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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปเยอรมนั มีวตัถุประสงคห์ลกั 

2 ประการ คือ (1) ศึกษาสถานการณ์และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมนั  (2) 
เสนอแนะกลยทุธ์เพื่อส่งเสริมการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมนั การศึกษาใชว้ิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากผูส่้งออก  และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ส่งออกอาหาร
ส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมนั งานศึกษาช้ินน้ีอาศยัแบบจ าลอง Diamond Model ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมนั  

ผลการวิจยั (1) ปัจจยัดา้นอุปสงค์ พิจารณาจากก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคเยอรมนั พบว่าเศรษฐกิจเยอรมนั
เร่ิมฟ้ืนตวัส่งผลดีต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปเยอรมัน  (2) ปัจจยัการผลิต พิจารณาจากปัจจัย
ทางดา้นวตัถุดิบ แรงงาน แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต พบว่าประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมบุคลากรให้มี
ศกัยภาพสูงขึ้นโดยมีเมืองนวตักรรมอาหารเป็นหน่วยบ่มเพาะแต่ยงัคงตอ้งพึ่งพิงวตัถุดิบส าหรับการเพิ่มอายุ
อาหารจากต่างประเทศ และตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ในส่วนของแหล่งเงินทุน พบว่า การสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัทางการเงินยงัมีอยู่อย่างจ ากดั 
(3) ปัจจยัดา้นอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนพิจารณาจาก อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรส าหรับอุตาสา
หกรรมอาหาร อุตสาหกรรมท่องเท่ียวพบว่า ในภาพรวมผูใ้ห้บริการในอุตสาหกรรมสนับสนุนยงัมีค่อนขา้ง
จ ากัด เช่น ศูนยท์ดสอบและตรวจสอบอาหารส าเร็จรูปยงัมีไม่เพียงพอกับความต้องการ  ขาดอุตสาหกรรม



สนบัสนุนท่ีเป็นการเฉพาะ เช่น ดา้นโลจิสติกส์ ดา้นการประกนัภยั (4) ปัจจยักลยทุธ์ของบริษทั โครงสร้าง และ
การแข่งขนั พบว่า คู่แข่งขนัของไทย คือ จีนและเวียดนาม ซ่ึงมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองของตน้ทุนแรงงานต ่า และ
เทคโนโลยีการผลิต ผูป้ระกอบการไทยตอ้งใช้กลยุทธ์การปรับปรุงตนเองด้วยการน าเขา้เคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและมาตรฐานการผลิต และการขยายตลาด รวมถึงการลงทุนจา้งผลิตในประเทศท่ีมีศกัยภาพในยุโรป
เพื่อหนีขอ้จ ากดัทางการคา้ (5) ปัจจยัจากภาครัฐและโอกาส พิจารณาจากมาตรการทางการคา้ระหว่างประเทศ 
นโยบายและมาตรการของภาครัฐ พบว่า โอกาสเกิดจากรัฐบาลไทยมีการยกเวน้ภาษีการน าเขา้วตัถุดิบจ าเป็น
ส าหรับการยืดอายุอาหาร และรัฐควรผลกัดันให้ได้สิทธิ  GSP ของสหภาพยุโรปเพื่อให้ผูป้ระกอบการได้รับ
ยกเวน้การเก็บภาษีขาเขา้อาหารส าเร็จรูปของงไทย  

 
ส าคัญ : อาหารส าเร็จรูป, การส่งออกของไทยไปเยอรมนั, Diamond Model, ความส าเร็จ 
 

ABSTRACT 
 

The research purpose are to study to (1 ) describe situation and explain factors affecting Thai 
packaged food export to the Germany (2) propose strategies to promote Thai packaged food export to the 
Germany. This study employs both primary data (from questionnaire answered by the exporters and in depth 
interview with exporters and relevant government officers) and secondary data for the analysis. Based on 
Porter’s Diamond model, It analyze factors affecting Thai packaged food export to the Germany.  

