ปัจจัยที$ส่งผลกระทบต่ อการส่ งออกดอกกล้ วยไม้ ไทยไปจําหน่ ายในประเทศญีป$ ุ่ น
Impact Factors on Orchid Export from Thailand to Japan
กนกพัชร วงศ์อินทร์ อยู1่ , ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ2
1

โปรแกรมวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
kobkaweee@hotmail.com
2
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิ สติกส์
คณะวิทยาการจัดการ
ajsanti2008@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น มีวตั ถุประสงค์เพือ
1)ศึกษาปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
ในประเทศญีปุ่น 2)ศึกษาปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ดอกกล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น 3)เพือ
เปรี ยบเทียบกลุ่มผูส้ ่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายใน
ประเทศญีปุ่นทีมีปริ มาณการส่งออกมาก 5 กิจการกับผูส้ ่งออก
ทีมีปริ มาณการส่งออกน้อย 5 กิจการ ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยใช้สถิติวเิ คราะห์ ค่าเฉลีย
เลขคณิ ต การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ นําเสนอผลการวิจยั ใน
รู ปบรรยายเชิงพรรณนา ตาราง แผนภาพ และมีคาํ บรรยาย
ประกอบ จําแนกตามวัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั มีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี8
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกดอกกล้วยไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น จําแนก 2
ปั จจัย ด้านปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในกิจการ ปั จจัย
ภายนอกกิจการทีสาํ คัญ คือ ด้านลูกค้า/ผูบ้ ริ โภค (4.20) ด้าน
เศรษฐกิจ(3.85) ด้านพฤติกรรมลูกค้าญีปุ่น(3.81) ด้านสภาพ
สังคม/วัฒนธรรม/ประเพณี(3.75),ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ(3.65), ปั จจัยภายในทีสาํ คัญมาก คือ ด้านบุคลากร
(3.59) และ ด้านทําเลทีต8งั (3.50) เปรี ยบเทียบปัจจัยทีมีผลต่อ

การส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น
จําแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กิจการทีมีมูลค่าการส่งออกน้อย
มูลค่าเท่ากับ 50,000 – 10,000,000 บาท/ปี เป็ นกิจการขนาดเล็ก
ทีมีเงินลงทุนไม่เกิน สิ บล้านบาท กับ กิจการทีมีมูลค่าการ
ส่งออกมาก มูลค่าเท่ากับ 10,000,001 บาท/ปี เป็ นกิจการขนาด
ใหญ่ทีมีเงินทุนเกิน สิ บล้านบาท ปั จจัยทีท8 งั สองกิจการให้
ความสําคัญมาก คือ ด้านคู่แข่งขันในธุรกิจและด้านลูกค้า/
ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทีแตกต่างกันในด้านของผูส้ ่งออกทีมีมูลค่าการ
ส่งออกมากให้ความสําคัญมากทีสุด คือ ด้านบุคลากรและด้าน
เทคโนโลยี ดังนั8น ผูป้ ระกอบการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไป
จําหน่ายในประเทศญีปุ่นจึงควรนําเอาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อ
กิจการทีสาํ คัญมากไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและเพิม
ศักยภาพในการบริ หารจัดการกิจการของตนเอง สร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันทียงั ยืน (Competitive Advantage)
คําสําคัญ : ดอกกล้ วยไม้ ไทย ,ปัจจัยส่ งผลกระทบ
Abstract
This research studied impact factors on orchid export
from Thailand to Japan. The objectives of this research were
1) study impact factors on orchid export from Thailand to
Japan 2) to study problems of orchid export from Thailand to
Japan 3) to compare the most top five orchid selling exporters

and the under top five orchid selling exporters. The
methodology was questionnaire and interviewing. The data
obtained were analyzed by content analysis and by computer
for frequency, percentage, mean and standard deviation and
present in description, tables and pictures.
The result found that orchid export had two main
problems. There are internal and external environments. ). The
external environments were consumer (4.20), economy (3.85),
social/ cultural factors (3.75), laws/ rules (3.65) and other
(3.81) The internal environments were human (3.59) factors
and other (3.50). In comparison between the worst and the top
sales in orchid exporters were 10 exporters that can be
separated into two groups. The group 1 is the worst sale
orchid exporters that exported orchids from 50,000 –
10,000,000 baht/year and the group 2 is the top sale orchid
exporters that exported orchid over 10,000,001 baht/year.
