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วัตถุประสงคงานของวิจัยนี้ เพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออก

กลวยไมตัดดอกและศึกษาผลกระทบในปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงการศึกษาประกอบดวย 3 สวน 

คือ สวนแรก การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออก โดยใชการวิเคราะหเชิงโอบ

ลอมขอมูล (Data Envelopment Analysis, DEA) ระหวางประเทศไทยกับประเทศผูสงออกและ
ผูผลิตรายสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 ซ่ึงพิจารณาปจจัยนําเขา คือ 1. คาระวางการขนสงทาง

อากาศ 2. คาใชจายในการผลิตกลวยไม 3. พ้ืนที่เพาะปลูก 4. ระยะทางขนสงภายในประเทศ ปจจัย

ผลผลิต คือ 1. ปริมาณการสงออก 2. มูลคาการสงออก จากการวิเคราะหประเทศผูสงออกรายสําคัญ

ในตลาดโลก 6 ประเทศ คือ ประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต ผล

การศึกษา พบวา ภาพรวมตลาดโลก ประเทศไทย นิวซีแลนด และสิงคโปร มีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานดีท่ีสุดตลอดชวงเวลา 3 ป สวนประเทศไตหวันและมาเลเซีย ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานมีแนวโนมลดลงในชวง 3 ป เมื่อพิจารณาบนฐานตลาดประเทศผูนําเขารายสําคัญ คือ 

ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และเนเธอรแลนด พบวา ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสูงที่สุด ในทุกตลาด   

 

สวนที่สอง การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยการผลิตและการสงออก ดัชนีผลิตภาพการผลิต

สามารถนํามาใช โดยพิจารณาปจจัยดานการจัดการพื้นที่เพาะปลูก ปจจัยคาใชจายในการเพาะปลูก 

ปจจัยคาแรงงาน ปจจัยภาษีสินคาการเกษตร ปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ ปจจัยคาขนสง

ภายในประเทศ และปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศ เปรียบเทียบปจจัยการผลิตและสงออกประเทศ
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ไทยกับประเทศผูผลิตรายอื่นๆ ผลการศึกษาเลขดัชนีสูงสุดในแตละปจจัยพบวา ปจจัยดานการ

จัดการพื้นที่เพาะปลูก ประเทศสิงคโปร มีเลขดัชนีรอยละ 412 ปจจัยคาใชจายในการเพาะปลูก 

ประเทศมาเลเซีย มีเลขดัชนีรอยละ 165 ปจจัยคาแรงงาน ประเทศมาเลเซีย มีเลขดัชนีรอยละ410 

ปจจัยภาษีสินคาการเกษตร ประเทศไทย มีเลขดัชนีรอยละ 100 ปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ 

ประเทศแอฟริกาใต มีเลขดัชนีรอยละ 1,481 ปจจัยคาขนสงภายในประเทศ ประเทศไทย มีเลขดัชนี

รอยละ 100 และปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศ ประเทศสิงคโปร มีเลขดัชนีรอยละ 294 

 

สวนที่สาม การประเมินประสิทธิภาพประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอก โดยใช DEA ซ่ึง

พิจารณาปจจัยนําเขา คือ 1. คาระวางการขนสงทางอากาศ 2. อัตราภาษีอากรนําเขา ปจจัยผลผลิต คือ 

1. ปริมาณการสงออก 2. มูลคาการสงออก โดยกําหนดกลุมประเทศที่ทําการศึกษาจากสัดสวนการ

สงออกของไทย ท่ีรอยละ 99 ในป พ.ศ. 2546 พบวา การดําเนินงานนําเขากลวยไมตัดดอกของ 

ประเทศญี่ปุน และ ฮองกง มีประสิทธิภาพสูงสุด รอยละ 100 

 

นอกจากนี้จากผลการศึกษาที่กลาวมา ไดนําไปสูการเสนอแนวนโยบายสําหรับปรับปรุง

การดําเนินงานการผลิตและสงออกของไทย นโยบายแรก การยายฐานการผลิตกลวยไมไปใน

ประเทศอื่นๆ ไดแก ประเทศลาว และศรีลังกา และนโยบายการกําหนดสัดสวนพื้นที่ระวางขนสง

ทางอากาศสําหรับสินคาภาคการเกษตร เพื่อรองรับกับสภาพปญหาพื้นที่ระวางการสงออกทาง

อากาศไมเพียงพอตอความตองการในหมวดของสินคาเกษตร 
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The objective of this study is to measure the efficiency to produce and export 

the cut orchid and analyze the effects of main parameters. The study consists of 3 parts 

by using on the production and export data. First, evaluate the efficiency of the cut 
orchid exporters. Data Environment Analysis (DEA) with input-oriented model is used. 
The input variables are air freight rate, production cost, production area, and domestic 
transportation cost. The output variables are exported Quantity and exported value. 
Based on the exported value, six main country exporters are Thailand, New Zealand, 

Singapore, Taiwan, Malaysia, and South Africa. Based on imported value,   main 
importers are Japan, USA, Netherland and Italy. The result shows that Thailand, New 
Zealand, and Singapore are the most efficient in the world market. In the major markets 
or importer, Thailand has very high performance. 

