
บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบตอ่การส่งออกดอก
กลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น มีวตัถุประสงคเ์พื�อ  
1)ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทย
ในประเทศญี�ปุ่น 2)ศึกษาปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ดอกกลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น 3)เพื�อ
เปรียบเทียบกลุ่มผูส่้งออกดอกกลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายใน
ประเทศญี�ปุ่นที�มีปริมาณการส่งออกมาก 5 กิจการกบัผูส่้งออก
ที�มีปริมาณการส่งออกนอ้ย 5 กิจการ ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์  โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ ค่าเฉลี�ย
เลขคณิต การแจกแจงความถี�  ค่าร้อยละ  นาํเสนอผลการวจิยัใน
รูปบรรยายเชิงพรรณนา ตาราง แผนภาพ และมีคาํบรรยาย
ประกอบ จาํแนกตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาวจิยั มีสาระสาํคญั
ดงัต่อไปนี8  
 ผลการวจิยัพบวา่  ปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกดอกกลว้ยไทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น จาํแนก 2 
ปัจจยั ดา้นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในกิจการ ปัจจยั
ภายนอกกิจการที�สาํคญั คือ ดา้นลูกคา้/ผูบ้ริโภค (4.20) ดา้น
เศรษฐกิจ(3.85) ดา้นพฤติกรรมลูกคา้ญี�ปุ่น(3.81) ดา้นสภาพ
สงัคม/วฒันธรรม/ประเพณี(3.75),ดา้นกฎหมาย/ระเบียบ/
ขอ้บงัคบั(3.65), ปัจจยัภายในที�สาํคญัมาก คือ ดา้นบุคลากร 
(3.59) และ ดา้นทาํเลที�ตั8ง  (3.50)  เปรียบเทียบปัจจยัที�มีผลต่อ

การส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น  
จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจการที�มีมูลค่าการส่งออกนอ้ย 
มูลค่าเท่ากบั 50,000 – 10,000,000 บาท/ปี เป็นกิจการขนาดเลก็
ที�มีเงินลงทุนไม่เกิน สิบลา้นบาท กบั กิจการที�มีมูลค่าการ
ส่งออกมาก มูลค่าเท่ากบั 10,000,001 บาท/ปี เป็นกิจการขนาด
ใหญ่ที�มีเงินทุนเกิน สิบลา้นบาท ปัจจยัที�ทั8งสองกิจการให้
ความสาํคญัมาก คือ ดา้นคู่แขง่ขนัในธุรกิจและดา้นลูกคา้/
ผูบ้ริโภค ปัจจยัที�แตกต่างกนัในดา้นของผูส่้งออกที�มีมูลค่าการ
ส่งออกมากใหค้วามสาํคญัมากที�สุด คือ ดา้นบุคลากรและดา้น
เทคโนโลย ีดงันั8น ผูป้ระกอบการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทยไป
จาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่นจึงควรนาํเอาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อ
กิจการที�สาํคญัมากไปเป็นแนวทางในการพฒันาและเพิ�ม
ศกัยภาพในการบริหารจดัการกิจการของตนเอง สร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที�ย ั�งยนื (Competitive Advantage) 
คาํสําคญั : ดอกกล้วยไม้ไทย ,ปัจจยัส่งผลกระทบ  
 

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 
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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 
          ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกกลว้ยไมเ้มืองร้อนที�
สาํคญัที�สุดในโลก ในปี 2550 ประเทศไทยมีพื8นที�ปลูกกลว้ยไม้
ตดัดอก 20,739 ไร่  ผลผลิตดอกกลว้ยไม ้ 45,937 ตนั  มีมูลค่า
การส่งออก 2,545 ลา้นบาท   ประเทศผูน้าํเขา้ที�สาํคญั คือ ญี�ปุ่น  
สหรัฐอเมริกา อิตาลี เกาหลี เป็นตน้ โดยตลาดส่งออกกลว้ยไม้
ที�สาํคญัมากที�สุดของไทย คือ ประเทศญี�ปุ่น สดัส่วนร้อยละ 
31.9 ของการส่งออกดอกกลว้ยไมท้ั8งหมดของไทย [ 1 ] 