Both groups realized that competitor and customer were the
most important factors. Moreover the top sale exporters
preferred human resource and technology that were the most
important factors to develop. It is possible that exporters
should use factors to improve their administrative and
competitive advantage.
Keywords : Thai Orchids, Impact Factors
1. บทนํา
ประเทศไทยเป็ นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้เมืองร้อนที
สําคัญทีสุดในโลก ในปี 2550 ประเทศไทยมีพ8นื ทีปลูกกล้วยไม้
ตัดดอก 20,739 ไร่ ผลผลิตดอกกล้วยไม้ 45,937 ตัน มีมูลค่า
การส่งออก 2,545 ล้านบาท ประเทศผูน้ าํ เข้าทีสาํ คัญ คือ ญีปุ่น
สหรัฐอเมริ กา อิตาลี เกาหลี เป็ นต้น โดยตลาดส่งออกกล้วยไม้
ทีสาํ คัญมากทีสุดของไทย คือ ประเทศญีปุ่น สัดส่วนร้อยละ
31.9 ของการส่งออกดอกกล้วยไม้ท8 งั หมดของไทย [ 1 ]
ตลาดญีปุ่นนับเป็ นตลาดนําเข้ากล้วยไม้ทีมีแนวโน้ม
ความต้องการเพิมขึ8 นเรื อยๆ เนื องจากการใช้กล้วยไม้ในงาน
เทศกาลต่างๆของประเทศตลอดทั8งปี โดยมีมูลค่าการนําเข้าดอก
กล้วยไม้จากทัว โลกสู งประมาณ 58 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยมี

การนําเข้าจากประเทศไทยเป็ นหลัก แต่ทว่าในภาวะปั จจุ บัน
ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกดอกกล้ว ยไม้มี ก ารแข่ ง ขัน ที ค่ อ นข้า งรุ น แรง
เนื องจากมูลค่าของตลาดกล้วยไม้ของโลกมีมูลค่าสู ง เป็ นแรง
กระตุ ้น ให้ คู่ แ ข่ ง ขัน รายใหม่ เ ข้า มาแย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
กล้วยไม้ และในภาวะเศรษฐกิจทีอาํ นาจซื8 อของผูบ้ ริ โภคลดลง
ต้นทุนในการผลิตเพิมมากขึ8น และประเทศคู่แข่งขันมีศกั ยภาพ
ทีเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆ
เช่ น การนําเทคโนโลยี IT มาใช้ใ นระบบการบริ ห ารจัดการ
กล้ว ยไม้ท8 ังระบบของประเทศสิ ง คโปร์ และการมี ระบบการ
ขนส่งทีมีประสิ ทธิภาพของประเทศไต้หวัน เป็ นต้น ด้วยเหตุน8 ี
กลุ่มผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญทีจะศึกษาหาปั จจัยทีมีผลกระทบ
ต่อการส่ ง ออกกล้ว ยไม้ เพื อนําไปเป็ นแนวทางในการแก้ไ ข
และพัฒนากระบวนการส่ งออกกล้วยไม้ไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ8นโดยเฉพาะอย่างยิง การส่งออกไปยังประเทศญีปุ่นซึงเป็ น
ลูกค้าสําคัญของประเทศไทย และรักษาความเป็ นผูน้ าํ ด้านการ
ส่งออกกล้วยไม้เป็ นอันดับหนึงของโลกต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น
2.เพือศึกษาปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น
3.เพือเปรี ยบเทียบกลุ่มผูส้ ่งดอกออกกล้วยไม้ไทยไป
จําหน่ายในประเทศญีปุ่นทีมีปริ มาณการส่งออกมาก 5 กิจการ
กับผูส้ ่งออกทีมียอดปริ มาณส่งออกน้อย 5 กิจการ
3. นิยามศัพท์
- ดอกกล้ วยไม้ ไทย หมายถึง ดอกกล้วยไม้ทีตดั ดอกสกุลหรื อ
ตระกูลต่าง ๆ ทีปลูกเลี8ยงในประเทศไทย
- ปัจจัยส่ งผลกระทบ หมายถึง สิ งต่างๆ ทีเกียวข้องก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการส่งออกทั8งในทางทีดีและไม่ดีอย่ามีนยั สําคัญ
- ช่ อดอกกล้ วยไม้ หมายถึง ดอกกล้วยไม้ทีผา่ นการตัดออกมา
เป็ นช่อจํานวน 1 ช่อ
- ส่ งผลกระทบ หมายถึง การเกิดผลกระทบต่อการส่งออกทั8ง