 

  Second, examine significant parameters by using productivity index. The 
parameters are use of land, production expenditure, labor cost, Agriculture tax, External 
freight cost, domestic transportation and Airplane load area. Based on the parameter 
values of Thailand, it was found that the use of land for Singapore is the highest with 
the index of 412%, production expenditure for Malaysia is the highest with the index of 

165%, and labor cost for Malaysia is also the highest with the index of 410.35%. 
Agriculture tax and domestic transportation cost for Thailand is the highest with both 
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index of 100%. External freight cost for South Africa is the lowest with the index of 
1.48%. Airplane load area for Singapore is the highest with index of 294%. 

 

Finally, investigate importer’s performance using DEA. The input variables are 
air freight rate and tariff rate. The output variables are exported value and exported 
value. Based on market share 99 % of Thailand exported in 2003, the importers are 
examined. It was found that the performances of Japan’s and Hong Kong’s importers 
are the best with efficiency of 100 %. 

 
  In addition, this study also proposes two policies for Thai exporter. The policies 
are relocation to other countries and proportion Airplane load area. There are 
opportunities to relocate to Lao and Srilanka. This study also compared airplane load 
area of the major exporters for agriculture production. It was found that proportion 

Airplane load area of Thailand is not enough comparing to the volume of agriculture 
production. Therefore, Thai government should have a policy to determine the airplane 
load area for agriculture production.  
 



กิตติกรรมประกาศ  
 

สําหรับการจัดทําวิทยานิพนธในหัวเรื่อง การวัดประสิทธิภาพดานการดําเนินงานการผลิต

และการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย ผูเขียนไดรับความชวยเหลือทั้งในสวนของการ

อนุเคราะหขอมูล และคําแนะนํา จากบุคคลและหนวยงานหลายฝาย ทําใหการจัดทําวิทยานิพนธ

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดโดยดี ผูเขียนจึงขอกลาวขอบพระคุณบุคคลและหนวยงานตามรายนาม

ดังตอไปนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พัชราภรณ เนียมมณี อาจารยท่ีปรึกษาในการจัดทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ และขอคิดเห็นอันมีคุณคาตอการทํา

วิทยานิพนธตลอดมา และขอขอบพระคุณ ดร. ศิวิกา ดุษฎีโหนด และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัชนี 

ภูวพัฒนะพันธุ กรรมการผูสอบวิทยานิพนธรวมทั้งสองทาน ท่ีไดกรุณาสละเวลาพิจารณาและ

ตรวจสอบวิทยานิพนธใหถูกตองและสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณ แผนกคลังสินคา บริษัทการบินไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการสงออก เจาหนาที่

เกษตรจังหวัดนนทบุรี และ เจาหนาที่เกษตรจังหวัดนครปฐม รวมไปถึงเกษตรกรผูเพาะปลูก

กลวยไมในเขตพื้นที่จังหวัดทั้งสองแหง ท่ีไดใหความชวยเหลือในการอนุเคราะหขอมูล และ

คําปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตและสงออกกลวยไม ซึ่งสงผลใหผูเขียนเขาใจถึงสภาพปญหาและ

ทําการศึกษาจนประสบผลสําเร็จ 

 สุดทายนี้ ผูเขียนขอบพระคุณ คุณบุญเลิศ สังขทอง และ คุณประภา สังขทอง บิดามารดา 

ผูใหความชวยเหลือ สนับสนุน และเปนแรงใจที่สําคัญอยางยิ่ง ตลอดมา จนผลักดันใหสามารถ

ประสบผลสําเร็จดังที่ไดต้ังใจ ซึ่งหากไรซ่ึงทั้งสองทานผูเขียนคงไมมีวันกาวเดินมาถึงดังเชนใน

วันนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่พ้ืนที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวยไมเขต

รอนมากที่สุดในโลก ปจจุบันมีกลวยไมมากกวา 1,000 สายพันธุท่ีพบอยูตามธรรมชาติ มีความ

หลากหลายทั้งในสวนของสีสันและรูปรางลักษณะ ดวยเหตุท่ีกลวยไมเปนพันธุไมท่ีสามารถให

ผลผลิตไดตลอดทั้งป มีสีสันที่หลากหลาย และมีความคงทงทนไมเหี่ยวเฉาหรือดอกหลุดงาย ใน

ประเทศไทยเกษตรกรจึงมีการเพาะปลูกกลวยไมอยูหลายสายสกุล เชน กลวยไมสกุลหวาย สกุล

แวนดา สกุลแคทลียา สกุลชาง สกุลรองเทานารี เปนตน  โดยเฉพาะกลวยไมในสกุลหวายที่มีอัตรา

การออกดอกที่สูง จึงทําใหการเพาะปลูกเพื่อตัดดอกกลวยไมขายที่ทํากันอยูในปจจุบันสวนใหญจึง

เปนกลวยไมสกุลหวาย ในชวงที่ผานมาการใชดอกกลวยมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในหลายภาคสวนไมวา

จะเปนภาคการโรงแรม การตกแตงในงานพิธีตางๆ การใชเปนของฝากและของขวัญ ทําใหมีการ

ขยายตัวของความตองการดอกกลวยไมท้ังตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ สําหรับประเทศ

ไทยมีการขยายการเพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2547 พบวาประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูก

กลวยไมท้ังสิ้นกวา 19,784 ไร มีผลผลิตออกสูทองตลาด 43,932 ตัน และจํานวนนี้เปนการสงออก