 
Results show that (1) Demand Conditions; considering purchasing power of consumers in the 

Germany, the gradual recovery of the economic situation in the Germany could stimulate Thai packaged food 
export to the Germany (2) Factor Conditions (labor, raw material, technology, financial resource); Although 
endows with skilled high label labor, Thailand has to import raw material from abroad. Production technology 
also needs to be improved to enhance production efficiency and quality of products. Financial support from 
financial institution is inadequate (3) Related and Supporting Industries (Food Machine, tourism industries); 
in general enterprises in supporting industries are quite limited. For example packaged food testing center is 
not adequate to meet demand for the service; lack of relevant specific supporting industries such as logistic 
and insurance. they still lack of high performance machine for production and quality control; (4) Firm 
Strategy, Structure and Rivalry; The main competitors of Thai packaged food export to the Germany are 



Chinese and Vietnam which have competitive advantages in terms of low labor cost and production 
technology. This study proposes that firm in the industry should import machine to upgrade production 
standard and focuses on market expansion strategy, Including investment in outsourcing production in 
countries with potential in Europe to escape trade restrictions. (5) Government and chance; considering 
international trade measures and government policy and measures, Thai government has exempted import 
duty on raw materials needed to extend the shelf life of food. And the state should push for the EU's GSP 
rights to allow entrepreneurs to be exempt from import tax on Thai packaged food.  
 
Keywords : Thai packaged food, Thai Export to Germany, Diamond Model 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและควาทส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ตัง้อยู่ในภูมศิาสตรข์องโลกที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

จงึมจุีดแขง็ในดา้นความหลากหลายของทรพัยากรอาหารจากเกษตรกรรม อย่างไรกต็ามแมป้ระเทศไทยจะมี

การส่งออกสนิค้าทางการเกษตรเป็นอนัดบัต้นๆของโลก เช่น ขา้วสาร เป็นต้น แต่มูลค่าการส่งออกสนิค้า

ทางการเกษตรกลบัมมีลูค่าต ่า ในขณะทีคู่่แขง่ขนัทีอ่ยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั อย่างเวยีดนามกลบัมกีารเตบิโตใน

การส่งออกสนิค้าทางการเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง ดว้ยเหตุนี้ รฐับาลไทยจงึมนีโยบายครวัโลก  โดย

การส่งเสรมิให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น จากการน าผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรมาแปรรปูเป็นสนิคา้อาหารส าเรจ็รูปเพื่อเพิม่มูลค่าการส่งออก นับเป็นกลยุทธ์ส าคญัของประเทศทีจ่ะ

ช่วยเพิม่มูลค่าการส่งออกเพื่อสรา้งรายไดเ้ขา้ประเทศ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทยนัน้ ถอืเป็นสนิค้าที่มี

ความส าคญัต่อการขบัเคลื่อนและพฒันาเศรษฐกจิของไทย ในการเป็นศูนยก์ลางการคา้ในอุตสาหกรรมแปร

รูปอาหารที่ส าคญัของโลก อุตสาหกรรมนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น 

อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมประกนัภยั อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละหบีห่อ ซึ่ง

ลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กดิการจา้งแรงงานและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่อุตสาหกรรมนัน้ๆ 

 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพือ่ศกึษาสภาพธุรกจิการสง่ออกอาหารส าเรจ็รปูของไทยไปยงัเยอรมนั 

2) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการสง่ออกอาหารส าเรจ็รูปของไทยไปยงัเยอรมนั  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปัจจยัการผลิต ปัจจยัดา้นอุปสงค์หรือด้านการตลาด อุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งและสนับสนุน     กลยุทธ์

โครงสร้างและการแข่งขนั และมาตรการทางการคา้(เหตุสุดวิสัย) การสนับสนุนจากรัฐบาลมีผลต่อความส าเร็จ

ในการส่งออกอาหารแปรรูปไปต่างประเทศ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการส่งออกอาหาร

ส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมัน โดยในด้านเน้ือหาได้จากการสืบค้นขอ้มูลจากหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน

เอกชน การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  ในดา้นประชากรมุ่งเนน้ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเขา้

ร่วมโครงการผดัไทกับทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ท่ีเข้าร่วมสัมนา

ออนไลน์ จ านวน 25 ราย ในช่วงมิถุนายน – ตุลาคม 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
ทฤษฎีไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ เป็นทฤษฎีของ Machael E. Porter (สุขเกษม ศรีธเนศ

สกุล, 2554 หนา้ 15) มีคน้พบวา่ กลุ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ มีทั้งหมด 

4 กลุ่ม คือ ปัจจยัพื้นฐานของประเทศ (Factor Endowments) ความตอ้งการสินคา้ชนิดดงักล่าวของประเทศนั้น ๆ 

