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บทค ัดย่อ 
งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันส่งออกมะม่วงไทย โดยเปรียบเทียบการ

ส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย จากการศึกษาข้อมูลสถิติประเทศฟิลิปปินส์และอินเดียเป็น
ประเทศผู้ส่งออกในตลาดโลกท่ีส าคัญ และเป็นประเทศท่ีมีภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยท่ีจะสามารถผลิตมะม่วง
ส่งออกเช่นเดียวกับประเทศไทย ท้ังนี้การศึกษาใช้วิธีการค านวณดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 
ร่วมกับส่วนแบ่งตลาดโลก และอัตราเติบโตการส่งออก ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่ง ขันของการส่งออก
มะม่วงไทยโดยใช้แบบจ าลอง Diamond Model มาเป็นกรอบความคิดในการก าหนดปัจจัยท่ีจะท าการศึกษา โดยอาศัย
ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการรวมรวมจากหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบว่า ขีดความสามารถของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงในตลาดโลกใน
อัตราท่ีสูงข้ึนเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย ขณะเดียวกัน ประเทศอินเดียมี ส่วนแบ่งตลาดของ
มะม่วงของโลกสูงกว่าประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันโดยสามารถอธิบาย
ผ่านทางทฤษฎี Diamond model จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนให้ความส าคัญต่อการแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะม่วงส่งออกไปยังตลาดโลกได้อย่างทันท่วงทีและเน้นเร่ืองคุณภาพ ช่วงเวลาฤดูกาลและความ
สะอาดปลอดภัย 

 

ค  าส าค ัญ: ทฤษฎคีวามได้เปรียบสัมบูรณ์, ทฤษฎีความได้เปรียบสัมพัทธ์หรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ, ทฤษฏีความได้เปรียบ  
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 
ผลไม้นับเป็นพชืเศรษฐกิจท่ีส าคัญประเภทหนึง่ของประเทศไทย สามารถท ารายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท 

และเป็นท่ีนิยมบริโภคกันท่ัวไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัวความต้องการบริโภคผลไม้เพิ่มสูงข้ึน เนื่องมาจากสาเหตุ
หลักคือจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนและความสนใจในสุขภาพก็มีมากข้ึนด้วย การผลิตผลไม้ถือได้ว่าไทยเป็นประเทศท่ีมี
สภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการผลิตผลไมเ้มอืงร้อนหลากหลายชนิด ต้ังแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ ผลผลิตผลไมแ้ต่
ละชนิดก็ยังแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นท่ีของแต่ละภาค จึงเป็นข้อดีท่ีส่งผลให้ไทยมีผลไมห้ลากหลายชนิดหมนุเวียนออกสู่
ตลาดตลอดท้ังปี มะม่วงเป็นผลไม้เขตร้อนท่ีปลูกมากท่ีสุด เป็น อันดับ 2 ของโลก และปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย  
กรมส่งเสริมการเกษตร ส ารวจพบว่า ท่ัวประเทศมกีลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 92 กลุ่ม ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นท่ี 31 จังหวัด ปัจจุบันมะม่วงท่ีปลูกเชิงการค้ามีหลากหลายสายพันธ์ุ ท้ังมะม่วงพันธ์ุไทย มะม่วงสายพันธ์ุ
ต่างประเทศ (จินหวง ของไต้หวัน, อาร์ทูอีทู ของออสเตรเลีย, แก้วขมิ้น ของกัมพูชา) และมะม่วงพันธ์ุลูกผสม (มหาชนก) 
ต่างประเทศมีความต้องการบริโภคมะม่วงไทยเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  สังเกตจากตัวเลขการส่งออกมะม่วงไทยท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ถึงแม้ใน
ประเทศไทยจะมีการปลูกมะม่วงอย่างแพร่หลายท่ัวภูมิภาค แต่พบว่าการส่งออกมะม่วงไปต่างประเทศนั้นมีเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้น
ส่วนร้อยละ 98 เป็นการบริโภคในประเทศเท่านั้น สถานการณ์การผลิตและการตลาดมะม่วงไทย กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2557) ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ระบุว่า มีพื้นท่ีปลูกมะม่วงท่ัวประเทศ 2,131,590 ไร่ ผลผลิต 3,308,230 ตัน พบว่ามูลค่าส่งออกมะม่วงใน
ตลาดโลก มูลค่าเฉล่ีย 179,038,277 ดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่อันดับท่ี 6 โดยประเทศท่ีมีการส่งออก
มากท่ีสุดคือ เม็กซโก 16.95% รองลงมาคือ เนเธอร์แลนด์ 13.48%  อินเดีย 10.11% เปรู 8.97%  บราซิล 8.94%  ไทย มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเพยีง 9.11% สเปน 3.60% และ ฟิลลิปปินส์ 4.89% ซ่ึงถือว่าเรายังสามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้อีก
มาก จากข้อมูลสถิติดังกล่าวแสดงถึงประเทศฟลิิปปินส์และอินเดียถือได้ว่ามีภูมิประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยท่ีจะสามารถ
ผลิตมะม่วงส่งออกเช่นเดียวกันและถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกในตลาดโลกท่ีส าคัญ    
   ดังนั้นการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกมะม่วงระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ
ตลอดจนศึกษาความได้เปรียบในการผลิตของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญในการน าทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพจึงมีความส าคัญเพื่อจะท าให้ทราบถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนให้เห็นว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีประเทศไทยมี
อ านาจในการแข่งขัน และมีปัจจัยใดบ้างท่ีประเทศไทยไม่มีอ านาจในการแข่งขัน ซ่ึงสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดมาตรการเพื่อแสวงหาแนวทางการค้า และโอกาสทางเศรษฐกิจของการส่งออกมะม่วงเพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์การวิจัย  

