ธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ตดั ดอกของผูส้ ่งออก
ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี
พัชราภรณ์ สีโหมดสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงษ์ยลี่ า้

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้ านการตลาดและด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม
สมุทรสาคร และนนทบุรี 2) เปรียบเทียบระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านการตลาดและด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก สําหรับผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน และข้ อมูลผู้ประกอบการแตกต่างกัน ประชากรคือ ผู้ส่งออก
กล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยวิธเี ก็บตัวอย่างแบบตามสะดวก
ใช้ ตัวอย่างจํานวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบหาค่า ttest และค่า F-test
ผลการวิจัย พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 51 ปี ขึ้นไป เป็ นผู้ท่มี ี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีรายได้ อยู่ในช่วง 50,001-100,000 บาท
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1-10 ปี เป็ น
ผู้ประกอบการอยู่ จังหวัดนครปฐม เป็ นเกษตรกรที่ส่งออกทางอ้ อมและบริษัทที่ส่งออกทางตรง
กล้ วยไม้ ท่สี ่งออกส่วนใหญ่เป็ นสกุลหวายเกรดชั้นสอง ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สดุ
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกให้ ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาด ได้ แก่ ช่องทางการจัด
จําหน่าย และปัจจัยสําคัญทางด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอก ได้ แก่ สังคม และธรรมชาติ อยู่ในระดับ
มากที่สดุ
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ต่ า งกัน ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นสิน ค้ า ราคา การเมื อ ง กฎหมาย และ
วัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับขนาด .05
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ที่มีข้อมูล
ผู้ประกอบการต่างกัน ให้ ความสําคัญต่อปัจจัยด้ านราคา เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
และธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับขนาด .05
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1. บทนํา
กล้ วยไม้ ถือเป็ นสินค้ าส่งออกทางเกษตรกรรมที่มีความสําคัญ สามารถนํารายได้ เข้ า
ประเทศและเป็ นสินค้ าที่มีส่วนสร้ างชื่อเสียงให้ แก่ประเทศไทยได้ ไม่น้อย และมีบทบาทที่สาํ คัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ซึ่งถูกกําหนดให้ เป็ นพืชในกลุ่ม Product Champion ที่
สามารถทํารายได้ สูงและมีปริมาณการส่งออกในสัดส่วนที่สงู แต่เมื่อปี 2554 ปริมาณการผลิต
กล้ ว ยไม้ ต้ องลดลงเนื่ องจากการเกิด อุทกภัย ในประเทศไทย ส่ งผลต่ อ ไปยั งปี 2555
มี
ผู้ประกอบการสวนกล้ วยไม้ หลายแห่ งไม่สามารถผลิตกล้ วยไม้ เพื่อการส่งออกได้ เนื่องจากสถานที่
ประกอบการได้ รับความเสียหาย หลังจากปี ต่ อมาธุรกิจกล้ วยไม้ ได้ กลับมาฟื้ นตัวอีกครั้ง และ
สามารถสร้ างรายได้ ให้ ประเทศไทยได้ ดังเดิม โดยผู้ประกอบการกล้ วยไม้ แบ่งเป็ น 2 ภาคส่วน
1. ภาคเกษตรกร คิดเป็ นร้ อยละ 82 มีการจําหน่ายภายในประเทศและส่งออกทางอ้ อม (Export
Indirect) 2. ภาคบริษัทส่งออก คิดเป็ นร้ อยละ 23 การส่งออกทางตรง (Export direct) พื้นที่
เพาะปลูกและสถานประกอบการเพื่อการส่งออกดอกกล้ วยไม้ โดยส่วนมากอยู่ในภาคกลางของไทย
ได้ แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี โดยมีตลาดส่งออกที่สาํ คัญได้ แก่ ญี่ปุ่น อเมริกา
อิตาลี และจีน
ดังนั้ น การศึ ก ษาธุ รกิจ ส่ งออกกล้ ว ยไม้ ตั ด ดอกจึ งถือเป็ นประโยชน์ อย่ า งยิ่ง เพราะ
สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ ประกอบเป็ นแนวทางในการดําเนินกิจการกล้ วยไม้ หรือวางแผนที่จะ
ผลิตเพื่อส่ งออก ให้ เหมาะสมและมีคุณภาพได้ ตรงกับความต้ องการของตลาด เพื่ อลดปั ญหา
กล้ วยไม้ ล้นตลาด เนื่องจากไม่ทราบจํานวนของความต้ องการโดยประมาณ ในด้ านการส่งออกกจะ
ทําให้ ทราบว่ ามีปัจจัยด้ านใดที่ส่งผลกระทบต่ อการส่งออกกล้ วยไม้ ไปยังต่ างประทศ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพื่อรักษาตลาดส่งออกที่สาํ คัญ รวมทั้งหาช่องทางในการขยาย