ตลาดญี�ปุ่นนับเป็นตลาดนาํเขา้กลว้ยไมที้�มีแนวโน้ม
ความตอ้งการเพิ�มขึ8นเรื� อยๆ เนื�องจากการใช้กลว้ยไมใ้นงาน
เทศกาลต่างๆของประเทศตลอดทั8งปีโดยมีมูลค่าการนาํเขา้ดอก
กลว้ยไมจ้ากทั�วโลกสูงประมาณ 58 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยมี

การนาํเขา้จากประเทศไทยเป็นหลกั แต่ทว่าในภาวะปัจจุบัน
ธุรกิจส่งออกดอกกล้วยไม้มีการแข่งขันที�ค่อนข้างรุนแรง
เนื�องจากมูลค่าของตลาดกลว้ยไมข้องโลกมีมูลค่าสูง เป็นแรง
กระตุ ้นให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
กลว้ยไม ้และในภาวะเศรษฐกิจที�อาํนาจซื8อของผูบ้ริโภคลดลง  
ตน้ทุนในการผลิตเพิ�มมากขึ8น และประเทศคู่แข่งขนัมีศกัยภาพ
ที�เหนือกวา่ในดา้นเทคโนโลยอีาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ 
เช่น การนําเทคโนโลยี IT มาใช้ในระบบการบริหารจัดการ
กลว้ยไมท้ั8 งระบบของประเทศสิงคโปร์และการมีระบบการ
ขนส่งที�มีประสิทธิภาพของประเทศไตห้วนั เป็นตน้  ดว้ยเหตุนี8
กลุ่มผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัที�จะศึกษาหาปัจจยัที�มีผลกระทบ
ต่อการส่งออกกลว้ยไม ้เพื�อนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไข 
และพฒันากระบวนการส่งออกกลว้ยไมไ้ทยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ8นโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการส่งออกไปยงัประเทศญี�ปุ่นซึ�งเป็น
ลูกคา้สาํคญัของประเทศไทย และรักษาความเป็นผูน้าํดา้นการ
ส่งออกกลว้ยไมเ้ป็นอนัดบัหนึ�งของโลกต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1.เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก

กลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น 
     2.เพื�อศึกษาปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น 
    3.เพื�อเปรียบเทียบกลุ่มผูส่้งดอกออกกลว้ยไมไ้ทยไป
จาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่นที�มีปริมาณการส่งออกมาก 5 กิจการ 
กบัผูส่้งออกที�มียอดปริมาณส่งออกนอ้ย 5  กิจการ 

 
3. นิยามศัพท์ 

    -  ดอกกล้วยไม้ไทย หมายถึง ดอกกลว้ยไมที้�ตดัดอกสกลุหรือ
ตระกลูต่าง ๆ ที�ปลูกเลี8ยงในประเทศไทย 
    - ปัจจยัส่งผลกระทบ  หมายถึง สิ�งต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อการส่งออกทั8งในทางที�ดีและไม่ดีอยา่มีนยัสาํคญั 
   - ช่อดอกกล้วยไม้ หมายถึง ดอกกลว้ยไมที้�ผา่นการตดัออกมา
เป็นช่อจาํนวน 1 ช่อ 
   - ส่งผลกระทบ หมายถึง การเกิดผลกระทบต่อการส่งออกทั8ง
ในทางที�ดีและไม่ดีอยา่งมีนยัสาํคญั 



   - ปัจจยัภายในกจิการ หมายถึง สิ�งที�เกี�ยวขอ้งและมีผลกระทบ
ต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมที้�เกิดขึ8นภายในกิจการ 
   - ปัจจยัภายนอกกจิการ หมายถึง สิ�งที�เกี�ยวขอ้งและมี
ผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมที้�เกิดขึ8นภายนอกกิจการ 
   - ลูกค้า / ผู้บริโภคญี$ปุ่ น หมายถึง ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ
ผูบ้ริโภคทั8งหมดที�สั�งซื8อดอกกลว้ยไมจ้ากประเทศไทย 
- ผู้ส่งออกมูลค่าน้อย  หมายถึง  กิจการที�มีมูลค่าการส่งออกนอ้ย 
มูลค่าเท่ากบั 50,000 – 10,000,000 บาท/ปี เป็นกิจการขนาดเลก็
ที�มีเงินลงทุนไม่เกิน สิบลา้นบาท 
-  ผู้ส่งออกมูลค่ามาก  หมายถึง  กิจการที�มีมูลค่าการส่งออกมาก 
มูลค่าเท่ากบั 10,000,001 บาท/ปี เป็นกิจการขนาดใหญ่ที�มี
เงินทุนเกิน สิบลา้นบาทขึ8นไป 
 
