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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของการส่งออก
สับปะรดกระป๋องของไทยโดยใช้วิธีการหาดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ซ่ึงจะท าการ
วิเคราะห์ในช่วงปี พ.ศ 2543-2552 และการใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี จะท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 และปี พ.ศ 2548-2552  โดยการวิเคราะห์ดงักล่าวทั้งหมดจะ
เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนั ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน และมาเลเซีย ในตลาดส่งออกท่ีส าคญั  
7 ตลาด  ไดแ้ก่  ตลาดสหรัฐอเมริกา เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์สเปน ญี่ปุ่น  สหราชอาณาจกัร  และแคนาดา 
2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย โดยใช้
ทฤษฎีของ ไมเคิล อี พอตเตอร์  3) เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋องของไทย ภายใตก้ารวิเคราะห์ตามแนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของไมเคิล อี พอตเตอร์ โดยการสัมภาษณ์ผูส่้งออกของไทย 
 ผลการวจิยัพบวา่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย มีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
ของการส่งออกสับปะรดกระป๋อง  เน่ืองจากมีค่า RCA ท่ีมากกวา่ 1 และในส่วนของการวเิคราะห์ส่วนแบ่ง
ตลาดคงท่ี พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 -2547 และ ปี พ.ศ. 2548 – 2552 โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมาจากผลจากการ
ขยายตวัของตลาดโลกสูงท่ีสุด รองลงมาคือผลจากปัจจยัอื่นๆ หรือผลจากการแข่งขนั ในส่วนของการ
วเิคราะห์ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั พบวา่ ประเทศไทยเสียเปรียบในดา้นอุปสงคใ์นประเทศ อุตสาหกรรม
ท่ีสนบัสนุนและเก่ียวเน่ือง แต่ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในขอ้ก าหนดสภาวะปัจจยัการผลติ
ในดา้นของเน้ือท่ีเพาะปลูก(เก็บเก่ียว)สับปะรด ตลอดจนในดา้นของกลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการ
แข่งขนัของผูผ้ลิต ในดา้นของรัฐบาลพบว่า รัฐบาลไดมี้การจดัท าเอกสารเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสมส าหรับ
สับปะรด นอกจากน้ีพบวา่ ผูส่้งออกตอ้งเผชิญกบัมาตรการของภาษีและมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี  และส าหรับ
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องของไทยเป็นดงัน้ี 
ดา้นจุดแขง็ พบวา่ ประเทศไทยมีสับปะรดกระป๋องท่ีมีคุณภาพดี ดา้นจุดอ่อน พบว่า มีตน้ทุนการผลิตสูง 
ไดแ้ก่ กระป๋อง และน ้าตาลทราย มีราคาแพง ดา้นโอกาส พบวา่ ผูส่้งออกส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีจะขยายไป
ยงัตลาดใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ได้แก่ ตะวนัออกกลาง  และด้านอุปสรรค พบว่า ผู ้ส่งออกส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบในดา้นของอตัราแลกเปลี่ยน 
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Abstract 
 

 The purposes of this study were: 1) to study the competitive advantage of Thailand’s canned 
pineapple exporting by using Revealed Comparative Advantage Index (RCA) in the period of 2000-
2009, and Constant Market Share (CMS) for comparing during the period of 2000-2004 and 2005-2009. 
These analyses were conducted among Thailand and competitors such as the Philippines, Indonesia, 
China and Malaysia in the seven major export markets: America, Germany, the Netherlands, Spain, 
Japan, the United Kingdom, and Canada 2) to study the factors determine  competitiveness of 
Thailand´s canned pineapple exporting, by using the theory of Michael E. Porter, 3) to study the 
strengths, weaknesses , opportunities , and  threats  of Thailand´s canned pineapple industry based on 
the SWOT Analysis of Michael E. Porter, by interviewing the Thai exporters . 
 Referring to Thailand, the Philippines, and Indonesia, the results showed the significant level of  
competitive advantage  in the export of canned pineapple because the RCA  of  those countries is greater 
than 1. For the analysis of Constant Market Share value between the period of 2000 - 2004 and 2005- 
2009, Thailand increased substantially the highest export resulted from the expansion of the global 
market and then by the unexplained residual or competitiveness. For the analysis of competitive 
advantage, the study showed that Thailand had competitive disadvantage in demand condition and 
inadequate supporting and related industries. However, Thailand also showed competitive advantage in 
terms of production factors, plantation sites, as well as in terms of rivalry’s strategy and  structure. It 
was also found that the government properly made a good agriculture document for the pineapples 
(GAP). Furthermore, the finding was that the exporters had to face the tariff and non- tariff  barriers. For 
the analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats , the results showed that the strength of 
Thailand’s canned pineapple  was the good quality. The weakness was the high cost of production as the 
price of cans and sugar. An opportunity for Thai exporters was the potential expansion into new markets 
such as the Middle East. Finally, the most affected threat for the Thai exporters was the exchange rate. 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณหลายท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมวิทย ์ เทอดอุดมธรรม  ท่ีไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาและสละเวลา
อนัมีค่าในการแนะน าและเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัจนกระทัง่งานวิจยัส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดใ้หทุ้นอุดหนุนการวิจยัในการท าวิจยัใน
โครงการวิจยั เร่ือง ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของการส่งออกสบัปะรดกระป๋องของไทย ตลอดจนผู้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานวิจยัทุก ๆ ท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าตลอดจนให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการท าวิจยั  เพ่ือใหง้านวิจยัดงักล่าวมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
      ทา้ยท่ีสุด   ขอขอบพระคุณ  คุณพ่อ และคุณแม่  ท่ีเป็นก าลงัใจให้ผูว้ิจยัเสมอมา  หากงานวิจยั
ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือมีส่วนดีประการใด  ขอยกความดีใหแ้ด่ทุกท่านท่ีกล่าวมา  
หากมีขอ้ผดิพลาดประการใดผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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