
ธุรกิจส่งออกกลว้ยไมต้ดัดอกของผูส่้งออก 

ในจงัหวดันครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญของปัจจัย

ด้านการตลาดและด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี 2) เปรียบเทยีบระดับความสาํคัญของปัจจัยด้านการตลาดและด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก สาํหรับผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกที่มี

ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั และข้อมูลผู้ประกอบการแตกต่างกนั ประชากรคือ ผู้ส่งออก

กล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยวิธเีกบ็ตัวอย่างแบบตามสะดวก

ใช้ตัวอย่างจาํนวน 135 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า t-

test และค่า F-test  

ผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  51 ปีขึ้นไป  เป็นผู้ที่มี

สถานภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท  

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ 1-10 ปี เป็น

ผู้ประกอบการอยู่จังหวัดนครปฐม เป็นเกษตรกรที่ส่งออกทางอ้อมและบริษัทที่ส่งออกทางตรง 

กล้วยไม้ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสกุลหวายเกรดช้ันสอง ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สดุ 

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกให้ความสาํคัญกบัปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และปัจจัยสาํคัญทางด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สงัคม และธรรมชาติ อยู่ในระดับ

มากที่สดุ  

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ราคา การเมือง กฎหมาย และ

วัฒนธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับขนาด .05 

ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ที่มีข้อมูล

ผู้ประกอบการต่างกนั ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านราคา เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิ 

และธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับขนาด .05 
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1. บทนาํ 

กล้วยไม้ถือเป็นสินค้าส่งออกทางเกษตรกรรมที่มีความสาํคัญ สามารถนาํรายได้เข้า

ประเทศและเป็นสนิค้าที่มีส่วนสร้างช่ือเสยีงให้แก่ประเทศไทยได้ไม่น้อย และมีบทบาทที่สาํคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมขึ้นตามลาํดับ  ซ่ึงถูกกาํหนดให้เป็นพืชในกลุ่ม Product Champion ที่

สามารถทาํรายได้สูงและมีปริมาณการส่งออกในสัดส่วนที่สงู แต่เม่ือปี 2554 ปริมาณการผลิต

กล้วยไม้ต้องลดลงเน่ืองจากการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย ส่งผลต่อไปยังปี 2555 มี

ผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้หลายแห่งไม่สามารถผลิตกล้วยไม้เพ่ือการส่งออกได้เน่ืองจากสถานที่

ประกอบการได้รับความเสียหาย หลังจากปีต่อมาธุรกิจกล้วยไม้ได้กลับมาฟ้ืนตัวอีกคร้ัง และ

สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยได้ดังเดิม โดยผู้ประกอบการกล้วยไม้แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน  

1. ภาคเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 82 มีการจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกทางอ้อม (Export 

Indirect)   2. ภาคบริษัทส่งออก คิดเป็นร้อยละ 23 การส่งออกทางตรง (Export direct)  พ้ืนที่

เพาะปลูกและสถานประกอบการเพ่ือการส่งออกดอกกล้วยไม้โดยส่วนมากอยู่ในภาคกลางของไทย 

ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยมีตลาดส่งออกที่สาํคัญได้แก่ ญ่ีปุ่น อเมริกา 

อติาลี และจีน  

ดังน้ันการศึกษาธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจึงถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง เพราะ

สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดาํเนินกจิการกล้วยไม้หรือวางแผนที่จะ

ผลิตเพ่ือส่งออก ให้เหมาะสมและมีคุณภาพได้ตรงกับความต้องการของตลาด เพ่ือลดปัญหา

กล้วยไม้ล้นตลาด เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของความต้องการโดยประมาณ ในด้านการส่งออกกจะ

ทาํให้ทราบว่ามีปัจจัยด้านใดที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประทศ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพ่ือรักษาตลาดส่งออกที่สาํคัญ รวมทั้งหาช่องทางในการขยาย

ตลาดส่งออกกล้วยไม้ไปยังตลาดอื่นๆต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objective) 