4.  งานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 
 [2]วรรณี  แพรวพรายกลุ ไดศึ้กษาถึงปัญหาการตลาด
ของกลว้ยไมข้องไทยเพื�อการส่งออก พบวา่  ปัญหาภายในที�
เกิดขึ8น เช่น ผูป้ลูกเลี8ยง ผูส่้งออก สมาคม เป็นตน้  ปัญหา
ต่างประเทศเกี�ยวขอ้งกบัดา้นการตลาดเป็นสาํคญั ขอ้เสนอแนะ
ในการแกไ้ข คือ ดา้นผูป้ลูกเลี8ยงควรมีการรวมกลุ่มเพื�อสร้าง
อาํนาจต่อรองกบัผูส่้งออก  ดา้นผูส่้งออกรวมกลุ่มกนัเพื�อ
ต่อรองกบัผูส้ั�งเขา้ในต่างประเทศเรื�องราคาส่งออกเพื�อ
แกปั้ญหาการตดัราคา สมาคมกลว้ยไมแ้ละหน่วยงานราชการ
ใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในทุกดา้นเพื�อใหก้ลว้ยไมส่้งออก
ดอกกลว้ยไมเ้พิ�มมากขึ8น 
 [3]ศกัดิq สิทธิq   วชัรารัตน์  ศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัที�มี
ผลกระทบต่ออุปสงคเ์พื�อการส่งออกกลว้ยไมข้องไทยไปยงั
ประเทศลูกคา้ที�สาํคญั ใชแ้บบจาํลองเศรษฐมิติมาใชใ้นการ
ประมาณสมการอุปสงคก์ารส่งออกกลว้ยไม ้ ใชว้ธีิกาํลงัสอง
นอ้ยที�สุดแบบธรรมดา พบวา่คา่ความยดืหยุน่ของอุปสงคเ์พื�อ
การส่งออกกลว้ยไมต้ดัดอกกลว้ยไมไ้ทยไปยงัประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมนั  เนเธอร์แลนด ์  อิตาลี ญี�ปุ่น และอเมริกา 
ยดืหยุน่นอ้ย นโยบายควรนาํมาใช ้ คือ นโยบายดา้นราคากบั
นโยบายดา้นการตลาด 
 [4]ปรัชญา  เหลืองวงศไ์พศาล ไดท้าํการศึกษา เรื�อง
แนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มนกัศึกษาในประเทศญี�ปุ่นที�มี
ผลกระทบต่อการขยายตลาดอุตสาหกรรมกลว้ยไม ้       

ผลการศึกษา ผูบ้ริโภคนิยมกลว้ยไมพ้นัธ์หวายมากที�สุด  โดย
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจเรื�องสีสนัที�สวยงาม เป็นอนัดบัแรก 
และนิยมซื8อตามตลาดร้านดอกไม ้ ช่วงที�มีความตอ้งการมาก
ที�สุด เดือนธนัวาคม-กมุภาพนัธ์  ดอกไมที้�สามารถใชท้ดแทน
ไดคื้อ ดอกลิลลี�  ดอกคาร์เนชั�น  เนื�องจากราคาถูกกวา่ 
4.  วธีิการดาํเนินการวจิยั 

