที่ ใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการวิ เคราะห์ ศักยภาพในการผลิ ตและส่ งออกยั งตลาดโลกมี
จานวน 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการแข่งขัน (COMPETITIVENESS) โดยวัดจากความได้เปรียบโดย เปรียบเทียบของสินค้าไทยในตลาดโลก (RCA)
เมื่อดัชนีความได้เปรียบ RCA มีค่ามากย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงระดับศักยภาพในการแข่งขันในสินค้าที่สูงตามไปด้วย โดยในส่ วนของการ
วิเคราะห์ค่า RCA จะวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศไทย กับประเทศฟิลิปปินส์ และอินเดียซึ่ง เป็ นประเทศส่ งออกอั นดั บต้ นๆที่ ส าคั ญ
เนื่องจากปริมาณการส่ง ออกมะม่วง รวมของทั้ง 2 ประเทศนี้นับว่ามีบทบาทสาคัญในการส่งออกมะม่วงของโลก
2. ส่วนแบ่งในตลาดโลก (Export Market Share) ศึกษาจากข้อมูล “ร้อยละของส่ วนแบ่ ง ตลาดของการส่ งออกมะม่ วงใน
ตลาดโลก ปี 2016” ซึ่ง จะสะท้อนให้ความสามารถในการครอง ตลาดเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศส่งออกที่สาคั ญในตลาดโลก
3. อัตราเติบโตของมูลค่าส่งออก (Export Growth) ศึกษาจากข้อมูล “อัตราเติบโตของมูลค่า การส่งออกมะม่วงจาก
ไทยไปตลาดโลกระหว่างปี 2014-2016” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นแนว โน้มการขยายตัวของตลาดรวมทั้งสะท้อนความต้องการสินค้า
ในหมวดดังกล่าวของไทยในตลาดโลก
4. แบบจาลอง Diamond Model (Porter, Michael E.: 1998). เป็นเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ และ อธิ บายศั กยภาพ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ โดยมีปัจจัยที่กาหนดความ ได้ เปรี ยบเชิ งแข่ งขั น ของประเทศ 4 ปั จจั ย คื อ สภาพ
ปัจจัย การผลิตในประเทศ อุปสงค์ในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ ยวเนื่ องในประเทศ และกลยุ ทธ์ โครงสร้ าง และสภาพ
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การแข่งขันใน ประเทศ นอกจากปัจจัย หลัก ทั้ง 4 ข้างต้นที่มีบทบาทสาคัญ ต่อการก าหนดความได้ เปรี ยบเชิ งแข่ งขั น ของประเทศ
แล้ว ยัง มีปัจจัย ประกอบอีก 2 ปัจจัย ที่อาจเป็นทั้ง ปัจจัย ที่มีส่วนสนั บ สนนุ หรื อเป็ นปั จจั ย ที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อความได้ เปรี ยบ
เชิงแข่งขันของประเทศปัจจั ยทั้ ง 2 นี้ คื อรั ฐบาลและเหตสุ ดุวิ สั ย จากที่ กล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่ า ปั จจั ยทั้ ง 6 ปั จจั ยนี้ มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เรียกว่า แบบจาลอง Diamond Model

ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล
ข ีด ค ามสามารถนการแข ่ง ข ัน การส่ง ออกมะม่ว งข องประเทศ ไทย ประเทศ ฟิลิปปิน ส์ และประเทศ อิน เดีย
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่ง ออกมะม่ว งข องประเทศ ไทย
การค้าระหว่างประเทศของไทย ตั้งแต่ปี 2014-2016 มีมลู ค่าเฉลี่ย 216,505,470,303 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าที่
สาคัญคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเฉลี่ย 23,884,730,775 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 11.04 สาหรับ
ประเทศจีนนั้นประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 23,906,025,644 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ย
ร้อยละ 11.04 และประเทศญี่ปนุ่ นั้นประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 20,560,501,079 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเฉลี่ยร้อยละ 9.49
การส่งออกมะม่วงของไทยตั้งแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉลี่ย 204,899,208 ดอลลาร์ สหรั ฐ ประเทศคู่ ค้าที่ ส าคั ญที่ สุ ดนั้ น
ประเทศไทยส่งออกมะม่ วงไปประเทศเวี ยดนามเป็ นอั นดั บ 1 มี มู ค่าการค้ าเฉลี่ ย 89,123,842 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วนแบ่ งทาง
การตลาดร้อยละ 41.55 ตามด้วยประเทศจีนเป็นอันดับ 2 มีมูค่าการค้ าเฉลี่ ย 59,948,869 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ร้อยละ 30.34 และประเทศไทยส่งออกมะม่วงให้ประเทศเกาหลี ใต้ เป็ นอั นดั บที่ 3 มี มู ลค่ าการค้ าเฉลี่ ย 22,806,100 ดอลลาร์ สหรั ฐ
มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 11.56 ตามลาดับ
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่ง ออกมะม่ว งข องประเทศ ฟิลิปปิน ส์
การค้าระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2014-2016 มีมู ลค่ าเฉลี่ ย 58,919,891,613 ดอลลาร์ สหรั ฐ ประเทศคู่ ค้าที่
สาคัญคือญี่ปุ่น มีมูลค่าเฉลี่ย 12,657,718,044 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉลี่ ยร้ อยละ 21.45 ส าหรั บประเทศอั งกฤษ
นั้นประเทศฟิลลิปินส์ได้ส่งออกสินค้าคิ ดเป็ นมู ลค่ าเฉลี่ ย 28,724,608,201 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาดเฉลี่ ยร้ อยละ
14.83 และประเทศฮ่องกงนั้นประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งออกสินค้ าคิ ดเป็ นมู ลค่ าเฉลี่ ย 6,125,293,312 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วนแบ่ งทาง
การตลาดเฉลี่ยร้ อยละ 10.44
การส่งออกมะม่วงของฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ ปี 2014-2016 มี มู ลค่ าเฉลี่ ย 95,298,775 ดอลลาร์ สหรั ฐ ประเทศคู่ ค้าที่ ส าคั ญ
ที่สุดนั้นประเทศฟิลิปปินส์ส่งออกมะม่วงไปประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นอั นดั บ 1 มี มู ค่าการค้ าเฉลี่ ย 23,721,972 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 26.44 ตามด้วยประเทศฮ่ องกงเป็ นอั นดั บ 2 มี มู ค่าการค้ าเฉลี่ ย 15,413,266 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วน
แบ่งทางการตลาดร้ อยละ 17.14 และประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ส่ งออกมะม่ วงให้ ประเทศญี่ ปุ่ นเป็ นอั นดั บที่ 3 มี มู ลค่ าการค้ าเฉลี่ ย
14,330,411 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 14.91 ตามลาดับ
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่ง ออกมะม่ว งข องประเทศ อิน เ ดีย
การค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ตั้ งแต่ ปี 2014-2016 มี มู ลค่ าเฉลี่ ย 284,752,857,087 ดอลลาร์ สหรั ฐ ประเทศคู่ ค้าที่
สาคัญคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเฉลี่ย 25,957,094,093 ดอลลาร์สหรัฐ มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาดเฉลี่ ยร้ อยละ 9.15 ส าหรั บประเทศ
อาหรับเอมิเรตส์นั้นประเทศอินเดียได้ส่งออกสิ นค้ าคิ ดเป็ นมู ลค่ าเฉลี่ ย 21,898,955,709 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
เฉลี่ยร้อยละ 7.72 และประเทศฮ่องกงนั้นประเทศอินเดียได้ ส่ งออกสิ นค้ าคิ ดเป็ นมู ลค่ าเฉลี่ ย 8,904,576,739 ดอลลาร์ สหรั ฐ มี ส่ วน
แบ่งทางการตลาดเฉลี่ ยร้อยละ 3.14
การส่งออกมะม่วงของอินเดียตั้งแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉลี่ย 199,500,600 ดอลลาร์สหรั ฐ ประเทศคู่ ค้า ที่
สาคัญที่สุดนั้นประเทศอินเดียส่งออกมะม่วงไปประเทศอาหรับเอมิเ รตส์ เ ป็ น อั น ดั บ 1 มี มู ค่า การค้ า เฉลี่ ย 41,650,284
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ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20.88 ตามด้วยประเทศซาอุดิอาราเบียเป็นอัน ดั บ 2 มี มู ค่า การค้ า เฉลี่ ย
36,951,287 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 18.56 และประเทศอินเดียส่งออกมะม่วงให้ประเทศอัง กฤษ
เป็นอันดับที่ 3 มีมูลค่าการค้าเฉลี่ย 12,215,455 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 6.08 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมือ่ เทีบการส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศ ฟิลิปปิน ส์และอิน เดีย
เกณฑ์ท ี่ 1 ค ่าค วามเปรีย บเทีย บโดยเปรีย บเทีย บที่ปรากฏ (RCA)ข องประเทศ ผู้ส่ง ออกที่สาค ัญ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทย กับประเทศฟิลิปปินส์และ
อินเดีย (พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์, 2560)
เปรียบเทียบประเทศ
ผู้ส่งออกที่สาคัญ
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศไทย
ประเทศอินเดีย