ตลาดส่งออกกล้ วยไม้ ไปยังตลาดอื่นๆต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Research Objective)
2.1 เพื่ อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยด้ านการตลาดและด้ านสภาพแวดล้ อม
ภายนอก ของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นนทบุรี
2.2 เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ด้ านการตลาดและด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดนนทบุรี สําหรับผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
2.3 เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ด้ านการตลาดและด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดนนทบุรี สําหรับผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกที่มีข้อมูลผู้ประกอบการแตกต่างกัน
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3. สมมติฐานของการวิจยั (Research Hypothesis)
3.1 ปัจจัยด้ านการตลาดและปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอกมีความสําคัญของการ
ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก
3.2 ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นนทบุรีท่มี ีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันให้ ระดับความสําคัญต่อปั จจัยด้ านการตลาดและด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกที่แตกต่างกัน
3.3 ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นนทบุ รีท่ีมีข้อมู ลผู้ ประกอบการต่ างกันให้ ระดับความสําคัญ ต่ อปั จ จัยด้ านการตลาดและด้ า น
สภาพแวดล้ อมภายนอกของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 ผลการศึกษาจะเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
การส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก
4.2 เป็ นแนวทางให้ หน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถกําหนด
มาตรการส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของ
ไทย อันจะนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
4.3 เป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่สี นใจในเรื่องนี้โดยทั่วไป

5. ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตเนื้อหา มุ่งเน้ นการศึกษาธุรกิจส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของผู้ส่งออกในจังหวัด
นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ได้ แก่ ปัจจัยด้ านการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจําหน่ าย การส่งเสริมการตลาด และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมภายนอก คือ การเมืองและ
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม ธรรมชาติ
ขอบเขตด้ านประชากร ด้ านประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ เกษตรกรและบริษัท
ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี
ขอบเขตเวลา เก็บข้ อมูลในเดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 15.30 น.

6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ต้ังขึ้นมา
ในลักษณะแบบสอบถามชนิดตอบด้ วยตนเองซึ่งครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3
ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้ อมูลของสถานประกอบการ ระยะเวลาใน
การดําเนินธุรกิจ จังหวัดของสถานประกอบการ คุณลักษณะผู้ประกอบการ สกุลกล้ วยไม้ เกรด
ของกล้ วยไม้ ลักษณะการส่งออก ประเทศที่ส่งออก
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของผู้ส่งออกใน
จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี ลักษณะคําถามแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยกําหนดช่ วง
คะแนนของการวัดได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 -1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 51 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมรส จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี รายได้ 50,001-100,000 บาท
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 1-10 ปี ผู้ประกอบการ
ที่อยู่จังหวัดนครปฐม โดยส่วนมากเป็ นเกษตรกร เป็ นกล้ วยไม้ สกุลหวาย เกรด ชั้นสอง (สั้นสวย)