 1.  เพื่อศึกษาความขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกมะม่วงไทยกับ
ประเทศฟิลิปปินส์ 

 2.  เพื่อศึกษาความขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบการส่งออกมะม่วงไทยกับ
ประเทศอินเดีย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ   

 1.  ทราบสภาพท่ัวไปของการผลิตและการส่งออกมะม่วง ปัญหา และอุปสรรค์ท่ี   เก่ียวข้องกับการส่งออกมะม่วงของไทย 

 2.  ทราบศักยภาพด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่งออกเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ี
ส าคัญ 

 3.  ทราบผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่งออกท่ีส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สมมติฐานของการวิจัย  
 1.  ความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกมะม่วงไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 2.  ความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกมะม่วงไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอินเดีย 
 

กรอบการศ ึกษา 

 1.  ศึกษาศักยภาพและความสามรารถในการแข่งขันส่งออกมะม่วงไทย โดยใช้วิธีการค านวณดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) และพิจารณาร่วมกับตัวแปรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ได้แก่ ส่วนแบ่งตลาดโลก อัตราเติบโตของมูลค่า
ส่งออก มูลค่าการส่งออกมะม่วงไทยไปยังตลาดโลก โดยเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย 

 2.  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกมะม่วงไทย ศึกษาโดยใช้แบบจ าลอง  
Diamond Model มาเป็นกรอบความคิดในการก าหนดปัจจัยท่ีจะท าการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการรวมรวม
จากหน่วยงานต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา 
 

นิยามศ ัพท์ 
มะม่วง หมายถึง มะม่วง (Mangoes) เป็นพชืท่ีปลูกเพือ่รับประทานผลแลผลท่ีได้นั้นสามารถรับประทานได้ท้ังดิบและ

สุก และมะม่วงหลายพันธ์ุยังเป็นผลไม่ท่ีตลาดต่างประเทศต้องการ 
ส่งออก หมายถึง การจ าหน่ายสินค้าและบริการของประเทศหนึ่งในต่างประเทศการจ าหน่ายสินค้าและบริการเกดข้ึน

บนพื้นฐานของความแตกต่างของต้นทุนเปรียบเทียบและราคาสินค้าระหว่างประเทศ 
ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกท่ีส าคัญโดยสามารถรักษาส่วน

แบ่งตลาดและสามารถขยายตลาดได้เพิ่มข้ึน 
ทฤษฎีโมเดลเพชรของพอร์ทเตอร์ หมายถึง ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดในการส่งออกให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญวิกฤต เพื่อความอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
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เงื่อนไขทางด้านความต้องการหรืออุปสงค์ หมายถึง ลักษณะความต้องการสินค้า และ บริการของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศโดยประเทศจะมีความได้เปรียบถ้าความตอ้งการ ภายในประเทศจะกดดัน ให้ผู้ประกอบการมีการเปล่ียนแปลงมี
นัวตกรรมท่ีรวดเร็วและมีความเป็นเลิศในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมท่ีสนับ สนุนและเก่ียวเนื่อง หมายถึง คุณภาพหรือความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรม
เก่ียวเนื่องในการค้ าจุนสถานภาพการเป็นผู้น าใน อุตสาหกรรมระดับ โลก ได้แก่ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ ระบบการเงินการธนาคารระบบส่งเสริมการลงทุนระบบการประกันภัย ระบบโทรคมนาคม ภายในประเทศ 