     4.1 รูปแบบการวจิยั 
       รูปแบบการวจิยัเป็นประเภทการศึกษาเชิงสาํรวจ (Survey  
Study) และการสมัภาษณ์(Interview) 
    4.2 ประชากร 
          -  ประชากร  ในการวจิยัครั8 งนี8ประชากรที�ใช ้  ไดแ้ก่  ผู ้
ประกอบธุรกิจส่งออกดอกกลว้ยไมส่้งออกไปจาํหน่ายยงั
ประเทศญี�ปุ่น จาํนวนทั8งสิ8น    10   ราย 
        - กลุ่มตวัอยา่ง   การวจิยัครั8 งนี8   ไดก้าํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง  (Sampling)  แบบเจาะจง โดยการคดัเลือกผูป้ระกอบ
ธุรกิจส่งออกดอกกลว้ยไมส่้งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศญี�ปุ่นที�
มีมูลค่ามากจาํนวน 5  ราย และผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดอก
กลว้ยไมส่้งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศญี�ปุ่นที�มีมูลค่านอ้ย 
จาํนวน 5  ราย 
   4.3 เครื$องมอืที$ใช้ในการวจิยั 
         เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั8 งนี8   เป็นแบบสอบถามที�สร้าง
ขึ8นตามวตัถุประสงคที์�ตั8งไวโ้ดยศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น และแบบ
สมัภาษณ์ 
   4.4 เกบ็รวบรวมข้อมูล 
          ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คณะผูว้จิยัไดท้าํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มิถุนายน  2552 – พฤษภาคม 2553  
โดยมีรายละเอียดดงันี8  
         1.ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการธุรกิจ
ส่งออกดอกกลว้ยไม ้จาํนวน 10 ชุด 
         2.ใชก้ารสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกดอก
กลว้ยไมแ้ละวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จาํนวน  10 ราย 
 

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิี$ใช้ 
          ในการศึกษาวจิยัครั8 งนี8   ผูว้จิยันาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย



คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี8  
         5.1การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจส่งออกดอกกลว้ยไม ้ โดยการหาค่าความถี�และค่าร้อยละ 
(%)  แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
         5.2การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ดอกกลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น  โดยใชค้่าความถี�  ค่า
ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
          5.3เปรียบเทียบปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น ระหวา่งผูส่้งออกที�มี
มูลค่ามากกบัผูส่้งออกที�มูลค่านอ้ย โดยใชค้่าความถี�  ค่าร้อยละ 
(%)  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
          5.4 การวเิคราะห์สิ�งแวดลอ้มทางธุรกิจการส่งออกดอก
กลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น ดว้ยวธีิ (SWOT  
Analysis) 
          5.5นาํแบบขอ้เสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขการ
การดาํเนินการธุรกิจการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทยไปจาํหน่ายใน
ประเทศญี�ปุ่น ซึ�งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและการ
สมัภาษณ์ มารวบรวมเป็นประเดน็เดียวกนัและหาความถี�และค่า
ร้อยละ (%) และนาํเสนอในรูปความเรียงเพื�อนาํขอ้มูลใช้
ประกอบการสรุป อภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะ 
6.  สรุปผลการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทผูป้ลูกเลี8ยง
และทาํการส่งออกกลว้ยไมเ้อง ก่อตั8งกิจการมากกวา่ 10 ปี มีทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาทขึ8นไป มีมูลค่าการส่งออกดอก
กลว้ยไมม้ากกวา่ 1,000,000 บาทขึ8นไปต่อปี ส่วนใหญ่มี
สาํนกังานตั8งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดันครปฐม 
ดอกกลว้ยไมที้�นิยมส่งออกมากที�สุดพนัธ์ุหวาย  จากการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัภายในที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไม้
ไทยไปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่นมากที�สุด คือ ดา้นบุคลากรที�
เกี�ยวขอ้งกบัประสบการณ์ในการปลูกเลี8ยงดอกกลว้ยไมแ้ละ
ประสบการณ์ในการส่งออกซึ�งปัจจยัเหล่านี8ทาํใหท้ราบ
แนวโนม้ทิศทางของตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ตลาดกลว้ยไมญี้�ปุ่นให้
ความสาํคญัในดา้นความสมัพนัธ์ส่วนตวัสูง การสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคูค่า้จะสร้างความน่าเชื�อถือทาํใหมี้
การตอบรับเป็นอยา่งดีจากกลุ่มลูกคา้เดิมและสร้างลูกคา้ใหม่