มีลักษณะการส่งออกทางอ้ อมมากที่สดุ ประเทศที่ส่งออกสาวนใหญ่ได้ แก่ จีน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านสังคม
และด้ านธรรมชาติในระดับมากที่สดุ
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่มี ีเพศต่างกัน
ให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด
เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน
ผู้ ส่ง ออกกล้ ว ยไม้ ตัด ดอกในจัง หวัด นครปฐม สมุ ท รสาคร และนนทบุ รีท่ีเป็ นอายุ
ต่างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า ราคา การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง
และกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่เี ป็ นสถานภาพ
ต่ างกันให้ ความสําคัญต่ อปั จจัยด้ านสินค้ า ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริ มทางการตลาด
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เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ธรรมชาติไม่แตกต่างกัน และ
ปัจจัยด้ านราคาแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่ีเป็ นระดับ
การศึกษาต่ างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่งเสริม
ทางกาตลาด เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้ าน
การเมืองและกฎหมายแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่ีเป็ นรายได้
เฉลี่ยต่างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า การส่งเสริมทางการตลาด เทคโนโลยี การเมือง
และกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วั ฒนธรรม และธรรมชาติไม่ แตกต่ า งกัน แต่ ปั จจัยด้ านราคา
แตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่เี ป็ นระยะเวลา
ในการดําเนินธุรกิจต่างกันให้ ความสําคัญต่อปัจจัยด้ านสินค้ า ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริม
ทางการตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ ปัจจัยด้ าน
ธรรมชาติธรรมชาติไม่แตกต่างกัน และปัจจัยด้ านราคาแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่เี ป็ นระยะเวลา
ในการดําเนินธุรกิจต่างกันให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ านสินค้ า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การ
ส่งเสริ มทางการตลาด การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไม่ แตกต่ างกัน แต่
ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี ธรรมชาติแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่มี ีคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการและลักษณะการส่งออกต่างกันให้ ความสําคัญต่อปัจจัยด้ านสินค้ า ช่องทางการ
จัดจําหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด สังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัย
ด้ านราคา เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจแตกต่างกัน
ผู้ส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีท่ีเกรดของ
กล้ ว ยไม้ ต่ า งกัน ให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ ปั จ จั ยด้ า นราคา ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ปัจจัยธรรมชาติไม่
แตกต่างกัน และปัจจัยด้ านราคาแตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกกล้ วยไม้ ตั ด ดอกของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด นครปฐม
สมุ ท รสาคร และนนทบุ รี พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ระดั บ การศึ ก ษาตํ่า กว่ า ปริ ญ ญาตรี
สถานภาพสมรส สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ภัคคพร พงษ์เจริญ (2551 : บทคัดย่อ) เรื่องการ
ผลิตกล้ วยไม้ สกุลหวายในอําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
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จากการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกกล้ วยไม้ ตั ด ดอกของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด นครปฐม
สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่ าปั จจัยด้ านราคามีความสําคัญของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกใน
จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ศิริพร
แสงงาม (2547 : บทคัดย่อ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของไทย ศึกษา