ค่า RCA
2014
0.35
0.13
0.11

2015
0.21
0.11
0.1

2016
0.15
0.16
0.1

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี RCA แสดงให้เห็ นถึ งสั ดส่ วนของมู ลค่ าการส่ งออกมะม่ วงกั บมู ลค่ าการค้ าของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า RCA ของประเทศไทยที่ส่งออกมะม่ วงมี ค่าเท่ ากั บ 0.13, 0.11 และ 0.16 ตามล าดั บ ซึ่ งมี ค่าน้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า
ประเทศไทยไม่มีความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเที ยบในการส่งออกมะม่ วงโดยรวม
สัดส่วนของมูลค่าการส่ งออกมะม่ วงกั บมู ลค่ าการค้ าของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ผลการศึ กษาพบว่ า RCA ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่ส่งออกมะม่วงมีค่าเท่ากับ 0.35, 0.21 และ 0.15 ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าน้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ไม่ มี ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเที ยบในการส่งออกมะม่วงโดยรวม
สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกมะม่วงกับมูลค่าการค้าของประเทศอิ นเดี ย ผลการศึ กษาพบว่ า RCA ของประเทศอิ นเดี ยที่
ส่งออกมะม่วงมีค่าเท่ากับ 0.11 , 0.10 และ 0.10 ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าน้ อยกว่ า 1 แสดงว่ า ประเทศอิ นเดี ยไม่ มี ความได้ เปรี ยบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกมะม่วงโดยรวม