กลวยไมตัดดอกจํานวนถึง 463,598,138 ชอ หรือประมาณรอยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมด คิดเปน

มูลคา 2,011,879,533 บาท ซึ่งจะเห็นไดวา กลวยไมตัดดอกเปนสินคาเกษตรที่มีมูลคาการสงออกที่

สูงมาก สามารถทํารายไดเขามาสูประเทศมูลคามหาศาล  

 
สําหรับความสามารถในการผลิต พบวา  ปริมาณผลผลิตตอไร ในป พ.ศ. 2547 มีปริมาณ

เพิ่มมากขึ้นเปน 1.24 เทาของปริมาณผลผลิตตอไรในป พ.ศ. 2537 อาจกลาวไดวา เกษตรกรไทยมี

ปรับปรุงเทคนิคและเทคโนโลยีในการปลูกใหมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีผลผลิตออกสู

ทองตลาดเพิ่มสูงกวาเมื่อ 10 ปท่ีผานมามาก สงผลใหราคาดอกกลวยไมในปจจุบันมีราคาลดลง 

ขณะที่คาใชจายในการลงทุนที่สูงและมีอัตราเสี่ยงที่มาก ทําใหการขยายตัวของจํานวนเกษตรกร

และพื้นที่เพาะปลูกจึงไมมากนัก
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แมดอกกลวยไมจะมีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆแตในสถานการณท่ีมีการ

แขงขันกันสูง ผูผลิตและผูสงออกกลวยไมจะตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได 

เมื่อพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นของเกษตรกรแลวพบวาปญหาของเกษตรกรไทยสวนใหญไมไดอยูท่ี

การพัฒนาเทคนิควิธีการเพาะปลูก แตอยูท่ีดานการบริหารงานการจัดการผลผลิต การขนสงและ

ดานการตลาดที่ขาดประสิทธิภาพอยูมาก ดังนั้นการวิเคราะหและการปรับปรุงดานการตลาดใน

สวนของการจัดการพืชผลทางการเกษตรเพื่อมุงเนนใหสามารถลดตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพจึง

มีความสําคัญมากในสภาวะที่มีการแขงขันกันอยางสูงของธุรกิจกลวยไมสงออกระหวางประเทศ 

ซึ่งประเทศตางๆที่เปนคูแขงขันของประเทศไทยไดมีการพัฒนาการอยูตลอดเวลาทั้งในสวน

คุณภาพผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ การศึกษาถึงสถานการณในปจจุบันเกี่ยวการบริหาร

การจัดการในสวนของการสงออกและการประเมินประสิทธิภาพในการแขงขันของประเทศ

เปรียบเทียบกับประเทศผูแขงขันรายอื่นๆบนพื้นฐานปจจัยในการสงออก เพื่อทราบถึงสภาพปญหา 

จุดเดนและจุดดอยสําหรับนําไปปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอกของ

ไทยจึงเปนสิ่งจําเปนมากในปจจุบัน 

 

ในการทํางานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการสงออก

สินคาเกษตรดานกลวยไมตัดดอกสกุลหวายของประเทศไทยและศึกษาถึงจุดเดนและจุดดอยใน

ปจจัยการสงออกและการผลิตในปจจุบัน เพื่อชวยสนับสนุนในการวางนโยบายดานการสงเสริม

ดานการสงออกของภาครัฐ 

 

1.2  วัตถุประสงค 

 

1. วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศ

ไทยสูตลาดคูคาตางประเทศในปจจุบัน 

2. ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบประสิทธิภาพของการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกไป

ตางประเทศของประเทศไทยและประเทศผูสงออกกลวยไมรายสําคัญ  
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1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. สามารถทราบถึงประสิทธิภาพตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในปจจุบัน 

และปจจัยที่ผลตอประสิทธิภาพการผลิตและการสงออก ตลอดจนสภาพปญหาที่ประสบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวางแผนนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมดานการ

สงออกกลวยไมตัดดอกสูตางประเทศและวางนโยบายดานการตลาดที่เหมาะสมแกเกษตรกร เพื่อ

รองรับกับความตองการของตลาดที่แทจริง  

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

 

 กําหนดรูปแบบการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร

เกี่ยวกับกลวยไมตัดดอก โดยใชการวิเคราะหเชิงโอบลอมขอมูล (Data Envelopment Analysis, 

DEA) และเลขดัชนี (Index  Number) โดยศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบของตลาดดานการผลิตและ

สงออกกลวยไมตัดดอกๆของประเทศไทยและประเทศผูสงออกรายสําคัญ กับประเทศคูคาตางๆ 

โดยประเทศคูคา ประกอบดวย ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศ

เนเธอรแลนด โดยใชขอมูลการตลาดในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

1.5  ขั้นตอนการศึกษา 

 

1. ศึกษาตลาดกลวยไมและการสงออกกลวยไมในปจจุบัน  

2. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกในปจจุบันและชวงที่

ผานมา เพื่อทราบถึงสถานการณของตลาดโลกและสถานการณของประเทศที่เปนผูสงออกราย

สําคัญในตลาดโลก 

3. รวบรวมขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับการสงออกกลวยไมตัดดอก ท้ังปริมาณการสงออกและ