(Demand Conditions) อุตสาหกรรมสนบัสนุน (Related and Supporting Industries) กลยุทธ์ทางธุรกิจโครงสร้าง

ทางการบริหารและคู่แข่งขันขององค์กรธุรกิจ  (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็น

ปัจจยัท่ีพยายามอธิบายความอยู่รอดของธุรกิจระหว่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่ทฤษฎีในเร่ืองของการส่งออกจะ



เป็นทฤษฎีของ Prof. Michael E. Porter ท่ีประยุกต์จนเกิดเป็นเป็นแนวคิดทฤษฎีท่ีเรียกว่า  Diamond Model 

เพื่อให้ผูส่้งออกไดป้ระโยชน์จากการรู้ขีดความสามารถของตวัเองและสามารถพฒันาขีดความสามารถในการ

แข่งขนัขององค์กรให้มีความอยู่รอด สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการ

ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกน้ีทราบ

และร่วมหาทางป้องกนัและแกไ้ข ช่วยเหลืออุตสาหกรรมใหมี้มูลค่าการส่งออกสูงขึ้นอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
วธิีด าเนินการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดป้ระยกุตท์ฤษฎี Diamond Model เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดของปัจจยัท่ี 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปเยอรมนั ดงัแสดงในภาพ 

  

 

 

 

 

 

• ปัจจัยการผลติ (Factor Conditions) ในท่ีน้ีพิจารณาดา้นเทคโนโลยกีารผลิต วตัถุดิบ คุณภาพของสินคา้ 
และแรงงานของประเทศไทย 

• ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด  (Demand Conditions) ในท่ีน้ีพิจารณาด้าน ก าลังซ้ือ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินยโูร 

• อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ส าหรับในงานศึกษานี ้
หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับอาหารส าเร็จรูป  เช่น อุตสาหกรรม

ตัวแปรต้น 
• ปัจจัยการผลิต 
• ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้าน

การตลาด  
• อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องและ

สนับสนุนกลยุทธ์โครงสร้าง
และการแข่งขนั  

• มาตรการทางการค้า(เหตุ
สุดวิสัย)  

• การสนับสนุนจากรฐับาล 

ตัวแปรตาม 
ความส าเร็จในการส่งออกอาหาร
แปรรูปไปต่างประเทศ 



เกษตรท่ีสนับสนุนดา้นวตัถุดิบในการท าอาหารส าเร็จรูป อุตสาหกรรมโลจิสตกส์ และอุตสาหกรรม
ประกนัภยั 

• กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) หมายถึงเป็นแผนหรือ
นโยบายของผูป้ระกอบการ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีผา่นมา คู่แข่ง ปัจจยัทางดา้นการ
ผลิต ปัจจัยทางด้านการตลาด และมาตรการทางการค้า เพื่อน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส 
อุปสรรคของผูป้ระกอบการ น าไปสู่กลยุทธ์ในการสร้างก าไรและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยไปยงั
เยอรมนั ตรงตามวิสัยทศัน์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก ผลิตอาหารส าเร็จรูปส่งออกไปยงัเยอรมนั
เป็นอนัดบัหน่ึง 

• รัฐบาล (Government) ในท่ีน้ีจะพิจารณาดา้น กฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศบทบาทของรัฐบาล 
ท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบและความเสียเปรียบในการแข่งขนัเหตุสุดวิสัย /โอกาส (Chance) หมายถึง 
ปัจจยัโอกาส และความผิดพลาดอนัเกิดจากความไม่แน่นอน เช่น ปัจจยัทางการเมืองระหว่างประเทศ 
ปัจจยัเศรษฐกิจโลก รวมถึง สิทธิทางภาษี เช่น GSP 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ใชวิ้ธีการดงัน้ี  
1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) เพื่อศึกษาขอ้มูลการส่งออกอาหารแปรรูปไทยไป

เยอรมนั ประกอบไปดว้ยทฤษฎีและแนวคิดในเร่ือง ปัจจยัภายนอกประเทศในเร่ือง เขตการคา้เสรี 
ปัจจยัทางดา้นเสรีการคา้ (FTA) ปัจจยัทางดา้นสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) และ
แรงงานและทรัพยากรภายในประเทศ  น ามาให้นิยามเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์แนวโน้ม  รวมทั้ ง
ก าหนดตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ น าตวัแปรท่ีไดม้าเขียนแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

2) การวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อสอบถามเชิงลึกปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไป
ยงัเยอรมนัดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) ผูป้ระกอบการส่งออกน าเขา้อาหาร
ไทยในเยอรมนั 3 ราย 

3) การวิจยัเชิงปริมาณ การส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปยงัเยอรมนั
ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากนั้นน ามาวิเคราะห์ความตรงของขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติต่างๆ 
ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลสถิติพื้นฐาน และการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยมีการแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามระยะเวลาท่ีผูป้ระกอบการมีการส่งออก
สินคา้อาหารส าเร็จรูปไทยไปยงัเยอรมนัและแบ่งตามความพอใจในการส่งออกของผูป้ระกอบการ  



4) วิเคราะห์กลยทุธ์การส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปยงัเยอรมนัจากขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกอาหารของไทยไปยงัเยอรมนัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์และการส ารวจเชิง
ปริมาณดว้ยแบบสอบถาม  
 

ผลการวิจัย 

งานศึกษาช้ินน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปยงัเยอรมนั และ

น าเสนอกลยุทธ์เพื่อพฒันาการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปยงัเยอรมนั โดยการศึกษาช้ินน้ีศึกษาทั้งจากขอ้มูล

ทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ รวมถึงขอ้มูลปฐมภูมิทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้งและการเก็บแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไปต่างประเทศ ส าหรับการ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทน้ีจะมีโครงสร้าง ดงัน้ี 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารส าเร็จรูปของไทยไปเยอรมัน 

จากการคาดการวา่ในปี 2565 เยอรมนัยงัมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากเยอรมนัมีอตัราการเกิด

ของประชากรค่อนขา้งต ่า และประชากร 1 ใน 5 เป็นประชากรท่ีอายมุากกวา่ 65 ปี และกลุ่มยโูรโซนมีปัญหาการ

ว่างงานจ านวนมาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงานดงักล่าวท าให้เกิดการเคล่ือนตวัของผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศ

ต่างๆเข้ามาในเยอรมันและประเทศอ่ืนๆในยุโรป ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมการบริโภคอาหารท่ี

หลากหลายมากยิง่ขึ้น รวมถึงกลุ่มชาวมุสลิม โดยเฉพาะผูอ้พยพ เช่น ชาวซีเรีย อฟักานิสถาน ท่ีหนีสงครามมาอยู่

ในเยอรมนี ดงันั้น จึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปไทยในการส่งออกอาหารฮาลาล ทั้งน้ีรวมถึง

อาหารสุขภาพท่ีสามารถเจาะกลุ่ม Niche Market เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มรักษา สุขภาพ กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่ม

สถาบัน (Horeca) กลุ่ม รักสัตว์ กลุ่ม รักษ์  ส่ิ งแวดล้อม  และกลุ่ม  Hipster โดยส่งเส ริม Product/ Service 

Champion ท่ีมีศกัยภาพ เช่น ขา้ว ออร์แกนิกส์ อาหารเพื่อสุขภาพ สินคา้บริการ (ร้านอาหารไทย และสปา)  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทยไปเยอรมัน ตาม

แบบจ าลอง Porter’s Diamond 

 ผลจากการศึกษา ปัจจยัภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงั
ต่างประเทศ (ดา้นเงินทุนและการแข่งขนั) พบว่า ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการผลิตอยู่ในระดบัปาน



กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33 ความไดเ้ปรียบดา้นปัจจยัทุนอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.22 แสดงว่าผูป้ระกอบการ
เห็นความส าคญัในความไดเ้ปรียบในดา้นปัจจยัทุนและการแข่งขนัในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีในเร่ืองของเงิน
ลงทุน  

ความคิดเห็นท่ีมีต่อมาตรการทางการคา้ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงั
เยอรมนัพบว่า ความคิดเห็นในมาตรการทางการคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.43 โดยเม่ือ
พิจารณาในรายขอ้ พบว่า ค าถามในเร่ืองมาตรการทางการคา้ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด 4.1 รองลงมาคือสร้างความยัง่ยืนในธุรกิจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.9 เกิดการแข่งขนัของตลาดแรง
แรงฝีมือและมีความเขม้ขน้มากขึ้นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.6 ประเทศไทยไดป้ระโยชน์จากมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.3 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.2 และก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการด าเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.5 

ปัจจยัภายในประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารแปรรูปไทยไปยงัเยอรมัน  (กลยุทธ์ด้าน
การตลาด) พบว่า ปัจจยัทางดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.59 โดยเม่ือ
พิจารณาในรายขอ้ พบว่า ค าถามในเร่ืองปรับกลยุทธ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
4.00 รองลงมาคือการรองรับต่อก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 การคิดคน้และออกแบบ
พฒันาสินคา้ใหม่อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 ความสามารถในการประเมินการตลาดของเยอรมนัอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 การสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการตลาดอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.78 การจดัส่งสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56 ปรับกลยุทธ์ด้านราคาเม่ือเทียบกบัตลาดในประเทศอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.44 ความหลากหลายของสินคา้อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 และจดัระบบการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.11 
 

อภิปรายผล 

ในการศึกษาน้ีตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปยงัเยอรมนั โดยใช้

ทฤษฎี Diamond Model เป็นทฤษฎีหลกั โดยพิจารณาจากขอ้มูลทุติยภูมิจากการเก็บขอ้มูลจากเอกสารและการ

สัมภาษณ์ในเร่ืองของปัจจัยด้านอุปสงค์  ปัจจัยการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน  กลยุทธ์ 

โครงสร้างและการแข่งขนั รัฐบาล และโอกาส ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาไดม้าจากการส ารวจเอกสาร จาก

หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัต่างๆ บทความ วารสาร ขอ้มูลจากหน่วยงานราชการและเอกชน จากผลการวิจยั

สรุปไดว้า่จุดอ่อนและจุดแขง็ของธุรกิจส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยไปเยอรมนั ประกอบดว้ย 



(1) ปัจจัยการผลติ 
จุดแข็งด้านปัจจัยการผลิตของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยคือ  การปรับตัวของ

ผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมมีการร่วมลงทุน ด้านทักษะความรู้โดยเขา้ร่วมโครงการ PADTHAI ของเมืองนวตักรรม
อาหาร และการพฒันาดา้นคุณภาพใหมี้ระบบสากล ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนในเร่ืองของเงินทุน ในการผลิตจาก
รัฐบาล เพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการระยะสั้น 

จุดอ่อนดา้นปัจจยัการผลิตของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทย คือ ใน 
ดา้นของจ านวนแรงงานท่ีมีทกัษะเทคโนโลยสีมยัใหม่ดา้นอาหาร  โดยเฉพาะทางดา้นการพฒันา ผลิตภณัฑแ์ละ
การออกแบบ  ด้านเทคโนโลยี  มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่ทันสมัย  ขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตและการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร ท่ีมีตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบและ
เครืองจกัรของไทยท่ีสั่งซ้ือจากต่างประเทศค่อนขา้งสูง ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตของผูป้ระกอบการใหสู้งขึ้นได ้
 
(2) ปัจจัยด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด ก าลงัซ้ือ ความต้องการของผู้บริโภค 

จุดแข็งด้านอุปสงค์หรือดา้นการตลาดของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยคือ  ปริมาณการ
น าเขา้ของเยอรมนั ในการสั่งอาหารส าเร็จรูปของไทยยงัมีโอกาสเติบโตค่อนขา้งสูง  
และปัจจยัดา้นก าลงัซ้ือมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเร่ืองรสนิยมในการรับประทาน
อาหารไทยของผูบ้ริโภคชาวเยอรมนัมีความตอ้งการในระดบัสูง ปัจจยัดา้นราคาสินคา้และอตัราแลกเปล่ียนนั้น 
ค่าเงินบาทต่อค่าเงินยูโรแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้ราคาของอาหารส าเร็จรูปมีราคาท่ีถูกลง  เป็นการกระตุ้น
ยอดขายและเพิ่มกาลงัซ้ือแก่ลูกคา้ชาวเยอรมนั 

จุดอ่อนดา้นอุปสงค์หรือดา้นการตลาดของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยคือความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นส่วนของบรรจุภณัฑเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพท่ี
ยงัตอ้งพฒันาให้มีมากขึ้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดเยอรมนัท่ีให้ความส าคัญด้านส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพ 
 