รัฐบาล หมายถึง รัฐบาลในทุกระดับ ของชาติสามารถท่ีจะพฒันาหรือเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมชาติได้
เพราะถึงแมภ้าครัฐจะไมใ่ช่องค์ป ระกอบโดยตรงท่ีสามารถสรํ้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่นโยบายมาตรการกฎระเบียบ
และพิธีการต่างๆท่ีก าหนดโดย ภาครัฐสามารถมผีลกระทบกับองค์ประกอบท้ัง 4 ของตัวแบบ ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไปได้ 

เหตุสุดวิสัยหรือโอกาสหมายถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆและความเป็นไปได้ท่ีอาจจะ คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ ล้วนมีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เช่น การมีนวัตกรรม ใหม่เกิดข้ึน หรือความไม่ต่อเนื่องของเทคโนโลยีหลักท่ีเปิดช่องให้มี
คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ 

การเปล่ียนแปลง อย่างมากของตลาดการเงินโลก หรืออัตราแลกเปล่ียนตลอดจนการเกิด สงคราม ตัวแปรเหล่านี้มี
ความส าคัญเพราะท าให้เกิดความไมต่่อเนื่องท่ีเปิดช่องให้มีการเปล่ียนแปลง ต าแหน่งในการแข่งขัน หรือล้มล้างข้อได้เปรียบท่ีมี
อยู่เดิมและเปิดช่องให้ธุรกิจใหม่ๆท่ีสามารถ ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นจนเกิดความสามารถในการแข่งขัน   
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นฤมล บุญส่งเจริญ (2546) ศึกษาศักยภาพในการส่งออกผลมะม่วงของไทย เพื่อหา ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการ

ส่งออกมะม่วงของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งท่ีสาคัญ คือ ประเทศฟิลิปปินส์และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงค์เพื่อส่งออก
มะม่วงของไทยไปยังตลาด มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของ การส่งออก
มะม่วงของไทย ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ผลัดกันได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA: 
Revealed comparative advantage) แต่โดยรวมแล้วประเทศฟิลิปปินส์มีความได้เปรียบกว่าประเทศไทย และความยึดหยุ่นของอุป
สงค์และการปรับดัชนีผู้บริโภคมีผลต่อการนาเข้าของประเทศคู่ค้าท่ีสาคัญของประเทศไทย สาหรับข้อเสนอแนะประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในการส่งออกมะม่วงลดลง ซ่ึงเกิดจากปัจจัยการผลิต ราคาส่งออก และการขนส่ง ประกอบกับการไม่ได้ส่งเสริมทางภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเทศไปไทยต้องปรับปรุงการผลิตใหม่ เพื่อให้ได้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท่ีนา
เข้า ตลอดจนการจัดระบบการขนส่งให้รวดเร็วและราคาเหมาะสมจะช่วยให้ต้นทุนต่าลงและสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ 