พบว่ า ปั จจัยที่มีผลต่ อการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของไทยไปประเทศญี่ปุ่น ได้ แก่ ราคาส่งออก
กล้ วยไม้ ตัดดอก นอกจากนั้นผลการศึกษายังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ วรพงษ์ ชาติวรพงศา
(2550 : บทคัดย่อ) เรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้ วยไม้ ของไทยไปประทศญี่ปุ่น
ศึกษาพบว่ า ราคาเฉลี่ยส่ งออกกล้ วยไม้ ของไทยไปญี่ปุ่น และยังสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
เฉลิมวุธ คามาปาม (2547 : บทคัดย่อ) เรื่อง การพยากรณ์ปริมาณกล้ วยไม้ ตัดดอกของประเทศ
ไทยไปสหรัฐอเมริกา ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของประเทศไทยไป
ยังสหรัฐอเมริกา ได้ แก่ ราคากล้ วยไม้ ตัดดอกของไทย
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กล้ วยไม้ เป็ นสินค้ าเกษตรที่ไม่ได้ มีความจําเป็ นในชีวิตประจําวัน
หากราคากล้ วยไม้ ตัดดอกของไทยมีราคาสูงมาก อาจทําให้ ประเทศผู้นาํ เข้ าลดปริมาณการนําเข้ า
ลง หรือหันไปนําเข้ ากล้ วยไม้ ตัดดอกจากประเทศคู่แข่งแทน
จากการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกกล้ วยไม้ ตั ด ดอกของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด นครปฐม
สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้ านเศรษฐกิจมีความสําคัญของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก
ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ วรพงษ์
ชาติวรพงศา (2550 : บทคัดย่อ) เรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกกล้ วยไม้ ของไทยไป
ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่น และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
ต่อเงินเยนญี่ปุ่น มีผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกกล้ วยไม้ ไปญี่ปุ่น
ทั้งนี้อนั เนื่องมาจากการที่ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้น หมายถึงการที่เศรษฐกิจขยายตัวมาก
ขึ้น ส่งผลให้ ประชาชนภายในประเทศมีความสามารถในการนําเข้ าสินค้ าเพิ่มขึ้นตามไปด้ วย และ
ประเด็นด้ านอัตราแลกเปลี่ยนก็เช่นกัน คือการที่ค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกอ่อนค่าก็จะเป็ นผลดี
ต่อผู้ส่งออก เนื่องจากยิ่งส่งออกกล้ วยไม้ ไปในปริมาณที่มากก็จะทําให้ ได้ เงินบาทในปริมาณที่มาก
เช่นกัน ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินของประเทศผู้ส่งออกแข็งค่าขึ้นจะทําให้ ได้ เงินบาทในปริมาณ
ที่น้อยลง
จากการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกกล้ วยไม้ ตั ด ดอกของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด นครปฐม
สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้ านวัฒนธรรมมีความสําคัญของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก
ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมาก สอดคล้ องกับผลการวิจัยของเฉลิมวุธ
คามาปาม (2547 : บทคัดย่อ) เรื่อง การพยากรณ์ปริมาณกล้ วยไม้ ตัดดอกของประเทศไทยไป
สหรั ฐอเมริกา ศึกษาพบว่ า ปั จจัยที่มีผลต่ อการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอกของประเทศไทยไปยัง
สหรัฐอเมริกา ได้ แก่ ปัจจัยฤดูกาลมีผลกระทบในไตรมาสที่ 1 มีเทศกาลต่างๆในสหรัฐอเมริกาจึง
มีการนําเข้ ากล้ วยไม้ ตัดดอกในปริมาณที่มาก
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ทั้งนี้อัน เนื่องมาจากช่ วงเทศกาลมีความจําเป็ นในการใช้ กล้ วยไม้ ตัดดอก จึ งมีการ
นําเข้ ากล้ วยไม้ ตัดดอกในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
จากการศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกกล้ วยไม้ ตั ด ดอกของผู้ ส่ ง ออกในจั ง หวั ด นครปฐม
สมุทรสาคร และนนทบุรี พบว่าปัจจัยด้ านธรรมชาติมีความสําคัญของการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก
ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรีในระดับมากที่สดุ
ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกระบวนการเพาะปลูกหรือการผลิตกล้ วยไม้ ตัดดอกนั้น จําเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องพึ่งพาปัจจัยด้ านธรรมชาติ ได้ แก่ สภาพนํา้ และสภาพอากาศที่เหมาะสมเป็ นอย่าง