ในทางทีดีและไม่ดีอย่างมีนยั สําคัญ

- ปัจจัยภายในกิจการ หมายถึง สิ งทีเกียวข้องและมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ทีเกิดขึ8นภายในกิจการ
- ปัจจัยภายนอกกิจการ หมายถึง สิ งทีเกียวข้องและมี
ผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ทีเกิดขึ8นภายนอกกิจการ
- ลูกค้ า / ผู้บริโภคญี$ปุ่น หมายถึง ผูค้ า้ ส่ง ผูค้ า้ ปลีก และ
ผูบ้ ริ โภคทั8งหมดทีสงั ซื8อดอกกล้วยไม้จากประเทศไทย
- ผู้ส่งออกมูลค่ าน้ อย หมายถึง กิจการทีมีมูลค่าการส่งออกน้อย
มูลค่าเท่ากับ 50,000 – 10,000,000 บาท/ปี เป็ นกิจการขนาดเล็ก
ทีมีเงินลงทุนไม่เกิน สิ บล้านบาท
- ผู้ส่งออกมูลค่ ามาก หมายถึง กิจการทีมีมูลค่าการส่งออกมาก
มูลค่าเท่ากับ 10,000,001 บาท/ปี เป็ นกิจการขนาดใหญ่ทีมี
เงินทุนเกิน สิ บล้านบาทขึ8นไป
4. งานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
[2]วรรณี แพรวพรายกุล ได้ศึกษาถึงปั ญหาการตลาด
ของกล้วยไม้ของไทยเพือการส่งออก พบว่า ปั ญหาภายในที
เกิดขึ8น เช่น ผูป้ ลูกเลี8ยง ผูส้ ่งออก สมาคม เป็ นต้น ปั ญหา
ต่างประเทศเกียวข้องกับด้านการตลาดเป็ นสําคัญ ข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข คือ ด้านผูป้ ลูกเลี8ยงควรมีการรวมกลุ่มเพือสร้าง
อํานาจต่อรองกับผูส้ ่งออก
ด้านผูส้ ่งออกรวมกลุ่มกันเพือ
ต่อรองกับผูส้ งั เข้าในต่างประเทศเรื องราคาส่งออกเพือ
แก้ปัญหาการตัดราคา สมาคมกล้วยไม้และหน่วยงานราชการ
ให้การสนับสนุนและส่งเสริ มในทุกด้านเพือให้กล้วยไม้ส่งออก
ดอกกล้วยไม้เพิมมากขึ8น
[3]ศักดิqสิทธิq วัชรารัตน์ ศึกษาถึงปัจจัยสําคัญทีมี
ผลกระทบต่ออุปสงค์เพือการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปยัง
ประเทศลูกค้าทีสาํ คัญ ใช้แบบจําลองเศรษฐมิติมาใช้ในการ
ประมาณสมการอุปสงค์การส่งออกกล้วยไม้ ใช้วธิ ีกาํ ลังสอง
น้อยทีสุดแบบธรรมดา พบว่าค่าความยืดหยุน่ ของอุปสงค์เพือ
การส่งออกกล้วยไม้ตดั ดอกกล้วยไม้ไทยไปยังประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ญีปุ่น และอเมริ กา
ยืดหยุน่ น้อย นโยบายควรนํามาใช้ คือ นโยบายด้านราคากับ
นโยบายด้านการตลาด
[4]ปรัชญา เหลืองวงศ์ไพศาล ได้ทาํ การศึกษา เรื อง
แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มนักศึกษาในประเทศญีปุ่นทีมี
ผลกระทบต่อการขยายตลาดอุตสาหกรรมกล้วยไม้

ผลการศึกษา ผูบ้ ริ โภคนิยมกล้วยไม้พนั ธ์หวายมากทีสุด โดย
ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเรื องสี สนั ทีสวยงาม เป็ นอันดับแรก
และนิยมซื8อตามตลาดร้านดอกไม้ ช่วงทีมีความต้องการมาก
ทีสุด เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกไม้ทีสามารถใช้ทดแทน
ได้คือ ดอกลิลลี ดอกคาร์เนชัน เนืองจากราคาถูกกว่า
4. วิธีการดําเนินการวิจยั
4.1 รู ปแบบการวิจยั
รู ปแบบการวิจยั เป็ นประเภทการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
Study) และการสัมภาษณ์(Interview)
4.2 ประชากร
- ประชากร ในการวิจยั ครั8งนี8ประชากรทีใช้ ได้แก่ ผู ้
ประกอบธุรกิจส่งออกดอกกล้วยไม้ส่งออกไปจําหน่ายยัง
ประเทศญีปุ่น จํานวนทั8งสิ8น 10 ราย
- กลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ครั8งนี8 ได้กาํ หนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบเจาะจง โดยการคัดเลือกผูป้ ระกอบ