มูลคาการสงออกในชวงป พ.ศ. 2544 - 2548 ของประเทศไทยและผูสงออกประเทศอื่นๆ ไปยัง

ประเทศที่เปนลูกคา 

4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยวิธี DEA  

5. ศึกษาตัวแปรตางๆที่มีผลกระทบตอตลาดกลวยไมสงออกทั้งปจจัยนําเขาและปจจัย

ผลผลิตของตลาดกลวยไม โดยอางอิงจากงานวิจัยที่ผานมาในอดีตที่เกี่ยวของกับการสงออก

กลวยไมโดยตรงและงานวิจัยที่มีความสัมพันธกัน  
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6.  สรางและกําหนดตัวแบบที่ใชสําหรับวิเคราะหเพื่อวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

โดยกําหนดวิธีการศึกษาเปน 2 กระบวนการ ดังภาพที่ 1.1 

6.1. ใชกระบวนการประเมินผลในรูปแบบ DEA เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานระหวางประเทศไทยกับประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกรายสําคัญที่กําหนดไว โดย

ในตัวแบบ DEA ท่ีไดทําการกําหนดวิธีวัดประสิทธิภาพเปนแบบ CRS (Constant Returns to Scale)  

ซึ่งวิธี CRS สามารถระบุคาประสิทธิภาพไดเปน 2 สวน คือ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และขนาด

ดําเนินงาน   

6.2. ประเมินผลในรูปแบบ DEA วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานการสงออกของ

ประเทศไทยไปยังตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกรายสําคัญที่กําหนดไว 

6.3. ใชกระบวนการวัดเลขดัชนี ในปจจัยที่เปนสวนสนับสนุนการผลิตและกลวยไม

ตัดดอกโดยสวนหนึ่งเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกรายตางๆ 

โดยอิงขอมูลป พ.ศ. 2548 เพื่อวิเคราะหอุปสรรคและความไดเปรียบของปจจัยที่มีสวนสนับสนุน

ของตลาดกลวยไมตัดดอก 

7. วิเคราะหประสิทธิภาพการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย โดยอิงแนวทางการ

วิเคราะหจากการวิเคราะหดังที่ไดกลาวมาขางตน  

8. ทําการประเมินผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหเบื้องตน เลขดัชนีรายปจจัยตางๆตามที่ได

ทําการกําหนดไว  

9. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมดานการสงออก 
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ภาพที่ 1.1  ข้ันตอนการดําเนินงานการศึกษาประสิทธิภาพการการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย 



บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
 

2.1  แนวคิดพื้นฐานของการวัดประสิทธิภาพ 

 

 การวัดประสิทธิภาพถือเปนปจจัยหนึ่งที่ใชในการพิจารณาผลการดําเนินงานของหนวย

ผลิต คาประสิทธิภาพที่ไดจากการประเมินแสดงถึงระดับความสามารถในการดําเนินงานของหนวย

ผลิต คาประสิทธิภาพนี้สามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางหนวยผลิต 

โดยทั่วไปประสิทธิภาพของหนวยผลิต สามารถประเมินไดจากอัตราสวนระหวางปจจัยผลผลิต 

(Output) กับปจจัยนําเขา (Input) 

 

 การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิตเปนการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพที่

คํานวณไดของหนวยผลิตนั้น กับคามาตรฐาน (Benchmark) หรือคาที่ไดจากหนวยผลิตที่ดีท่ีสุด 

(Best Practice) นอกจากนี้การวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิต ท่ีมีปจจัยนําเขาและ

ปจจัยผลผลิตหลายประเภท ทําใหการวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบของหนวยผลิต สามารถ

ประเมินไดจาก ประสิทธิภาพสัมพัทธ (Relative Efficiency; RE)  
 

จัยนําเขาองแตละปจวงน้ําหนักขผลรวมที่ถ

จัยผลผลิตองแตละปจวงน้ําหนักขผลรวมที่ถ
RE=  

 

ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการคณิตศาสตร คือ 

 

∑

∑

=

==
m

1i
iji

s

1r
rjr

xv

yu

RE  
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โดยที่ xij คือ ปริมาณปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยงานผลิต j  

   yrj คือ ปริมาณปจจัยผลผลิตที่ r ของหนวยงานผลิต j 

 ur คือ คาถวงน้ําหนักของปจจัยผลผลิตที่ r  

 vi คือ คาถวงน้ําหนักของปจจัยนําเขาที่ i 

 m  แทนจํานวนของปจจัยนําเขา 

 s  แทนจํานวนของผลผลิต 

 

 แนวคิดวัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบมีการใชกันอยางแพรหลาย โดยเริ่มจาก Farrell 

(1957) ไดเสนอมาตรวัดประสิทธิภาพของหนวยงานในรูปของประสิทธิภาพดานเทคนิค 

(Technical Efficiency) ซ่ึงเปนการวัดความสามารถในการผลิตใหปจจัยผลผลิต ท่ีกําหนดใหโดยใช

ปริมาณปจจัยนําเขาใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได จากนั้น Farrell and Fieldhouse (1962) แกปญหา

การไมครอบคลุมของจํานวนปจจัยผลผลิตและจํานวนปจจัยนําเขาดวยการตีความสมมติฐานของ

องคกรที่มีประสิทธิภาพจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักเทียบกับองคกรที่ไมมีประสิทธิภาพ  