จากพนัธมิตรที�เป็นกลุ่มลูกคา้เดิม ทาํเลที�ตั8งของกิจการก็เป็นอีก
ปัจจยัที�มีผลกระทบในดา้นการลดตน้ทุนในการผลิตและการ
บริหารจดัการของผูป้ระกอบการส่งออกดอกกลว้ยไม ้   ปัจจยั
ภายนอกที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ปจาํหน่าย
ในประเทศญี�ปุ่นมากที�สุด คือ ลูกคา้ ในดา้นรสนิยม พฤติกรรม 
รายได ้ และปริมาณความตอ้งการของลูกคา้/ผูบ้ริโภคใน
ประเทศญี�ปุ่น ซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสั�งซื8อดอก
กลว้ยไม ้ หากผูป้ระกอบการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค
อยา่งท่องแท ้ จะทาํใหท้ราบแนวโนม้และทิศทางตลาด ทาํให้
ผูป้ระกอบการทาํการพยากรณ์การผลิต และพยากรณ์ยอดขาย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหก้ารบริหารจดัการของผูป้ระกอบการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ผลการเปรียบเทียบกิจการที�มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงกบักิจการที�มีมูลค่าการส่งออกตํ�า ปรากฏวา่ กิจการที�
มีมูลค่าการส่งออกตํ�าจะมีปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อกิจการ
มากกวา่ ซึ�งแสดงถึงศกัยภาพที�ยงัไม่พร้อม จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้ง
มีการพฒันาในหลายดา้นควบคู่กนัไป ทั8งปัจจยัภายในกิจการ 
เช่น ดา้นการตลาด ตอ้งทาํการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพสูง
จึงจะสามารถแข่งขนัในตลาดได ้ ตอ้งมีช่องทางการจดัจาํหน่าย
ที�มีประสิทธิภาพที�สามารถเขา้ถึงและตอบสนองกลุ่มลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วดว้ยตน้ทุนที�ต ํ�ากวา่  ดา้นการปลูกเลี8ยงตอ้งมีวธีิการ
บริหารจดัการสถานที�ปลูกเลี8ยงใหเ้หมาะสม มีวธีิการที�ถูกตอ้ง 
และตอ้งบริหารจดัการตน้ทุนใหไ้ดม้ากที�สุดเพื�อที�จะสามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้ ปัจจยัภายนอกกิจการ หลายอยา่งที�กิจการที�
ส่งออกมูลค่านอ้ยตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เช่น ตอ้ง
ทาํการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้  พฤติกรรมของลูกคา้ใน
ญี�ปุ่น  แนวโนม้และทิศทางตลาดเป็นอยา่งไร  สินคา้ที�ทดแทน
ที�ผูบ้ริโภคใชท้ดแทนกลว้ยไมมี้อะไรบา้ง  ตอ้งติดตามอยา่ง
ใกลชิ้ด   กฏหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆในประเทศญี�ปุ่นที�
จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอกกลว้ยไมผู้ส่้งออกจะตอ้ง
ทราบ และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ปัจจยัทั8งหมดนี8
ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เพื�อพฒันาสู่
การเป็นผูส่้งออกที�มีประสิทธิภาพต่อไป 

การวเิคราะห์สิ$งแวดล้อมทางธุรกจิการส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย

ไปจาํหน่ายในประเทศญี$ปุ่ นด้วยวธีิ   (SWOT Analysis) 

การวเิคราะห์จุดแข็ง(Strengths   Analysis) 



กลว้ยไมคุ้ณภาพดีและมีชื�อเสียงที�สุดในโลก มีความ
หลากหลายของสายพนัธ์ุกลว้ยไม ้ ดอกกลว้ยไมมี้สีสนัที�
สวยงาม ทนทาน  มีแหล่งเพาะปลูกกลว้ยไมใ้หญ่ที�สุดในโลก มี
ความพร้อมในดา้นภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที�เหมาะสมอยา่ง
มากกบัการปลูกเลี8ยงกลว้ยไม ้ ผูป้ระกอบการและผูป้ลูกเลี8ยง
กลว้ยไมมี้ประสบการณ์  มีทกัษะความเชี�ยวชาญสูง มีการ
ส่งเสริมการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตตามระบบการผลิตที�ดี 
(GAP) การพฒันาปรับปรุงสายพนัธ์ุและรูปแบบกลว้ยไมใ้ห้
ตรงกบัรสนิยมของผูบ้ริโภคในญี�ปุ่น มีการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกลว้ยไม ้ ร่วมมือกนัพฒันา
และแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness Analysis) 
คุณภาพผลผลิตยงัไม่สมํ�าเสมอการมีศตัรูพืชปะปนใน