(3) อุตสาหกรรมเกีย่วข้องและสนับสนุน 

จุดแข็งดา้นอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนของธุรกิจการส่งออกส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทย
คือ ดา้นการสนบัสนุนจากกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเห็นถึงการพฒันา
ศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมอาหารโดยมีบริการแบบ One Stop Service เป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร 
ความส าคัญของธุรกิจท่องเท่ียวได้มีกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการออกแบบ การผลิต การตลาด การพฒันาสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ 



จุดอ่อนดา้นอุตสาหกรรมเก่ียวขอ้งและสนับสนุนของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทย  คือ 
ดา้นของอุตสาหกรรมสนับสนุนในเร่ืองของศูนยต์รวจสอบคุณภาพอาหารส าเร็จรูปเพื่อการส่งอออกยงัมีไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเป็นการเฉพาะ เช่น โลจิสติกส์ และการประกนัภยั ใน
เร่ือง  
 
(4) กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน 

จุดแข็งด้านกลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขนัของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปจากกรมส่งเสริม
การคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการสามารถทราบขอ้มูล  และกลยุทธ์ท่ีท าให้เกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัได ้โดยเฉพาะในเร่ืองของการผลิตเพื่อรองรับต่อก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้
ความสาคญัในเร่ืองน้ี ในดา้นราคาท่ีมีราคาท่ีถูกกวา่รายอ่ืนเน่ืองจากค่าเงินท่ีอ่อนตวั การปรับกลยทุธ์ในเร่ืองของ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีการเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการจดัการส่งเสริมการขายโดยการ
สนบัสนุนจากรัฐบาลเพื่อประชาสัมพนัธ์ในผูป้ระกอบการและลูกคา้ไดม้าพบปะกนัมากขึ้น 

จุดอ่อนดา้นกลยทุธ์โครงสร้างและการแข่งขนัของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูป 
ของไทยคือ ในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ยงัขาดแผนในการพฒันาเทคโนโลยขีองตนเอง ยงั 
ขาดการจดัการในเร่ืองของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งแผนท่ียงัไม่ถูกน ามาปฏิบติัอยา่งเป็น 
รูปธรรมท าให้ยงัไม่สามารถเพิ่มศกัยภาพการส่งออกยงัเยอรมนัและประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรป ไดเ้พิ่มมากขึ้น 
การท าวิจยัเก่ียวกบัตลาดควรมีการด าเนินการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง ชดัเจนและน่าเช่ือถือเพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการ
จดัสินใจส าหรับผูป้ระกอบการ 
 
(5) รัฐบาล (Government) กฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ บทบาทของรัฐบาล ท่ีส่งผลต่อความได้เปรียบ

และความเสียเปรียบในการแข่งขัน 
จุดแขง็ดา้นรัฐบาลของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทยคือ ดา้นของกฎระเบียบภายในประเทศ

ท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้การสนบัสนุนดา้นการพฒันา
บุคลากรดา้นการผลิตอุตสาหกกรมแปรรูปอาหาร  

จุดอ่อนดา้นรัฐบาลของธุรกิจการอาหารส าเร็จรูปของไทยคือ การท่ีรัฐบาลในปัจจุบนัให้ความสนใจใน
เร่ืองของภาคธุรกิจนอ้ยลงกว่าในเร่ืองของการเมืองและความมัน่คงอาจท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลไม่
เพียงพอ หรือไม่ทนัเวลา และการท่ีประเทศไทยถูกตดัสิทธ์ิ GSP หรือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในการลดภาษี
สินคา้น าเขา้ให้ เพื่อให้สินคา้จากประเทศไทยขายในเยอรมนัและประเทศอ่ืนๆในสหภาพยุโรปมีราคาท่ีถูกลง
เพื่อแข่งขนักบัสินคา้จากประเทศอ่ืนๆ 



 
(6) เหตุสุดวิสัย/โอกาส (Chance) 

หมายถึง ปัจจยัโอกาส และความผิดพลาดอนัเกิดจากความไม่แน่นอน เช่น ปัจจยัทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ ปัจจยัเศรษฐกิจโลก  

จุดแข็งดา้นเหตุสุดวิสัย/โอกาส ของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทย คือ เศรษฐกิจของโลกท่ี
ก าลงัฟ้ืนตวั โอกาสในการเจรจาในดา้นการคา้ท่ีเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา รวมทั้ง 
ตลาดเกิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้ยอรมนัไม่เพียงแต่น าเขา้เพื่อขายในประเทศ แต่เป็นการ 
น าเขา้เพื่อประทบัตราสินคา้และส่งไปขายต่อประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 