ดนัย ศิริบุรี (2553) ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจการส่งออกมะม่วง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนบ้าน
แฮด อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจส่งออกมะม่วง
น้าดอกไม้นอกฤดูและเพื่อทาแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนากลุ่มต่อไป โดยจากการวิเคราะห์แล้วพบว่าสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งใน
ด้านการได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูและการผลิตท่ีดีและเหมาะสม (Good agricultural practices: GAP) จาก
กรมส่งเสริมการเกษตร และสาหรับจุดอ่อนคือ ทางกลุ่มสามารถส่งผลผลิตมะม่วงให้กับบริษัทส่งออกได้เพียง 13 ตัน ซ้ือน้อยกว่า
ปริมาณคาส่ังซ้ือของทางบริษัทส่งออก อีกท้ังยังพบปัญหาเร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืชทาให้ต้องพึ่งพาสารเคมี  เกษตรกรขาดเงินทุนและ
ขาดเทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิต ในส่วนปัญหาทางการตลาด คือ การถูกกดราคาจากทางบริษัทโดยได้รับราคาท่ีไม่เป็นธรรม ไม่
ตรงตามคุณภาพท่ีผลิตได้ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า โอกาศและอุปสรรคในการส่งออกมะม่วง คือ อุปสงค์การนาเข้ามะม่วง
นอกฤดูนั้นมีมากกว่าอุปทาน ท าให้ทางกลุ่มสามารถขยายโอกาสทางการส่งออก แต่อย่างไรการส่งออกยังคงมี ข้ันตอนท่ีซับซ้อน มี
มาตรฐานในการส่งออกสูงโดยเฉพาะเร่ืองการตกค้างของสารเคมีและเงื่อนไขทางด้านส่ิงแวดล้อม  
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ดังนั้นเมื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาวางแผนสามารถกาหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้  1) กลยุทธ์เชิงรุก (S-O Strategies) ได้แก่การ
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเกษตรกร พัฒนาเทคโนโลยี การผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O 
Strategies) ได้แก่ การหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่า และพัฒนาพันธ์ุมะม่วงท่ีทนต่อโรคและแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี  3) กลยุทธ์ 
เชิงป้องกัน (S-T Strategies) เน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการเก็บผลผลิตให้ได้นานและเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้แก่ การเก็บด้วยการแช่
เยือกแข็ง 4) กลยุทธ์เชิงรับ (S-W Strategies) เน้นการส่งเสริม การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยท่ีมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 

วิธ ีการด าเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
ด ัชนไีดเ้ปรยีบโดยเปร ียบเทียบที่ปรากฏ  (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) เป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกมะม่วงไทยสามารถค านวณได้ดังนี้ 
 การหาค่า RCA ในตลาดโลก  
 ดัชนีได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ หรือดัชนี RCA คือ อัตราส่วนระหว่างสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดหนึ่ง

ของประเทศหนึ่ง กับสัดส่วนการส่งออก สินค้าชนิดนั้นในตลาดโลก (คือมูลค่าส่งออกสินค้าชนิดนั้นในตลาดโลกเทียบกับมูลค่า
ส่งออก สินค้าทุกชนิดในตลาดโลก) ซ่ึงสามารถเขียนสมการคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 

Xik 
∑X i 
Xwk 
∑Xw 

โดยท่ี     RCA ik คือ  ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินค้าส่งออก k ของประเทศ i  
 X ik  คือ  มูลค่าการส่งออกสินค้าชนิด k ของประเทศ i  
     ∑X i   คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมท้ังหมดของประเทศ i 
   Xwk     คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด kในตลาดโลก  
     ∑Xw   คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมท้ังหมดในตลาดโลก  
 การหาค่า RCA ในตลาดส่งออก  
 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ หรือดัชนี RCA คือ อัตราส่วนระหว่างสัดส่วนการส่งออกสินค้าหนึ่งของ
ประเทศนั้นไปยังประเทศหนึ่ง (คือมูลค่าการ ส่งออกชนิดหนึ่งเทียบกับมูลค่าการส่งออกของประเทศนั้น ท่ีส่งออกไปยังประเทศหนึ่งท่ี
เป็นตลาด ส่งออกไปยังตลาดนั้น) กับสัดส่วนการส่งออกสินค้าชนิดนั้นไปยังอีกประเทศหนึ่ง (คือมูลค่าการ ส่งออกสินค้านั้นเทียบกับ
มูลค่าการส่งออกสินค้าทุกชนิดไปยังประเทศผู้น าเข้าท่ีเป็นตลาดส่งออก ของประเทศนั้น) ซ่ึงสามารถเขียนแสดง 
ด้วยสมการคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 

X ik 
∑X i 
X jk 
∑X j 

 RCA ik คือ  ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินค้าส่งออก k ของประเทศ i ในประเทศ j  
 X ik  คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด k ของประเทศ i ไปยัง ประเทศ  
 ∑X I  คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมท้ังหมดของประเทศ i ไปยัง ประเทศ j  

RCA ik =    

= 

RCA ik          
= 
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 X jk  คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกชนิด k ในไปยังประเทศ j  
 ∑X j  คือ  มูลค่าการส่งสินค้าออกรวมท้ังหมดไปยังประเทศ j  
 