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรี ยบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดี ย
(พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธุ์, 2560)
สรุปผลการวิเคราะห์ความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าสมมุติฐานขีดความสามารถของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทยมี ก ารส่ ง ออก
มะม่วงในตลาดโลกในอัตราทีสูงขึ้นเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย
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เกณฑ์ท ี่ 2 ส่วนแบ่งตลาดของมะม่วงส่งออกในตลาดโลก ของไทยเปรี ย บเทีย บกับประเทศ ฟิลิปปิน ส์และ อิน เดีย
(Export Market Share)
ส่วนแบ่งตลาดโลกจากข้อมูลสถิติการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดโลกในปี 2016 จากผลการพิจารณาส่วนแบ่ งตลาดของมะม่ วง
ของโลก พบว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ 7.93 ประเทศอินเดียมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือกว่าประเทศไทยโดยมี ส่ วน
แบ่งตลาดร้อยละ 9.81 และประเทศไทยมีศักยภาถในการแข่งขันเหนือประเทศฟิลิปปินส์ที่มีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.19
เกณฑ์ท ี่ 3 อัตราการเติบโตของมูลค ่าการส่งออกมะม่วงของไทยทีพ่ จิ ารณาไปยังตลาดโลกเปรีย บเทีย บกับประเทศ
ฟิลิปปิน ส์และอิน เดีย (Export Growth)
ข้อมูลสถิติการส่งออกมะม่วงไปตลาดโลกตั้งแต่ปี 2014-2016 พบว่ามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงสุดคือประเทศ
อินเดีย รองลงมาคือประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ตามลาดับ โดยสรุปทั้ง 3 ประเทศมีแนวโน้มการส่งออกที่สูงขึ้น
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อข ีดคามสามารถนการแข ่ง ข ัน การส่ง ออกมะม่ว งข องประเทศ ไทย ประเทศ
ฟิลิปปิน ส์ และประเทศ อิน เดีย
1. สภาพปัจจัย การผลิต (Factor Condition)
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางกายภาพโดยมีภูมิประเทศและเนื้อที่เพาะปลูกที่เหมาะสมและมีฤดูเก็บเกี่ยวทีย่ าวนาน
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทยจาเป็นต้องใช้แรงงานให้เหมาะสมแต่ยังขาดปริมาณแรงงาน ทางด้านความรู้ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีในการเพาะปลูกและสามารถขอคาแนะนากับเกษตรจังหวัดหรือสมาชิกในกลุ่มได้ ด้านทรัพยากรเงินทุนจาเป็นต้องมี
การวางแผนการเงินให้เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีความพร้อมทางสาธารณูปโภค
แต่ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่จะช่วยในการะบวนการส่งออก
2. สถานภาพทางอุปสงค ์ (Demand Condition)
ความต้องการบริโภคในปริมาณที่สูงทั้งตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการบริโภคมีอัตราเพิ่ม
สูงขึ้น และ มีตลาดใหม่ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย
3. ด้านอุต สาหกรรมที่เ กี่ย วข ้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
การส่งออกมะม่วงมีหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์และสารเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตมะม่วงเพือ่ การส่งออก เช่น ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช เคมีภัณฑ์และในส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โฟมตาข่าย กล่องใส่มะม่วง
สติ๊กเกอร์ เป็นต้น ซึ่งมีราคาสูงแต่ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการส่งออกมะม่วงทั้งสิ้น ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง
จึงให้ความสาคัญในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีกลุ่มที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา
ทาให้ชาวสวนมะม่วงสามารถซื้อสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้ที่กลุ่มได้ในราคาถูกกว่าตลาด เพราะซื้อในปริมาณที่มากทาให้มี
อานาจในการต่อรอง ในการซื้อเคมีภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนลงได้
4. ด้านกลยุท ธ ์ โค รงสร้างและสภาพการแข ่ง ข ัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
การผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออกในด้านการแข่งขันจะมีคู่แข่งน้อย รายเนือ่ งจากตลาดมีความต้องการผลผลิตสูง และใน
แต่ละภูมิภาคผลผลิตนอกฤดูจะมีผลผลิตที่ไม่พร้อมกัน ส่งผลให้มีผลผลิตมะม่วงออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตมะม่วงมากกว่า
ร้อยละ 80 เน้นการรวมกลุ่ม ทั้งในรูปแบบของกลุ่มหรือ วิสาหกิจชุมชน
5. ด้านรัฐ บาล (Government)
เป็นส่วนที่สาคัญที่มีผลต่อการกาหตดตัวแปรทั้งสี่ เนื่องจากนโยบายด้านมาตรฐานสิ นค้ า ความต้ องการของผู้ ซื้ อผู้ บริ โภค
และด้านอื่นๆได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล การส่งออกจาเป็นต้ องได้ รั บการสนั บสนุ นจากรั ฐบาลทั้ งประเทศต้ นทางและ
ประเทศปลายทาง
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6. เหตุสุด วิสัย หรือโอกาส (Chance)
เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่น ภัยพิบัติ ต่าง ๆ ภัยทางการเมื อง ค่ าเงิ นฝั นผวน สายสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จเป็ น
ต้น หากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริ หารจัดการไว้ล่ วงหน้ าจะทาให้ สามารถตอบสนองกั บสิ่งที่จะเกิ ดได้ทันที

ข้อ เสนอแนะสาหรับการวิจ ัย ครั้งต่ อ ไป
1. การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกมะม่วง ซึ่งสามารถนาไปเป็นแนวทางในการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค ในการขนส่งมะม่วงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะได้เช่น ทางขนส่งทางอากาศ ทางเรือและทางถนน ซึ่งปัจจุบนั
การขนส่งผ่านทางถนนเริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเพราะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย
2. การศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่งออกที่สาคัญ
3. การศึกษาครั้งนีส้ ามารถเป็นแนวทางในการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันส่งออกมะม่วงของไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศส่งออกที่สาคัญ
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