 

2.2  การวิเคราะหเชิงปดลอมขอมูล (Data Envelopment Analysis, DEA) 

 

DEA เปนวิธีหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพที่นิยมใชกัน เนื่องจากวิธีนี้สามารถวัด

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานไดกรณีท่ีมีปจจัยผลผลิตและปจจัยนําเขาหลายชนิด โดย Charnes, 

Cooper and Rhodes (1978) ไดเสนอวิธีการประเมินประสิทธิภาพโดยวิธีการ DEA ซ่ึงใชหลักการ

โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) สําหรับวัดประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ อิงการ

ประเมินผานโปรแกรมสําเร็จรูป โดยตัวโปรแกรมเปนการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยนําเขาและปจจัย

ผลผลิตของหนวยในการตัดสินใจ (Decision Making Units, DMU’s)  ซ่ึงปจจัยนําเขาและปจจัย

ผลผลิตเหลานี้สําหรับเปนมาตรวัดประสิทธิภาพที่มีหลายหนวยงานประกอบกัน ซ่ึง DEA มีแนวคิด

พ้ืนฐาน คือ อยูในรูปของคาอัตราสวนสูงสุดของน้ําหนักปจจัยผลผลิตกับผลรวมน้ําหนักของปจจัย

นําเขาภายใตเงื่อนไขซึ่งอัตราสวนสําหรับทุกหนวยในการตัดสินใจ มีคานอยกวาหรือเทากับผลรวม

ท้ังหมดของอัตราสวน ซ่ึงเรียกตัวแบบ DEA ประเภทนี้วา Input-Oriented สามารถจัดอยูในรูป 
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โดย ijx เปน คาปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยตัดสินใจที่ j  

 rjy เปน  คาปจจัยผลผลิตที่ r ของหนวยตัดสินใจที่ j 

iox เปน คาปจจัยนําเขาที่ i ของหนวยตัดสินใจที่ตองการวัดประสิทธิภาพ  

 roy เปน  คาปจจัยผลผลิตที่ r ของหนวยตัดสินใจที่ตองการวัดประสิทธิภาพ 

 iv เปน  คาถวงน้ําหนักของปจจัยนําเขาที่ i  

 ru  เปน  คาถวงน้ําหนักของปจจัยผลผลิตที่ r 

 

แตจากตัวแบบคณิตศาสตรท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาตัวแบบจากสมการที่ (2.1)  เปนตัวแบบที่ไมอยู

ในรูปของตัวแบบสมการเชิงเสน แตอยูในรูปแบบปญหาสัดสวนทั่วไป จากฟงกชันวัตถุประสงค 

(2.1) และขอจํากัด (2.2) จะทําใหผลเฉลยเหมาะสมที่สุดมีหลายคา (Multiple solution) ดังนั้น 

Charnes Cooper (1962) ไดเสนอใหเพิ่มขอจํากัด  

 

1xv
m

1i
ioi =∑

=

 

 
ซ่ึงเมื่อจัดรูปสมการ ทําใหไดตัวแบบใหมคือ 
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เพื่อใหมีความชัดเจนในแนวคิดและมีความยืดหยุนในการนําไปปรับใชงานและพัฒนา

รูปแบบความสัมพันธในแนวทางเศรษฐศาสตรไดตอไป จากตัวแบบวัดประสิทธิภาพของหนวยตัว

สินใจที่กลาวมาขางตน จึงสามารถจัดตัวแบบทางคณิตศาสตรใหอยูในรูปตัวแบบสวนกลับ โดย

ปรับใหเปนการวัดคาประสิทธิภาพของอัตราสวนต่ําสุดของปจจัยนําเขาตอปจจัยผลผลิต ภายใต

เงื่อนไขที่อัตราสวนของทุกหนวยงานมีคามากกวาหรือเทากับหนึ่ง เรียกตัวแบบ DEA ประเภทนี้วา

Output-Oriented ซ่ึงมีตัวแบบทางคณิตศาสตรดังนี้ 
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จากตัวแบบ DEA ในสมการที่ (2.4) เมื่อปรับใหอยูในสมการเชิงเสน โดยเพิ่มขอจํากัด   
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สามารถจัดรูปสมการไดใหม คือ 
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จากตัวแบบจากสมการที่ (2.3) อยูในรูปสมการเชิงเสน จึงสามารถนําสมการดังกลาวมา

สรางปญหาควบคู (Duality Problem) โดยมีสมการอยูในรูป 
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โดย 0Z เปน คาประสิทธิภาพแบบ Input-Oriented ของหนวยงานที่ทําการศึกษา 

jλ เปน คาตัวถวงน้ําหนักของหนวยตัดสินใจที่ j 

 

กําหนดให jY เปนเวคเตอรยอย (Subvector) ท่ีประกอบไปดวยคาของปจจัยผลผลิต rjy;  r = 1,…,s 

และสําหรับองคประกอบของเวคเตอรยอย (Subvector) jX ประกอบไปดวยคาของปจจัยนําเขา 

ijx; i = 1,…,m เมื่อพิจารณารวมกับเวคเตอรท่ีไดกําหนดไว สามารถเขียนตัวแบบ DEA ในตัวแบบ