 การหาส่วนแบ่งตลาด ( Market Share)  
 ส่วนแบ่งการตลาดเกิดข้ึนจากความสามารถในการขายสินค้าหนึ่งๆ ในตลาดแห่งหนึ่งเป็นสัดส่วนของการส่งออก
มูลค่าสินค้า i ของประเทศ j ท่ีเข้าสู่ตลาด m เปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้า i ของโลกท่ีเข้าสู่ตลาด m ดังนี้  
   MSi j-m = Xi j-m /Xi w-m 
 โดยท่ี 
 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  
 ส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีค่ามาก หมายถึง มีความสามารถในการแข่งขันขายสินค้าได้มาก ส่วนหนึ่งจากปัจจัย ความ
ได้เปรียบจากการมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ สะท้อนเป็นความได้เปรียบโดยสมบูรณ์  
 ทฤษฎ ีค วามได ้เปร ียบเช ิงแข ่งข ัน (The Theory of Competitive Advantage)  
 ไมเคิล อี. พอร์ตเตอร์ ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการและทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณา
ศักยภาพการแข่งขันของการส่งออกมะม่วง เพื่อวิเคราะห์ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการส่งออกมะม่วงในประเทศไทยโดยใช้
แบบจ าลองไดมอนด์ (Diamond Model) ปัจจัยเหล่านี้ยังคงส่งผลต่อการแข่งขัน ในธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่มีความส้าคัญ
ในแต่ ละปัจจัยแตกต่างกันออกไป ตามการเปล่ียนแปลงของ สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันวุฒิ วัชโรดมประเสริฐ (2557) 
 

การวิเคร าะห์ข้อมูล 
 การจัดท าโดยสามารถแปลงตัวแปรเชิงแนวคิด (CONCEPTUAL VARIABLES) ให้เป็นตัวแปรเชิงปฎิบัติการท่ีสามารถวัดค่าเป็น
ตัวเลขได้ (OPERATIONAL VARIABLES) สรุปตัวแปรท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตและส่งออกยังตลาดโลกมี
จ านวน 4 เกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  ความสามารถในการแข่งขัน (COMPETITIVENESS) โดยวัดจากความได้เปรียบโดย เปรียบเทียบของสินค้าไทยในตลาดโลก (RCA) 
เมื่อดัชนีความได้เปรียบ RCA มีค่ามากย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงระดับศักยภาพในการแข่งขันในสินค้าท่ีสูงตามไปด้วย โดยในส่วนของการ 
วิเคราะห์ค่า RCA จะวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศไทย กับประเทศฟิลิปปินส์ และอินเดียซ่ึง เป็นประเทศส่งออกอันดับต้นๆท่ีส าคัญ 
เนื่องจากปริมาณการส่ง ออกมะม่วง รวมของท้ัง 2 ประเทศนี้นับว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งออกมะม่วงของโลก  
 2.  ส่วนแบ่งในตลาดโลก (Export Market Share) ศึกษาจากข้อมูล “ร้อยละของส่วนแบ่ง ตลาดของการส่งออกมะม่วงใน
ตลาดโลก ปี 2016”  ซ่ึง จะสะท้อนให้ความสามารถในการครอง ตลาดเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศส่งออกท่ีส าคัญในตลาดโลก 
 3.  อัตราเติบโตของมูลค่าส่งออก (Export Growth) ศึกษาจากข้อมลู “อัตราเติบโตของมูลค่า การส่งออกมะม่วงจาก
ไทยไปตลาดโลกระหว่างปี 2014-2016” ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นแนว โน้มการขยายตัวของตลาดรวมท้ังสะท้อนความต้องการสินค้า
ในหมวดดังกล่าวของไทยในตลาดโลก 
 4.  แบบจ าลอง Diamond Model (Porter, Michael E.: 1998). เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และ อธิบายศักยภาพ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ โดยมีปัจจัยท่ีก าหนดความ ได้เปรียบเชิงแข่งขัน ของประเทศ 4 ปัจจัย คือ สภาพ
ปัจจัย การผลิตในประเทศ อุปสงค์ในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องในประเทศ และกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพ
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การแข่งขันใน ประเทศ นอกจากปัจจัย หลัก ท้ัง 4 ข้างต้นท่ีมีบทบาทส าคัญ ต่อการก าหนดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ของประเทศ
แล้ว ยัง มีปัจจัย ประกอบอีก 2 ปัจจัย ท่ีอาจเป็นท้ัง ปัจจัย ท่ีมีส่วนสนับ สนนุ หรือเป็นปัจจัย ท่ี เป็นอุปสรรคต่อความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันของประเทศปัจจัยท้ัง 2 นี้  คือรัฐบาลและเหตสุดุวิสัย จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัยนี้  มี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เรียกว่า แบบจ าลอง Diamond Model 
 