ธุรกิจส่งออกดอกกล้วยไม้ส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศญีปุ่นที
มีมูลค่ามากจํานวน 5 ราย และผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกดอก
กล้วยไม้ส่งออกไปจําหน่ายยังประเทศญีปุ่นทีมีมูลค่าน้อย
จํานวน 5 ราย
4.3 เครื$องมือทีใ$ ช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั8งนี8 เป็ นแบบสอบถามทีสร้าง
ขึ8นตามวัตถุประสงค์ทีต8 งั ไว้โดยศึกษาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกดอกกล้วยไม้ไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น และแบบ
สัมภาษณ์
4.4 เก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553
โดยมีรายละเอียดดังนี8
1.ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ส่งออกดอกกล้วยไม้ จํานวน 10 ชุด
2.ใช้การสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุรกิจส่งออกดอก
กล้วยไม้และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จํานวน 10 ราย
5. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี$ ช้
ในการศึกษาวิจยั ครั8งนี8 ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่งออกดอกกล้วยไม้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
โดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี8
5.1การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจส่งออกดอกกล้วยไม้ โดยการหาค่าความถีและค่าร้อยละ
(%) แล้วนําเสนอในรู ปตารางประกอบการบรรยาย
5.2การวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ดอกกล้วยไม้ไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น โดยใช้ค่าความถี ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.3เปรี ยบเทียบปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น ระหว่างผูส้ ่งออกทีมี
มูลค่ามากกับผูส้ ่งออกทีมูลค่าน้อย โดยใช้ค่าความถี ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
5.4 การวิเคราะห์สิงแวดล้อมทางธุรกิจการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น ด้วยวิธี (SWOT
Analysis)
5.5นําแบบข้อเสนอแนะ มาเป็ นแนวทางในการแก้ไขการ
การดําเนินการธุรกิจการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยไปจําหน่ายใน
ประเทศญีปุ่น
ซึงเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ดและการ
สัมภาษณ์ มารวบรวมเป็ นประเด็นเดียวกันและหาความถีและค่า
ร้อยละ (%) และนําเสนอในรู ปความเรี ยงเพือนําข้อมูลใช้
ประกอบการสรุ ป อภิปราย และให้ขอ้ เสนอแนะ
6. สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นกิจการประเภทผูป้ ลูกเลี8ยง
และทําการส่งออกกล้วยไม้เอง ก่อตั8งกิจการมากกว่า 10 ปี มีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาทขึ8นไป มีมูลค่าการส่งออกดอก
กล้วยไม้มากกว่า 1,000,000 บาทขึ8นไปต่อปี ส่วนใหญ่มี
สํานักงานตั8งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม
ดอกกล้วยไม้ทีนิยมส่งออกมากทีสุดพันธุ์หวาย จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยภายในทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้
ไทยไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่นมากทีสุด คือ ด้านบุคลากรที
เกียวข้องกับประสบการณ์ในการปลูกเลี8ยงดอกกล้วยไม้และ