ท่ี (2.6) ไดใหม คือ 
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และจากหลักการเดียวกับการจัดรูปตัวแบบ Input-Oriented จากตัวแบบที่ (2.3) จนอยูในรูปตัวแบบ

ท่ี (2.7) สามารถนําหลักการดังกลาวมาปรับรูป ตัวแบบประเภท Output-Oriented ในตัวแบบที่ (2.5) 

ซ่ึงเมื่อจัดรูป สามารถเขียนอยูในรูปตัวแบบทางคณิตศาสตรดังนี้ 
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โดย 0V เปน คาประสิทธิภาพแบบ Output-Oriented ของหนวยงานที่ j 

 
เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ (2.7) และ (2.8) พบวาแม

คาที่ไดมีคาที่แตกตางกัน แตคาผลลัพธจากตัวแบบทั้งสองมีความสัมพันธกันแบบแปรผกผัน 

กําหนดใหคะแนนประสิทธิภาพ (Efficiency Score) ดังนี้ 

 

0
0
V

1
Z Score Efficiency ==  
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ซ่ึงคาผลลัพธประสิทธิภาพที่วัดไดจากตัวแบบที่ (2.7) มีคา Z0 อยูในชวงมากกวาหรือเทากับ 1 และ

คา0Vท่ีวัดไดตัวแบบที่ (2.8) มีคาอยูในชวงนอยกวาหรือเทากับ 1 โดยคาประสิทธิภาพที่วัดไดคายิ่ง

เขาใกล 1 แปลวาหนวยตัดสินใจยิ่งมีประสิทธิภาพสูง แตถาคาประสิทธิภาพเขาใกล 0 แปลวามี

ประสิทธิภาพต่ํา ซ่ึงจากรูปแบบการคํานวณที่วัดประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจถวงน้ําหนักกับ

หนวยงานที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด โดยไมอิงกับขนาดของหนวยตัดสินใจ เราเรียกรูปแบบการ

คํานวณ DEA แบบนี้วา Constant Return to Scale (CRS) 

 

 ตัวแบบที่ (2.7) สามารถเขียนอยูในรูปแบบมาตรฐาน (Standard  Form) โดยให s1 แทน

เวกเตอรของตัวแปรสวนเกินของปจจัยนําเขา (Input Surplus Variable) และ s2 แทนเวกเตอรของตัว

แปรสวนเกินของปจจัยผลผลิต (Output Surplus Variable) จะไดตัวแบบ ดังนี้ 
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จากตัวแบบนี้ ถาตัวแปรสวนเกินของปจจัยผลผลิตมีคามากกวาศูนยหนวยตัดสินใจที่ทํา

การวัดประสิทธิภาพสามารถปรับเพิ่มปจจัยผลผลิตไดเทากับคาตัวแปรสวนเกินของปจจัยผลผลิต  

โดยไมมีผลตอคาประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ และในกรณีท่ีตัวแปรสวนเกินของปจจัยนําเขา 

มีคามากกวาศูนย ณจุดอุตตมะยอมหมายความวาหนวยตัดสินใจที่ทําการวัดประสิทธิภาพสามารถ

ปรับลดปจจัยนําเขาไดเทากับคาตัวแปรสวนเกินของปจจัยนําเขา โดยไมมีผลตอคาประสิทธิภาพ

ของหนวยตัดสินใจ  

 
ในทํานองเดียวกัน ตัวแบบที่ (2.8) สามารถเขียนอยูในรูปแบบมาตรฐาน (Standard  Form) 

โดยให s3 แทนเวกเตอรของตัวแปรสวนขาดของปจจัยผลผลิต (Input Slack Variable) และ s4 แทน

เวกเตอรของตัวแปรสวนขาดของปจจัยนําเขา (Output Slack Variable) จะไดตัวแบบ ดังนี้ 
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ตัวแบบนี้ ถาตัวแปรสวนขาดของปจจัยนําเขามีคามากกวาศูนย ณจุดอุตตมะ หนวย

ตัดสินใจที่ทําการวัดประสิทธิภาพสามารถปรับลดปจจัยนําเขาไดเทากับคาตัวแปรสวนขาดของ

ปจจัยนําเขาและในกรณีท่ี ตัวแปรสวนขาดของปจจัยผลผลิต มีคามากกวาศูนย ณจุดอุตตมะยอม

หมายความวาหนวยตัดสินใจที่ทําการวัดประสิทธิภาพสามารถปรับเพิ่มปจจัยผลผลิตไดเทากับคา 

ตัวแปรสวนขาดของปจจัยผลผลิต โดยไมมีผลตอคาประสิทธิภาพของหนวยตัดสินใจ ดังนั้นในการ

วิเคราะห DEA จึงควรที่จะแสดงคา ตัวแปรสวนเกิน และ ตัวแปรสวนขาดของปจจัย ท่ียังคงมีคา

มากกวาศูนย ณ จุดอุตตมะดวย 

 

 Charnes,  Cooper  และ Rhodes ไดเสนอปรับปรุงตัวแบบ DEA เพื่อแกไขปญหาคา ตัวแปร

สวนเกิน และ ตัวแปรสวนขาดของปจจัย มีคามากกวาศูนย ณ จุดอุตตมะ ดังนี้ 
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กําหนดให 