ยิ่ง เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานตรงต่อความต้ องการและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าใน
ต่างประเทศ

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านสินค้ าและ
ด้ า นธรรมชาติ เนื่ อ งจากผลผลิ ต ขึ้ นอยู่ กับ สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ ได้ แ ก่ ภูมิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศ สภาพนํา้ ฯลฯ ดังนั้น เกษตรกรควรรักษาสภาพแวดล้ อมให้ มีความสมดุลทางธรรมชาติ
เพื่อคุณภาพของผลผลิตทั้งในเรื่อง สีของกล้ วยไม้ ความยาวของกล้ วยไม้ และพันธุ์ของกล้ วยไม้
อีกทั้งประเด็นคือเรื่องของการเลือกสถานที่เพาะปลูกที่มีความเอื้ออํานวยในด้ านสภาพล้ อมที่
เหมาะสมก็เป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํา คั ญ กับ ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ ง
ทางการจัด จํา หน่ า ย ในส่ วนของบริ ษั ทตัวแทนหรื อ นายหน้ า ในประเทศไทย เนื่ องจากผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรมีความจําเป็ นต้ องพึ่ งพาบริ ษัทตัวแทนหรื อนายหน้ าใน
ประเทศไทยของการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจึงควรมีการผลักดัน
ให้ เกษตรกรมีความรู้ในด้ านการส่งออกโดยตรงเพื่อลดช่ องทางการจัดจําหน่ ายให้ ส้ันลงและลด
การพึ่ ง พาบริ ษั ท ตั ว แทนหรื อ นายหน้ า ในประเทศไทยได้ น้ อ ยลงอีก ด้ ว ย หรื อ มี ก ารรวมกลุ่ ม
เกษตรกรเพื่อชี้แนวทางให้ เกษตรกรสามารถส่งออกได้ โดยตรง
3. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํา คั ญ กับ ปั จ จั ย ด้ า นการ
ส่งเสริมทางการตลาดในส่วนของการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าโดยภาครัฐ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องควรให้ การสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ กล้ วยไม้ ตัดดอกของไทย เป็ นที่
รู้จักและส่งออกได้ มากขึ้นในตลาดต่างประเทศ
4. จากผลการศึกษาพบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญ กับปั จจัยด้ านสังคม
ดังนั้นกรมส่งเสริมการส่งออกและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องควรผลักดันให้ มีการยกระดับมาตรฐาน
ของกล้ วยไม้ ตัดดอกของไทยให้ มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดเป้ าหมาย
5. จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านวัฒนธรรม
ในส่วนของเทศกาลต่างๆในต่างประเทศ เนื่องจากปริมาณการนําเข้ าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีเทศกาลใน
ต่างประเทศ เช่น วันปี ใหม่ วันแม่ เทศกาลสําเร็จการศึกษา วันไหว้ สสุ าน และจัดงานแต่งงาน เป็ น
ต้ น ดังนั้ นทั้งภาคเกษตรกรและบริ ษัทส่งออกจึงควรมีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องปริ มาณ
กล้ วยไม้ เพื่อรองรับความต้ องการที่เกิดขึ้นตามช่วงเทศกาลต่างๆในต่างประเทศ
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10. กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองฉบั บ นี้ สํา เร็จ ได้ ด้ ว ยการอนุ เ คราะห์ ข อง ท่ านผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงษ์ย่ีล้า ที่ท่านได้ มีความเมตตากรุณาแก่ลูกศิษย์ ยอมเสียสละเวลาอันมี
ค่ า ยิ่งของท่ า นให้ คํา ปรึ ก ษา คอยตอบปั ญ หา คอยให้ คํา ชี้ แนะ และสิ่งที่ต้ อ งปรั บ ปรุงต่ า งๆ
ตรวจสอบข้ อบกพร่ องของชิ้นงานอย่างใกล้ ชิดสมํ่าเสมอ ทําให้ เกิดทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเป็ นพิเศษ โดยสิ่งนี้จะสามารถนําไปใช้ ต่อยอดและมีประโยชน์อย่างในภายภาค
หน้ าต่อไป การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ทาํ วิจัยต้ องขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูง ไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ กรุณาเสียสละเวลาให้ ความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามด้ วยความสัตย์จริงและตั้งใจ จนทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้ อง
ตรงสอดคล้ องกับความเป็ นจริง ส่งผลให้ การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้
สุดท้ ายนี้ผ้ ูวิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้ เป็ นแนวทางให้
ผู้ประกอบการใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจการส่งออกกล้ วยไม้ ตัดดอก
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