ประสบการณ์ในการส่งออกซึงปัจจัยเหล่านี8ทาํ ให้ทราบ
แนวโน้มทิศทางของตลาดได้เป็ นอย่างดี ตลาดกล้วยไม้ญีปุ่นให้
ความสําคัญในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวสูง
การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคูค่ า้ จะสร้างความน่าเชือถือทําให้มี
การตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้าใหม่

จากพันธมิตรทีเป็ นกลุ่มลูกค้าเดิม ทําเลทีต8 งั ของกิจการก็เป็ นอีก
ปั จจัยทีมีผลกระทบในด้านการลดต้นทุนในการผลิตและการ
บริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการส่งออกดอกกล้วยไม้ ปั จจัย
ภายนอกทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ไปจําหน่าย
ในประเทศญีปุ่นมากทีสุด คือ ลูกค้า ในด้านรสนิยม พฤติกรรม
รายได้
และปริ มาณความต้องการของลูกค้า/ผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศญีปุ่น ซึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัง ซื8อดอก
กล้วยไม้ หากผูป้ ระกอบการศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อย่างท่องแท้ จะทําให้ทราบแนวโน้มและทิศทางตลาด ทําให้
ผูป้ ระกอบการทําการพยากรณ์การผลิต และพยากรณ์ยอดขาย
ได้อย่างถูกต้อง ทําให้การบริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการเกิด
ประสิ ทธิภาพสูงสุด ผลการเปรี ยบเทียบกิจการทีมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงกับกิจการทีมีมูลค่าการส่งออกตํา ปรากฏว่า กิจการที
มีมูลค่าการส่งออกตําจะมีปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อกิจการ
มากกว่า ซึงแสดงถึงศักยภาพทียงั ไม่พร้อม จําเป็ นอย่างยิง ทีตอ้ ง
มีการพัฒนาในหลายด้านควบคู่กนั ไป ทั8งปัจจัยภายในกิจการ
เช่น ด้านการตลาด ต้องทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง
จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ต้องมีช่องทางการจัดจําหน่าย
ทีมีประสิทธิภาพทีสามารถเข้าถึงและตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ วด้วยต้นทุนทีตาํ กว่า ด้านการปลูกเลี8ยงต้องมีวธิ ีการ
บริ หารจัดการสถานทีปลูกเลี8ยงให้เหมาะสม มีวธิ ีการทีถูกต้อง
และต้องบริ หารจัดการต้นทุนให้ได้มากทีสุดเพือทีจะสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ ปัจจัยภายนอกกิจการ หลายอย่างทีกิจการที
ส่งออกมูลค่าน้อยต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เช่น ต้อง
ทําการศึกษาความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าใน
ญีปุ่น แนวโน้มและทิศทางตลาดเป็ นอย่างไร สิ นค้าทีทดแทน
ทีผบู ้ ริ โภคใช้ทดแทนกล้วยไม้มีอะไรบ้าง ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆในประเทศญีปุ่นที
จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกล้วยไม้ผสู ้ ่งออกจะต้อง
ทราบ
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ปัจจัยทั8งหมดนี8
ผูป้ ระกอบการต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพือพัฒนาสู่
การเป็ นผูส้ ่งออกทีมีประสิทธิภาพต่อไป
การวิเคราะห์ สิ$งแวดล้อมทางธุรกิจการส่ งออกดอกกล้ วยไม้ ไทย
ไปจําหน่ ายในประเทศญี$ปนด้
ุ่ วยวิธี (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ จุดแข็ง(Strengths Analysis)