ผลการวิเคร าะห์ข้อมูล 
ข ีดค ามสามารถนการแข ่งข ันการส่งออกมะม่วงของประเทศ ไทย ประเทศ ฟิลิปปินส์ และประเทศ อินเด ีย  
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่งออกมะม่วงของประเทศ ไทย  
 การค้าระหว่างประเทศของไทย ต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมลูค่าเฉล่ีย 216,505,470,303 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเฉล่ีย 23,884,730,775  ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 11.04 ส าหรับ
ประเทศจีนนั้นประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 23,906,025,644 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉล่ีย 
ร้อยละ 11.04 และประเทศญี่ปุ่นนั้นประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมลูค่าเฉล่ีย 20,560,501,079 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 9.49 
 การส่งออกมะม่วงของไทยต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉล่ีย 204,899,208 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญท่ีสุดนั้น
ประเทศไทยส่งออกมะม่วงไปประเทศเวียดนามเป็นอันดับ 1 มีมู ค่าการค้าเฉล่ีย 89,123,842 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดร้อยละ 41.55 ตามด้วยประเทศจีนเป็นอันดับ 2 มีมูค่าการค้าเฉล่ีย 59,948,869 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 30.34 และประเทศไทยส่งออกมะม่วงให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นอันดับท่ี 3 มีมูลค่าการค้าเฉล่ีย 22,806,100 ดอลลาร์สหรัฐ  
มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 11.56 ตามล าดับ 
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่งออกมะม่วงของประเทศ ฟิลิปปินส์  
 การค้าระหว่างประเทศของฟิลิปปินส์ ต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉล่ีย 58,919,891,613 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญคือญี่ปุ่น มีมูลค่าเฉล่ีย 12,657,718,044 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 21.45 ส าหรับประเทศอังกฤษ
นั้นประเทศฟิลลิปินส์ได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 28,724,608,201 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 
14.83 และประเทศฮ่องกงนั้นประเทศฟิลิปปินส์ได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 6,125,293,312 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเฉล่ียร้อยละ 10.44 
 การส่งออกมะม่วงของฟิลิปปินส์ต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉล่ีย 95,298,775 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ
ท่ีสุดนั้นประเทศฟิลิปปินส์ส่งออกมะม่วงไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ 1 มีมู ค่าการค้าเฉล่ีย 23,721,972 ดอลลาร์สหรัฐ  มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 26.44 ตามด้วยประเทศฮ่องกงเป็นอันดับ 2 มีมู ค่าการค้าเฉล่ีย 15,413,266 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วน
แบ่งทางการตลาดร้อยละ 17.14 และประเทศฟิลิปปินส์ส่งออกมะม่วงให้ประเทศญี่ ปุ่นเป็นอันดับท่ี 3 มีมูลค่าการค้าเฉล่ีย 
14,330,411 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 14.91 ตามล าดับ 
ผลการศ ึกษาสถานการณ์การส่งออกมะม่วงของประเทศ อินเ ด ีย 
 การค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉล่ีย 284,752,857,087 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญคือสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเฉล่ีย 25,957,094,093 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 9.15 ส าหรับประเทศ
อาหรับเอมิเรตส์นั้นประเทศอินเดียได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 21,898,955,709 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งทางการตลาด
เฉล่ียร้อยละ 7.72 และประเทศฮ่องกงนั้นประเทศอินเดียได้ส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 8,904,576,739 ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเฉล่ียร้อยละ 3.14 
 การส่งออกมะม่วงของอินเดียต้ังแต่ปี 2014-2016 มีมูลค่าเฉล่ีย  199,500,600 ดอลลาร์สหรัฐ ประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญท่ีสุดนั้นประเทศอินเดียส่งออกมะม่วงไปประเทศอาหรับเอมิเรตส์เป็นอันดับ 1 มีมู ค่าการค้าเฉล่ีย 41,650,284 
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ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 20.88 ตามด้วยประเทศซาอุดิอาราเบียเป็นอันดับ 2 มีมู ค่าการค้าเฉล่ีย 
36,951,287 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 18.56 และประเทศอินเดียส่งออกมะม่วงให้ประเทศอังกฤษ
เป็นอันดับท่ี 3 มีมูลค่าการค้าเฉล่ีย 12,215,455 ดอลลาร์สหรัฐ  มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 6.08 ตามล าดับ 
ผลการวเิคราะหค์วามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทียบเม ือ่เทบีการส่งออกมะมว่งของไทยกบัประเทศ ฟิลิปปินส์และอินเด ีย  
เกณฑ ์ที่ 1 ค ่าค วามเปร ียบเทียบโดยเปร ียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)ของประเทศ ผู้ส่งออกที่ส าค ัญ  
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทย กับประเทศฟิลิปปินส์และ