ผลผลิตกลว้ยไม ้   ปัญหาเรื�องเพลี8ยไฟ    และปัญหาเรื�องบรรจุ
ภณัฑที์�คุณภาพไม่ดีนกั  เพราะตอ้งคงสภาพความสด ป้องกนั
การบอบชํ8าของกลว้ยไมจ้นถึงมือลูกคา้  กลว้ยไมเ้ป็นสินคา้ที�
เน่าเสียง่ายตอ้งการความรวดเร็วและระมดัระวงัในการขนส่ง
อยา่งมาก การเพาะปลูกกลว้ยไมบ้างส่วนอยูใ่นพื8นที�ที�ไม่
เหมาะสมมีปัญหามลภาวะและประสบภยันํ8 าท่วมเป็นประจาํ   
ขาดการจดัการที�มีประสิทธิภาพในระดบัสวน/ฟาร์ม การใชปุ๋้ย
คุณภาพตํ�า  ไม่สามารถควบคุมปริมาณการออกดอกของ
กลว้ยไมไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจ
ส่งออกภายในประเทศตดัราคาสินคา้กนัเอง  ราคากลว้ยไมผ้นั
ผวนตามฤดูกาล  ขาดการส่งเสริมการตลาด ไม่มีการ
ประชาสมัพนัธ์ ขาดการพฒันาตราสินคา้  ผูป้ระกอบธุรกิจยงั
ขาดทกัษะในการสื�อสาร ดา้นภาษา โดยเฉพาะภาษาญี�ปุ่น  ขาด
แหล่งเงินทุนที�ใหก้ารสนบัสนุนใหก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities Analysis) 
มีการบริหารจดัการวทิยาการ เทคโนโลย ี  พฒันาสาย

พนัธ์ุ พฒันาการเพาะปลูก อยา่งต่อเนื�อง โดยมีหน่วยงานที�
สนบัสนุนมากมาย เช่น กรมวชิาการเกษตร, มหาวทิยาลยัต่างๆ 
ที�ทาํงานวจิยัเกี�ยวกบัการพฒันาสายพนัธ์ุและการดูแลรักษา 
ตรวจสอบคุณภาพของกลว้ยไม ้  แนวโนม้ความตอ้งการดอก
กลว้ยไมข้องตลาดญี�ปุ่นยงัมีสูง เนื�องจากประเทศญี�ปุ่นมีความ
หลากหลายในดา้นเทศกาล ประเพณีซึ�งนิยมใชก้ลว้ยไมใ้นการ
ประดบัตกแต่ง  ประเทศไทยทาํ FTA กบัญี�ปุ่นส่งผลดีต่อการ

ส่งออกดอกกลว้ยไมไ้ทย ไม่มีการกีดกนัทางการคา้ ไม่มีกาํแพง
ภาษี 

การวเิคราะห์อุปสรรค (Treat Analysis) 
ภาครัฐขาดการเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูลทางการตลาด  

ผลงานวจิยัต่างๆ สอนการทดลองใหแ้พร่หลายออกสู่เกษตรกร
รายยอ่ยและประชาชนทั�วไปใหม้ากขึ8น  ขาดการจดัระบบ
มาตรฐานกลางกลว้ยไมข้องประเทศ และขาดตลาดกลาง
มาตรฐานกลว้ยไมไ้ม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงในการ
พฒันาและแกไ้ขปัญหารวมทั8งผลกัดนัการส่งออกกลว้ยไมท้ั8ง
ระบบ ขอ้จาํกดัในเรื�องค่าระวางขนส่งที�แพง ระบบโลจิสติกส์
ไม่เอื8ออาํนวย  มีการกาํหนดกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ควบคุมเกี�ยวกบัมาตรการควบคุมการนาํเขา้กลว้ยไมอ้ยา่ง
เขม้งวดมากขึ8น โดยเฉพาะการใชม้าตรการสุขอนามยัพืช  การ
ตรวจสอบศตัรูพืชสาํคญั เช่น เพลี8ยไฟ  
 