กล้วยไม้คุณภาพดีและมีชือเสี ยงทีสุดในโลก มีความ
หลากหลายของสายพันธุ์กล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้มีสีสนั ที
สวยงาม ทนทาน มีแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ใหญ่ทีสุดในโลก มี
ความพร้อมในด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศทีเหมาะสมอย่าง
มากกับการปลูกเลี8ยงกล้วยไม้ ผูป้ ระกอบการและผูป้ ลูกเลี8ยง
กล้วยไม้มีประสบการณ์ มีทกั ษะความเชียวชาญสูง มีการ
ส่งเสริ มการเพิมประสิ ทธิภาพการผลิตตามระบบการผลิตทีดี
(GAP) การพัฒนาปรับปรุ งสายพันธุ์และรู ปแบบกล้วยไม้ให้
ตรงกับรสนิยมของผูบ้ ริ โภคในญีปุ่น
มีการสร้างเครื อข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกล้วยไม้ ร่ วมมือกันพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
การวิเคราะห์ จุดอ่ อน (Weakness Analysis)
คุณภาพผลผลิตยังไม่สมําเสมอการมีศตั รู พืชปะปนใน
ผลผลิตกล้วยไม้ ปั ญหาเรื องเพลี8ยไฟ และปั ญหาเรื องบรรจุ
ภัณฑ์ทีคุณภาพไม่ดีนกั เพราะต้องคงสภาพความสด ป้ องกัน
การบอบชํ8าของกล้วยไม้จนถึงมือลูกค้า กล้วยไม้เป็ นสิ นค้าที
เน่าเสี ยง่ายต้องการความรวดเร็ วและระมัดระวังในการขนส่ง
อย่างมาก
การเพาะปลูกกล้วยไม้บางส่วนอยูใ่ นพื8นทีทีไม่
เหมาะสมมีปัญหามลภาวะและประสบภัยนํ8าท่วมเป็ นประจํา
ขาดการจัดการทีมีประสิ ทธิภาพในระดับสวน/ฟาร์ม การใช้ปุ๋ย
คุณภาพตํา
ไม่สามารถควบคุมปริ มาณการออกดอกของ
กล้วยไม้ได้ตามความต้องการของตลาด กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจ
ส่งออกภายในประเทศตัดราคาสิ นค้ากันเอง ราคากล้วยไม้ผนั
ผวนตามฤดูกาล
ขาดการส่งเสริ มการตลาด ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดการพัฒนาตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจยัง
ขาดทักษะในการสื อสาร ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาญีปุ่น ขาด
แหล่งเงินทุนทีให้การสนับสนุนให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อย
การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities Analysis)
มีการบริ หารจัดการวิทยาการ เทคโนโลยี พัฒนาสาย
พันธุ์ พัฒนาการเพาะปลูก อย่างต่อเนือง โดยมีหน่วยงานที
สนับสนุนมากมาย เช่น กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทีทาํ งานวิจยั เกียวกับการพัฒนาสายพันธุ์และการดูแลรักษา
ตรวจสอบคุณภาพของกล้วยไม้ แนวโน้มความต้องการดอก
กล้วยไม้ของตลาดญีปุ่นยังมีสูง เนืองจากประเทศญีปุ่นมีความ
หลากหลายในด้านเทศกาล ประเพณี ซ ึงนิยมใช้กล้วยไม้ในการ
ประดับตกแต่ง ประเทศไทยทํา FTA กับญีปุ่นส่งผลดีต่อการ

ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย ไม่มีการกีดกันทางการค้า ไม่มีกาํ แพง
ภาษี
การวิเคราะห์ อุปสรรค (Treat Analysis)
ภาครัฐขาดการเผยแพร่ ความรู ้ ข้อมูลทางการตลาด
ผลงานวิจยั ต่างๆ สอนการทดลองให้แพร่ หลายออกสู่เกษตรกร
รายย่อยและประชาชนทัว ไปให้มากขึ8น
ขาดการจัดระบบ
มาตรฐานกลางกล้วยไม้ของประเทศ
และขาดตลาดกลาง
มาตรฐานกล้วยไม้ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงในการ
พัฒนาและแก้ไขปั ญหารวมทั8งผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ท8 งั
ระบบ ข้อจํากัดในเรื องค่าระวางขนส่งทีแพง ระบบโลจิสติกส์