 2.1 เพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญของปัจจัยด้านการตลาดและด้านสภาพแวดล้อม

ภายนอก ของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

นนทบุรี 

 2.2 เ พ่ือ เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจ จัยด้านการตลาดและด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดนนทบุรี สาํหรับผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

 2.3 เ พ่ือ เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปัจ จัยด้านการตลาดและด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดนนทบุรี สาํหรับผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกที่มีข้อมูลผู้ประกอบการแตกต่างกนั 
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3. สมมติฐานของการวิจยั (Research Hypothesis) 

 3.1 ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาํคัญของการ

ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก  

 3.2 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

นนทบุรีที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันให้ระดับความสาํคัญต่อปัจจัยด้านการตลาดและด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกที่แตกต่างกนั 

 3.3 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด

นนทบุรีที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกันให้ระดับความสาํคัญต่อปัจจัยด้านการตลาดและด้าน

สภาพแวดล้อมภายนอกของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 4.1 ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนกลยุทธข์องธุรกจิ

การส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก  

 4.2 เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถกาํหนด

มาตรการส่งเสริม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของ

ไทย อนัจะนาํมาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ 

 4.3 เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเร่ืองน้ีโดยทั่วไป 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตเน้ือหา มุ่งเน้นการศึกษาธุรกจิส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัด

นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ์ราคา ช่องทางการ

จัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเมืองและ

กฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธรรมชาติ 

 ขอบเขตด้านประชากร ด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เกษตรกรและบริษัท

ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี 

 ขอบเขตเวลา เกบ็ข้อมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 

15.30 น. 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ตั้งขึ้นมา

ในลักษณะแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองซ่ึงครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนดังน้ี 

187



 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลของสถานประกอบการ ระยะเวลาใน

การดาํเนินธุรกิจ จังหวัดของสถานประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการ สกุลกล้วยไม้ เกรด

ของกล้วยไม้ ลักษณะการส่งออก ประเทศที่ส่งออก 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกบัธุรกจิส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกใน

จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ลักษณะคาํถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกาํหนดช่วง

คะแนนของการวัดได้ดังน้ี 
 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดับความสาํคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับความสาํคัญน้อย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 -1.80 หมายถงึ ระดับความสาํคญัน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

 การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  51 ปีขึ้ นไป 

สถานภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี รายได้ 50,001-100,000 บาท 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกจิ 1-10 ปี ผู้ประกอบการ

ที่อยู่จังหวัดนครปฐม โดยส่วนมากเป็นเกษตรกร เป็นกล้วยไม้สกุลหวาย เกรด ช้ันสอง (สั้นสวย) 

มีลักษณะการส่งออกทางอ้อมมากที่สดุ ประเทศที่ส่งออกสาวนใหญ่ได้แก่ จีน  

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านสังคม 

และด้านธรรมชาติในระดับมากที่สดุ  

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่มีเพศต่างกนั

ให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย  การส่งเสริมทางการตลาด 

เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นอายุ

ต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ราคา การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง

และกฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม สงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นสถานภาพ

ต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด 
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เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม แต่ธรรมชาติไม่แตกต่างกนั และ

ปัจจัยด้านราคาแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นระดับ

การศึกษาต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม

ทางกาตลาด เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจัยด้าน

การเมืองและกฎหมายแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นรายได้

เฉล่ียต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสินค้า การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง

และกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านราคา

แตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นระยะเวลา

ในการดาํเนินธุรกจิต่างกนัให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสนิค้า ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม

ทางการตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ปัจจัยด้าน

ธรรมชาติธรรมชาติไม่แตกต่างกนั และปัจจัยด้านราคาแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เป็นระยะเวลา

ในการดาํเนินธุรกิจต่างกนัให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสนิค้า ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมทางการตลาด การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน แต่

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ธรรมชาติแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่มีคุณลักษณะ

ของผู้ประกอบการและลักษณะการส่งออกต่างกนัให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านสนิค้า ช่องทางการ

จัดจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจัย

ด้านราคา เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกจิแตกต่างกนั 

 ผู้ส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีที่เกรดของ

กล้วยไม้ต่างกันให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทาง

การตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม แต่ปัจจัยธรรมชาติไม่

แตกต่างกนั และปัจจัยด้านราคาแตกต่างกนั 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาตํ่ ากว่าปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส สอดคล้องกบัผลการวิจัยของ ภัคคพร พงษ์เจริญ (2551 : บทคัดย่อ) เร่ืองการ

ผลิตกล้วยไม้สกุลหวายในอาํเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้านราคามีความสาํคัญของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกใน

จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศิริพร  

แสงงาม (2547 : บทคัดย่อ) เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทย ศึกษา

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของไทยไปประเทศญ่ีปุ่น ได้แก่ ราคาส่งออก

กล้วยไม้ตัดดอก นอกจากน้ันผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรพงษ์ ชาติวรพงศา 

(2550 : บทคัดย่อ) เร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประทศญ่ีปุ่น 

ศึกษาพบว่า ราคาเฉล่ียส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปญ่ีปุ่น และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

เฉลิมวุธ คามาปาม (2547 : บทคัดย่อ) เร่ือง การพยากรณ์ปริมาณกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศ

ไทยไปสหรัฐอเมริกา ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยไป

ยังสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ราคากล้วยไม้ตัดดอกของไทย  

 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก กล้วยไม้เป็นสนิค้าเกษตรที่ไม่ได้มีความจาํเป็นในชีวิตประจาํวัน 

หากราคากล้วยไม้ตัดดอกของไทยมีราคาสงูมาก อาจทาํให้ประเทศผู้นาํเข้าลดปริมาณการนาํเข้า

ลง หรือหันไปนาํเข้ากล้วยไม้ตัดดอกจากประเทศคู่แข่งแทน  

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกจิมีความสาํคัญของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรพงษ์ 

ชาติวรพงศา (2550 : บทคัดย่อ) เร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไป

ประเทศญ่ีปุ่น ศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศญ่ีปุ่น และอตัราแลกเปล่ียนเงินบาท

ต่อเงินเยนญ่ีปุ่น มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไปญ่ีปุ่น  

 ทั้งน้ีอนัเน่ืองมาจากการที่ตัวเลข GDP  เพ่ิมขึ้น หมายถึงการที่เศรษฐกจิขยายตัวมาก

ขึ้น ส่งผลให้ประชาชนภายในประเทศมีความสามารถในการนาํเข้าสินค้าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และ

ประเดน็ด้านอตัราแลกเปล่ียนกเ็ช่นกนั คือการที่ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกอ่อนค่ากจ็ะเป็นผลดี

ต่อผู้ส่งออก เน่ืองจากย่ิงส่งออกกล้วยไม้ไปในปริมาณที่มากกจ็ะทาํให้ได้เงินบาทในปริมาณที่มาก

เช่นกนั ในทางตรงกนัข้ามหากค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกแขง็ค่าขึ้นจะทาํให้ได้เงินบาทในปริมาณ

ที่น้อยลง 

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีความสาํคัญของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมวุธ 

คามาปาม (2547 : บทคัดย่อ) เร่ือง การพยากรณ์ปริมาณกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยไป

สหรัฐอเมริกา ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยไปยัง

สหรัฐอเมริกา ได้แก่ ปัจจัยฤดูกาลมีผลกระทบในไตรมาสที่ 1 มีเทศกาลต่างๆในสหรัฐอเมริกาจึง

มีการนาํเข้ากล้วยไม้ตัดดอกในปริมาณที่มาก  
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 ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากช่วงเทศกาลมีความจําเป็นในการใช้กล้วยไม้ตัดดอก จึงมีการ

นาํเข้ากล้วยไม้ตัดดอกในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  

 จากการศึกษา ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้านธรรมชาติมีความสาํคัญของการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมากที่สดุ 

 ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากกระบวนการเพาะปลูกหรือการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกน้ัน จาํเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องพ่ึงพาปัจจัยด้านธรรมชาติ ได้แก่ สภาพนํา้ และสภาพอากาศที่เหมาะสมเป็นอย่าง

ย่ิง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานตรงต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าใน

ต่างประเทศ   

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านสนิค้าและ

ด้านธรรมชาติ เน่ืองจากผลผลิตขึ้ นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิประเทศ 

ภมิูอากาศ สภาพนํา้ฯลฯ ดังน้ัน เกษตรกรควรรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ

เพ่ือคุณภาพของผลผลิตทั้งในเร่ือง สีของกล้วยไม้ ความยาวของกล้วยไม้และพันธุ์ของกล้วยไม้ 

อีกทั้งประเดน็คือเร่ืองของการเลือกสถานที่เพาะปลูกที่มีความเอื้ ออาํนวยในด้านสภาพล้อมที่

เหมาะสมกเ็ป็นส่วนสาํคัญอย่างย่ิง 

 2. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่อง

ทางการจัดจําหน่าย ในส่วนของบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทย เน่ืองจากผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีความจําเป็นต้องพ่ึงพาบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าใน

ประเทศไทยของการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังน้ันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการผลักดัน

ให้เกษตรกรมีความรู้ ในด้านการส่งออกโดยตรงเพ่ือลดช่องทางการจัดจาํหน่ายให้สั้นลงและลด

การพ่ึงพาบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าในประเทศไทยได้น้อยลงอีกด้วย หรือมีการรวมกลุ่ม

เกษตรกรเพ่ือช้ีแนวทางให้เกษตรกรสามารถส่งออกได้โดยตรง 

 3. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมทางการตลาดในส่วนของการประชาสมัพันธส์นิค้าโดยภาครัฐ ดังน้ันหน่วยงานภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กล้วยไม้ตัดดอกของไทย เป็นที่

รู้จักและส่งออกได้มากขึ้นในตลาดต่างประเทศ 

 4. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านสังคม 

ดังน้ันกรมส่งเสริมการส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐาน

ของกล้วยไม้ตัดดอกของไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 

 5. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

ในส่วนของเทศกาลต่างๆในต่างประเทศ เน่ืองจากปริมาณการนาํเข้าจะเพ่ิมสงูขึ้นเม่ือมีเทศกาลใน

ต่างประเทศ เช่น วันปีใหม่ วันแม่ เทศกาลสาํเรจ็การศึกษา วันไหว้สสุาน และจัดงานแต่งงาน เป็น

ต้น ดังน้ันทั้งภาคเกษตรกรและบริษัทส่งออกจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองปริมาณ

กล้วยไม้เพ่ือรองรับความต้องการที่เกดิขึ้นตามช่วงเทศกาลต่างๆในต่างประเทศ 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยการอนุเคราะห์ของ ท่านผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.อดิลล่า พงษ์ย่ีล้า   ที่ท่านได้มีความเมตตากรุณาแก่ลูกศิษย์ ยอมเสยีสละเวลาอนัมี

ค่าย่ิงของท่านให้คําปรึกษา   คอยตอบปัญหา คอยให้คําช้ีแนะ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่างๆ 

ตรวจสอบข้อบกพร่องของช้ินงานอย่างใกล้ชิดสมํ่าเสมอ ทาํให้เกิดทกัษะความรู้  ความเช่ียวชาญ

เพ่ิมพูนมากย่ิงขึ้นเป็นพิเศษ โดยสิ่งน้ีจะสามารถนาํไปใช้ต่อยอดและมีประโยชน์อย่างในภายภาค

หน้าต่อไป การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีเสรจ็สมบูรณ์ ซ่ึงผู้ทาํวิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสงู ไว้ ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรณุาเสยีสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ 

ในการตอบแบบสอบถามด้วยความสตัย์จริงและตั้งใจ จนทาํให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง

ตรงสอดคล้องกบัความเป็นจริง ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปได้  

 สดุท้ายน้ีผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ี เป็นแนวทางให้

ผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนกลยุทธข์องธุรกจิการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก 
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