7.  ข้อเสนอแนะเพื$อการนําไปใช้ 
        จากการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อการส่งออกดอก
กลว้ยไมไ้ปจาํหน่ายในประเทศญี�ปุ่น ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัที�เป็น
จุดอ่อนที�เกิดขึ8นกบัผูป้ระกอบการส่งออกดอกกลว้ยไมที้�ควร
นาํไปปรับปรุงแกไ้ข เพื�อทาํใหศ้กัยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทย มีดงันี8  
-  ผูป้ระกอบการส่งออกที�มีมูลค่าการส่งออกนอ้ยและผูป้ลูก
เลี8ยงกลว้ยไม ้ ควรใหค้วามสาํคญัเรื�องคุณภาพผลผลิต ตั8งแต่ตน้
ทาง คือจาก สวนกลว้ยไม ้ การตดัแต่ง บรรจุ หีบห่อและการ
ขนส่ง จะช่วยใหผ้ลผลิตมีคุณภาพดีขึ8นและจะยดือายคุวามสด
จนกระทั8งกลว้ยไมถึ้งมือลูกคา้ในญี�ปุ่น 
 - ผูป้ลูกเลี8ยงกลว้ยไมที้�มีมูลค่าการส่งออกนอ้ย และผูเ้กี�ยวขอ้ง  
หน่วยงานภาครัฐตอ้งร่วมมือกนัดูแล ศึกษาหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหามลภาวะและประสบภยันํ8 าท่วมเป็นประจาํ   การใช้
ปุ๋ยคุณภาพตํ�า  ไม่สามารถควบคุมปริมาณการออกดอกของ
กลว้ยไมไ้ดต้ามความตอ้งการของตลาด  
-  กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกและผูป้ลูกเลี8ยงกลว้ยไม ้ ควร
ร่วมมือกนัในการพฒันากลว้ยไมเ้พื�อการส่งออก หลีกเลี�ยงการ
ตดัราคาสินคา้กนัเอง  สร้างมาตรฐานราคากลาง ร่วมมือกนัใน
การสร้างอาํนาจต่อรองในการซื8อขาย 



-  ผูป้ลูกเลี8ยงกลว้ยไมท้ั8งผูที้�มีมูลค่าการส่งออกมากและนอ้ย 
ผูเ้กี�ยวขอ้ง ควรใหค้วามสาํคญัในเรื�อง  การจดัการที�มี
ประสิทธิภาพในระดบัสวน/ฟาร์ม โดยใชร้ะบบการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการผลิตตามระบบการผลิตที�ดี (GAP) การพฒันา
ปรับปรุงสายพนัธ์ุ 
- ผูป้ระกอบการส่งออกที�มีมูลค่าการส่งออกมากและนอ้ย ผู ้
ปลูกเลี8ยงกลว้ยไม ้ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมมือกนัส่งเสริม
การตลาด มีการประชาสมัพนัธ์ พฒันาตราสินคา้ เช่น การจดั
งานแนะนาํกลว้ยไมไ้ทยในญี�ปุ่นทุกปี,การสร้างความร่วมมือ
ในการวจิยัและพฒันาพนัธ์ุกลว้ยไมก้บัญี�ปุ่น เป็นตน้  
-  ผูป้ระกอบธุรกิจเพิ�มทกัษะในการสื�อสาร ดา้นภาษา 
โดยเฉพาะภาษาญี�ปุ่น ใหม้ากยิ�งขึ8น 
-  สถาบนัการเงินและหน่วยงานภาครัฐใหก้ารส่งเสริมและ
สนบัสนุนแหล่งเงินทุนที�ใหก้บัผูป้ระกอบการรายยอ่ย ทั8งผู ้
ส่งออก และผูป้ลูกเลี8ยง 
-   ควรมีการติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดดอก
กลว้ยไมใ้นตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดญี�ปุ่นอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื�อเผยแพร่ใหแ้ก่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
-  หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งลดขั8นตอน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการ
ส่งออกใหส้ะดวกยิ�งขึ8น  เช่น ขั8นตอนการตรวจพนัธ์ุพืชที�ชา้
มากกวา่จะส่งสินคา้ออกนอกประเทศได ้ เป็นตน้ 
-  หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบโลจิสติกส์ ควรมีการ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการส่งออกมากกวา่นี8  เช่น มี
การใหบ้ริการคลงัหอ้งเยน็ในสนามบิน เพื�อใชเ้ก็บดอกกลว้ยไม ้
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