อินเดีย (พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์ุ, 2560) 
เปรียบเทียบประเทศ ค่า RCA 

ผู้ส่งออกที่ส าคัญ 2014 2015 2016 

ประเทศฟิลิปปินส์ 0.35 0.21 0.15 
ประเทศไทย 0.13 0.11 0.16 

ประเทศอินเดีย 0.11 0.1 0.1 
 

เมื่อพิจารณาค่าดัชนี RCA แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกมะม่วงกับมูลค่าการค้าของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า RCA ของประเทศไทยท่ีส่งออกมะม่วงมีค่าเท่ากับ 0.13,  0.11 และ 0.16 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า 
ประเทศไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมะม่วงโดยรวม 

สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกมะม่วงกับมูลค่าการค้าของประเทศฟิลิปปินส์ ผลการศึกษาพบว่า RCA ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ท่ีส่งออกมะม่วงมีค่าเท่ากับ 0.35, 0.21 และ 0.15 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกมะม่วงโดยรวม 

สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกมะม่วงกับมูลค่าการค้าของประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า RCA ของประเทศอินเดียท่ี
ส่งออกมะม่วงมีค่าเท่ากับ 0.11 , 0.10 และ 0.10 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า ประเทศอินเดียไม่มีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกมะม่วงโดยรวม 

 
ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย 

(พรรณวดี เลิศลุมพลีพันธ์ุ, 2560) 
สรุปผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบการส่งออกมะม่วงของไทยกับประเทศฟิลิปปินส์และอินเดีย 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าสมมุติฐานขีดความสามารถของการส่งออกมะม่วงของประเทศไทยมีการส่งออก

มะม่วงในตลาดโลกในอัตราทีสูงข้ึนเปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินเดีย 
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เกณฑท์ี ่2 ส่วนแบง่ตลาดของมะมว่งสง่ออกในตลาดโลก ของไทยเปร ียบเทียบกับประเทศ ฟิลิปปินส์และ อินเด ีย 
(Export Market Share) 

ส่วนแบ่งตลาดโลกจากข้อมูลสถิติการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดโลกในปี 2016 จากผลการพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของมะม่วง
ของโลก พบว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ 7.93 ประเทศอินเดียมีศักยภาพในการแข่งขันเหนือกว่าประเทศไทยโดยมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 9.81 และประเทศไทยมีศักยภาถในการแข่งขันเหนือประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดโลกอยู่ท่ีร้อยละ 3.19 
 

เกณฑท์ี ่3 อัตราการเตบิโตของมลูคา่การสง่ออกมะมว่งของไทยทีพ่จิารณาไปยงัตลาดโลกเปร ียบเทียบกับประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินเด ีย (Export Growth) 

ข้อมูลสถิติการส่งออกมะม่วงไปตลาดโลกต้ังแต่ปี 2014-2016 พบว่ามีอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียสูงสุดคือประเทศ
อินเดีย รองลงมาคือประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ตามล าดับ โดยสรุปท้ัง  3 ประเทศมีแนวโน้มการส่งออกท่ีสูงข้ึน 
 

สร ุปผลการวเิคราะหป์ัจจยัทีม่ผีลตอ่ขดีคามสามารถนการแข ่งข ันการส่งออกมะม่วงของประเทศ ไทย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และประเทศ อินเด ีย 
1. สภาพปัจจัยการผลิต (Factor Condition) 