ไม่เอื8ออํานวย มีการกําหนดกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ควบคุมเกียวกับมาตรการควบคุมการนําเข้ากล้วยไม้อย่าง
เข้มงวดมากขึ8น โดยเฉพาะการใช้มาตรการสุขอนามัยพืช การ
ตรวจสอบศัตรู พืชสําคัญ เช่น เพลี8ยไฟ
7. ข้ อเสนอแนะเพือ$ การนําไปใช้
จากการศึกษาปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กล้วยไม้ไปจําหน่ายในประเทศญีปุ่น ทําให้ทราบถึงปัจจัยทีเป็ น
จุดอ่อนทีเกิดขึ8นกับผูป้ ระกอบการส่งออกดอกกล้วยไม้ทีควร
นําไปปรับปรุ งแก้ไข เพือทําให้ศกั ยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย มีดงั นี8
- ผูป้ ระกอบการส่งออกทีมีมลู ค่าการส่งออกน้อยและผูป้ ลูก
เลี8ยงกล้วยไม้ ควรให้ความสําคัญเรื องคุณภาพผลผลิต ตั8งแต่ตน้
ทาง คือจาก สวนกล้วยไม้ การตัดแต่ง บรรจุ หี บห่อและการ
ขนส่ง จะช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดีข8 ึนและจะยืดอายุความสด
จนกระทั8งกล้วยไม้ถึงมือลูกค้าในญีปุ่น
- ผูป้ ลูกเลี8ยงกล้วยไม้ทีมีมูลค่าการส่งออกน้อย และผูเ้ กียวข้อง
หน่วยงานภาครัฐต้องร่ วมมือกันดูแล ศึกษาหาแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหามลภาวะและประสบภัยนํ8าท่วมเป็ นประจํา การใช้
ปุ๋ ยคุณภาพตํา
ไม่สามารถควบคุมปริ มาณการออกดอกของ
กล้วยไม้ได้ตามความต้องการของตลาด
- กลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกและผูป้ ลูกเลี8ยงกล้วยไม้ ควร
ร่ วมมือกันในการพัฒนากล้วยไม้เพือการส่งออก หลีกเลียงการ
ตัดราคาสิ นค้ากันเอง สร้างมาตรฐานราคากลาง ร่ วมมือกันใน
การสร้างอํานาจต่อรองในการซื8อขาย

- ผูป้ ลูกเลี8ยงกล้วยไม้ท8 งั ผูท้ ีมีมูลค่าการส่งออกมากและน้อย
ผูเ้ กียวข้อง ควรให้ความสําคัญในเรื อง
การจัดการทีมี
ประสิ ทธิภาพในระดับสวน/ฟาร์ม
โดยใช้ระบบการเพิม
ประสิ ทธิภาพการผลิตตามระบบการผลิตทีดี (GAP) การพัฒนา
ปรับปรุ งสายพันธุ์
- ผูป้ ระกอบการส่งออกทีมีมูลค่าการส่งออกมากและน้อย ผู ้
ปลูกเลี8ยงกล้วยไม้ หน่วยงานภาครัฐ ร่ วมมือกันส่งเสริ ม
การตลาด มีการประชาสัมพันธ์ พัฒนาตราสิ นค้า เช่น การจัด
งานแนะนํากล้วยไม้ไทยในญีปุ่นทุกปี ,การสร้างความร่ วมมือ
ในการวิจยั และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้กบั ญีปุ่น เป็ นต้น
ผูป้ ระกอบธุรกิจเพิมทักษะในการสื อสาร ด้านภาษา
โดยเฉพาะภาษาญีปุ่น ให้มากยิง ขึ8น
- สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐให้การส่งเสริ มและ
สนับสนุนแหล่งเงินทุนทีให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อย ทั8งผู ้
ส่งออก และผูป้ ลูกเลี8ยง
- ควรมีการติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดดอก
กล้วยไม้ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญีปุ่นอย่าง
ใกล้ชิด เพือเผยแพร่ ให้แก่ผทู ้ ีเกียวข้อง
- หน่วยงานทีเกียวข้องลดขั8นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ส่งออกให้สะดวกยิง ขึ8น เช่น ขั8นตอนการตรวจพันธุ์พืชทีชา้
มากกว่าจะส่งสิ นค้าออกนอกประเทศได้ เป็ นต้น
- หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ควรมีการ
อํานวยความสะดวกแก่ผปู ้ ระกอบการส่งออกมากกว่านี8 เช่น มี
การให้บริ การคลังห้องเย็นในสนามบิน เพือใช้เก็บดอกกล้วยไม้
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