จุดอ่อนด้านเหตุสุดวิสัย/โอกาส ของธุรกิจการส่งออกอาหารส าเร็จรูปของไทย คือ  สถานะภาพของ
รัฐบาลในบทบาททางดา้นการเมืองท่ีมีภาพลกัษณ์ไม่เป็นไปในทางบวกต่อการ 
เจรจาเพื่อสร้างโอกาส ขอ้ตกลง และมาตรการทางการคา้ระหวา่งไทยกบัสหภาพยโุรปท่ีเพิ่มขึ้น 
ส่งผลใหอ้าจเกิดเหตุสุดวิสัย หรืออุปสรรคในการก่อใหเ้กิดความร่วมมือท่ีเพิ่มขึ้นได ้
 

ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทย 

ผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องเพิ่มเทคนิคนวตักรรมสมัยใหม่เพื่อเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์แต่ยงัคงคุณค่าทาง
อาหารและรสชาติไวใ้กลเ้คียงกบัอาหารสดใหม่  วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตนั้น ควรพิจารณาถึงการใช้แหล่งผลิต
ตน้ทุนต ่าในประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อลดขอ้จ ากดัทางการคา้ของสหภาพยุโรปท่ีมีต่อประเทศไทย
และลดตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้ ซ่ึงจะท าให้สามารถสินคา้สามารถแข่งขนัไดใ้นประเทศเยอรมนัและประเทศอ่ืนๆ
ในยุโรป ผูป้ระกอบการอาหารแปรรูปไทยควรใช้โอกาสจากการผสมผสานการรับประทานอาหารท่ีเกิจาการ
แลกเปล่ียนแลกเปล่ียรแรงงานในเยอรมนัโดยการส่งออกอาหารฮาลาล รวมถึงอาหารสุขภาพท่ีสามารถเจาะกลุ่ม 
Niche Market เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มรักษา สุขภาพ กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มสถาบนั (Horeca) กลุ่มรักสัตว ์กลุ่ม
รักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม  และกลุ่ม Hipster โดยส่งเสริม Product/ Service Champion ท่ีมีศกัยภาพ เช่น ขา้ว ออร์แกนิกส์ 
อาหารเพื่อสุขภาพ สินคา้บริการ (ร้านอาหารไทย และสปา) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับรัฐบาลในการส่งอสริมการส่งออกอาหารส าเร็จรูปไทย 

รัฐบาลไทยควรให้ความส าคญักบัเทคโนโลยกีารผลิตต่างๆ เคร่ืองจกัรควรมีความทนัสมยัเพื่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับคู่แข่งขันในตลาดและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตมี



มาตรฐานมากยิง่ขึ้น รัฐบาลไทยควรส่งเสริมให้ศูนยก์ลางขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกท่ีครอบคลุมทุก
ประเทศทัว่โลกเพื่อให้ผูป้ระกอบการส่งสินคา้ไปขายได้ง่ายขึ้นในราคาค่าขนส่งท่ีเหมาะสม และไม่เกิความ
ผิดพลาดในขั้นตอนศุลกากรการพฒันาการส่งออกจ าเป็นตอ้งพฒันาไปควบคู่กบัอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิ
สติกและอุตสาหกกรรมประกันความเสียหายของสินคา้ หากขอ้มูลด้านการตลาด ขอ้มูลการให้บริการโลกจิ
สติกส์และการขนส่ง และขอ้มูลการประกนัความเสียหายของสินคา้มีให้เลือกผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างหลากและครบ
จบในแอฟพริเคชัน่เดียว ก็จะช่วยการให้การคา้ขายระหว่าประทศท าไดส้ะดวกขึ้น  และรัฐบาลควรมีการเจรจา
ทางการคา้แบบทวิภาคีกบัประเทศเยอรมนัเพื่อเพิ่มโอกาสในการลดหย่อนภาษ๊าในการน าเขา้สินคา้อาหารแปร
รูปเพื่อสุขภาและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อชดเชยจากการท่ีประเทศไทยถูกตดัสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป เพื่อให้สินคา้
ไทยแข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆท่ีไดสิ้ทธิ GSP จากสหภาพยโุรป 
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