ประเทศไทยมคีวามได้เปรียบทางกายภาพโดยมภูีมิประเทศและเนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสมและมฤีดูเก็บเก่ียวท่ียาวนาน 
ทางด้านทรัพยากรมนษุย์ประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้แรงงานให้เหมาะสมแต่ยังขาดปริมาณแรงงาน ทางด้านความรู้ปัจจุบันมี
เทคโนโลยีในการเพาะปลูกและสามารถขอค าแนะน ากับเกษตรจังหวัดหรือสมาชิกในกลุ่มได้ ด้านทรัพยากรเงินทุนจ าเป็นต้องมี
การวางแผนการเงินให้เหมาะสมซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ด้านโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมคีวามพร้อมทางสาธารณูปโภค
แต่ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีดีท่ีจะช่วยในการะบวนการส่งออก 
2. สถานภาพทางอุปสงค ์ (Demand Condition) 

ความต้องการบริโภคในปริมาณท่ีสูงท้ังตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ รวมท้ังแนวโน้มการบริโภคมีอัตราเพิ่ม
สูงข้ึน และ มีตลาดใหม่ๆ ท้ังในยุโรปและเอเชีย  
3. ด ้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข ้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 

การส่งออกมะมว่งมีหลายอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์และสารเคมภัีณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการ
ผลิตมะม่วงเพือ่การส่งออก เช่น ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช เคมภัีณฑแ์ละในส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น โฟมตาข่าย กล่องใส่มะม่วง 
สต๊ิกเกอร์ เป็นต้น ซ่ึงมีราคาสูงแต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการส่งออกมะมว่งท้ังส้ิน ดังนั้นเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง
จึงให้ความส าคัญในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เกษตรกรชาวสวนมะม่วงมีกลุ่มท่ีร่วมกันจัดต้ังข้ึนมา 
ท าให้ชาวสวนมะมว่งสามารถซ้ือสารเคมหีรืออุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ท่ีกลุ่มได้ในราคาถูกกว่าตลาด เพราะซ้ือในปริมาณท่ีมากท าให้มี
อ านาจในการต่อรอง ในการซ้ือเคมีภัณฑ์ ซ่ึงช่วยให้สามารถลดต้นทุนลงได้ 
4. ด ้านกลยุทธ ์ โค รงสร ้างและสภาพการแข ่งข ัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

การผลิตมะมว่ง เพื่อการส่งออกในด้านการแข่งขันจะมคู่ีแข่งนอ้ย รายเนือ่งจากตลาดมีความต้องการผลผลิตสูง และใน
แต่ละภูมิภาคผลผลิตนอกฤดูจะมีผลผลิตท่ีไม่พร้อมกัน ส่งผลให้มีผลผลิตมะม่วงออกมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตมะม่วงมากกว่า  
ร้อยละ 80 เน้นการรวมกลุ่ม ท้ังในรูปแบบของกลุ่มหรือ วิสาหกิจชุมชน  
5. ด ้านร ัฐบาล (Government) 

เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อการก าหตดตัวแปรท้ังส่ี เนื่องจากนโยบายด้านมาตรฐานสินค้า ความต้องการของผู้ซ้ือผู้บริโภค
และด้านอ่ืนๆได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล การส่งออกจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้ังประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทาง  
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6. เหต ุสุดวิสัยหร ือโอกาส (Chance) 
เป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่น ภัยพิบัติ ต่าง ๆ  ภัยทางการเมือง ค่าเงินฝันผวน สายสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็น

ต้น หากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถวางแผนและบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าจะท าให้สามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีจะเกิดได้ทันที  
 

ข้อเสนอแนะส าหร ับการวิจัยคร ั้งต่อไป  
1.  การศึกษาคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกมะมว่ง ซ่ึงสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค ในการขนส่งมะม่วงในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะได้เช่น ทางขนส่งทางอากาศ ทางเรือและทางถนน ซ่ึงปัจจบัุน
การขนส่งผ่านทางถนนเร่ิมเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากข้ึนเพราะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย  

2.  การศึกษาคร้ังนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งออกมะม่วงของไทยในตลาดส่งออกท่ีส าคัญ 
3.  การศึกษาคร้ังนีส้ามารถเป็นแนวทางในการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันส่งออกมะม่วงของไทยเปรียบเทียบกับ

ประเทศส่งออกท่ีส าคัญ 
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