 +
rS ตัวแปรคาสวนเกินของปจจัยผลผลิตที่ r  
+
iS ตัวแปรคาสวนขาดของปจจัยนําเขาที่ i 

θ เปนคาประสิทธิภาพของหนวยงานที่ตองการ คํานวณหาคาตัวแปรสวนขาดของ

ปจจัยนําเขาและคาตัวแปรสวนเกินของปจจัยผลผลิต 

 

โดยทั่วไปหนวยงานทั้ง n หนวย อาจมีขนาดของกิจการที่แตกตางกัน ประสิทธิภาพดาน

เทคนิคที่ใชตัวแบบประเภท CRS วัดนั้น จึงประกอบดวยประสิทธิภาพดานเทคนิคที่แทจริง (Pure 

Technical Efficiency: PTE) และประสิทธิภาพดานขนาด (Scale Efficiency : SE) ซ่ึงพิจารณาจาก

คา λในตัวแบบทางคณิตศาสตรดังที่เห็นในตัวแบบที่ (2.7) และ (2.8) สําหรับผลลัพธของการ

วิเคราะหประสิทธิภาพดานขนาดการดําเนินงาน คาการวิเคราะหท่ีออกมา สามารถจําแนก

หนวยงานออกเปน 3 ประเภท คือ 

 

1. ผลตอบแทนตอขนาดคงที่ (Constant Returns to Scale, CRS)  ขนาดการดําเนินงาน

ประเภทนี้ เปนขนาดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด 

2. ผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น (Increasing Returns to Scale, IRS)  ขนาดการดําเนินงาน

ประเภทนี้ คาการวิเคราะหท่ีออกมามีคานอยกวา 1  เปนขนาดการดําเนินงานของหนวยงานที่มี

ขนาดเล็กเกินไป เมื่อเทียบกับหนวยงานที่มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถขยายขนาดการดําเนินงาน

ของหนวยงานได  

3. ผลตอบแทนตอขนาดลดลง (Decreasing Returns to Scale, DRS)  ขนาดการดําเนินงาน

ประเภทนี้ คาการวิเคราะหท่ีออกมามีคามากกวา 1   เปนขนาดการดําเนินงานของหนวยงานที่มี

ขนาดใหญเกินไปเมื่อเทียบกับหนวยงานที่อยูบน เสนขอบ (Frontier) สมควรมีการปรับขนาดของ

หนวยงานใหมีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 

2.3 เลขดัชนี 

 

เทคนิคหนึ่งที่นิยมใชในการวิเคราะหภาคธุรกิจหรือเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับชวงเวลา 

คือการคํานวณเลขดัชนี ซ่ึงเปนมาตรวัดความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่สนใจในแตละชวงเวลา โดย

การวัดคามีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ไดกําหนดไวเปนชวงอางอิง ท่ัวไปจะแบงเลขดัชนีออกเปน 

2 ประเภทหลักๆ คือ เลขดัชนีราคาและเลขดัชนีปริมาณ โดยวิธีการคํานวณเลขดัชนีในปจจุบันมีอยู
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หลากหลายวิธี ไดแก เลขดัชนีแบบลาสเปเรส (Laspeyres  index) เลขแบบดัชนีแบบปาเช ( Paache 

index) และ เลขดัชนีแบบฟชเชอร (Fisher index) โดยจะขอกลาวถึงวิธีในการคํานวณที่นาสนใจไว

ดังตอไปนี้ 

 

2.3.1  เลขดัชนีแบบลาสเปเรส (Laspeyres index) 

 สําหรับเลขดัชนีแบบลาสเปเรส (Laspeyres  index) ในการคํานวณมีการใชตัวถวงน้ําหนัก

ของชวงอางอิง สําหรับเปรียบเทียบคาของตัวแปรที่สนใจในแตละชวงเวลา ซ่ึงมีสมการคณิตศาสตร

ดังตอไปนี้ 
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โดย  xit เปนคาปริมาณปจจัยที่ i ในชวงที่ t 

xis เปนคาปริมาณปจจัยที่ i ในชวงที่ s 

wis  เปนคาถวงนําหนักปจจัยที่ i ในชวงที่ s 

 

2.3.2  เลขดัชนีแบบปาเช ( Paache index) 

สวนการคํานวณเลขดัชนีแบบปาเช ( Paache index) ใชตัวถวงน้ําหนักตัวแปรของชวงเวลา

ท่ีสนใจศึกษา มาใชในการคํานวณเพื่อหาคาเลขดัชนี โดยมีสมการทางคณิตศาสตรดังตอไปนี้ 
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โดย   wit เปนคาถวงนําหนักปจจัยที่ i ในชวงที่ t 
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2.3.3  เลขดัชนีแบบฟชเชอร (Fisher index) 

นอกจากวิธีการคํานวณเลขดัชนีท่ีกลาวมาขางตน อีกวิธีหนึ่งที่มีความนาสนใจคือ เลขดัชนี

แบบฟชเชอร (Fisher index) สําหรับการคํานวณวิธีนี้เปนการหาคาเฉลี่ยจากเลขดัชนีแบบลาสเปเรส

และเลขดัชนีแบบปาเช โดยมีสมการอยูในรูป 

 
( )14.2index Paacheindex Laspeyres  index  Fisher ∗=  

 

2.3.4  ดัชนีผลิตภาพการผลิต (Productivity) 

ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์ (2542) กลาววาความหมายโดยทั่วไปของผลิตภาพการผลิต 

(Productivity) หมายถึงขนาดปริมาณผลิตผล (Output) ท่ีผลิตไดจากการใชปจจัยการผลิต (Input) 

ไปหนึ่งหนวย และเนื่องจากการที่หนวยของผลผลิต(และหนวยของปจจัยการผลิต)ตางๆนั้นมีความ

แตกตางกันไป การศึกษาดานผลิตภาพการผลิตโดยสวนใหญจึงมีความจําเปนที่จะวัดขนาดของ

ผลผลิตและปจจัยการผลิตนั้นๆออกมาใหอยูในรูปของมูลคา เพื่อใหสามารถนําคาของผลิตภาพนี้มา

เปรียบเทียบกันได ซ่ึงฐานที่ใชในการเปรียบเทียบอาจเปนการเปรียบเทียบระหวางชวงเวลาที่

แตกตางกันหรือเปรียบเทียบระหวางหนวยตัดสินใจที่ทําการศึกษา 

 

ผลิตภาพ (Productivity) สามารถวัดไดออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ผลิตภาพเฉพาะ

ปจจัย (Partial Productivity) อาทิ ผลิตภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือผลิตภาพของทุน

หรือเครื่องจักรอยางหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่ง เปนตน และ ผลิตภาพโดยรวม (Total Factor 

Productivity) ซ่ึงหมายถึงขนาดของผลผลิตตอหนึ่งหนวยของปจจัยการผลิตทั้งหมดที่ใชใน

ขบวนการผลิตนั้น ดังนั้น ปจจัยการผลิตที่ใชในการผลิตดังกลาวในการคํานวณผลิตภาพโดยรวม 

(Total Factor Productivity)นั้น จําเปนตองรวมกันเฉลี่ยออกมาใหเปนเสมือนหนึ่งวาเปนปจจัยการ

ผลิตตัวหนึ่งในขบวนการผลิตนั้น และโดยหลักการทั่วไปแลวนั้นจะใชวิธีการเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(Weighted Average) โดยที่น้ําหนักที่ใชในการคํานวณนี้ไดแกสัดสวนของปจจัยการผลิตชนิดนั้นๆ

ท่ีใชในขบวนการผลิต ซึ่งจะเทากับขนาดของความยืดหยุนของปจจัยการผลิตชนิดนั้นๆ(Factor 

Output Elasticity) ท้ังนี้ภายใตขอสมมติฐานของตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfect Competition) โดยมี

สมการพื้นฐานอยูในรูป 
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กําหนด   TFP คือ คาผลิตภาพการผลิตรวม มีคาเปนดัชนีรอยละ 

     Oi เปน  ปจจัยผลผลิต ท่ี i 

  Ij เปน ปจจัยนําเขา ท่ี j   

  OWi เปนน้ําหนักที่ใชเฉลี่ยของ ปจจัยผลผลิต ท่ี i ซ่ึงนิยมใชจากสัดสวนของ

รายไดท่ีไดจาก ปจจัยผลผลิต ท่ี i 

  IWj เปนน้ําหนักที่ใชเฉลี่ยของ ปจจัยนําเขา ท่ี j ซ่ึงนิยมใชจากสัดสวนของ

ตนทุน ปจจัยนําเขา ท่ี j 

 

 จุดออนที่สําคัญสองประการของดัชนีผลิตภาพ คือ ดัชนีผลิตภาพมิอาจแยกผลิตภาพการ

ผลิตออกมาเปนองคประกอบของผลิตภาพการผลิต ซ่ึงไดแก ผลิตภาพการผลิตที่เปนผลของการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology  Change) ขนาดของการผลิต (Scale  Economy) และ

ประสิทธิภาพดานการผลิตภาพการผลิตหรือเทคนิค (Technical or Productivity Efficiency) สรุปคือ

ในสภาพความเปนจริงขนาดของหนวยงานที่ตางกันในแตละชวงมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานแตการใชมาตรวัดของดัชนีผลิตภาพไมมีการคํานึงถึงขนาดของหนวยงานที่ทําการวัด 

และจุดออนอีกประการหนึ่งคือ การคํานวณดัชนีผลิตภาพ ตองทราบมูลคาที่ชัดเจนของทั้งปจจัย

นําเขาและปจจัยผลผลิต แตบางปจจัยจากมาตรวัดที่ใชไมสามารถตีเปนมูลคาไดอยางชัดเจน 

 

2.4  ทบทวนวรรณกรรม 

 

สําหรับการทบทวนวรรณกรรมในสวนแรกเปนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

วิธีการวัดประสิทธิภาพที่สนใจศึกษา ตอมาเปนการกลาวถึงปจจัยและตัวแปรที่เคยมีการใชในการ

วิเคราะหการเพาะปลูกกลวยไมและการสงออกสินคาภาคการเกษตร และในสวนสุดทายเปนสวนที่
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เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณตลาดกลวยไมสงออกในปจจุบันรวมไปถึงภาคการสงออกของ
ประเทศไทย 

 
ในสวนของการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานวิธีหนึ่งที่มีความนาสนใจ คือ Data 

Envelopment Analysis (DEA) โดยท่ีผานมาไดมีการนําวิธีนี้ไปใชอยางแพรหลายในการวัด
ประสิทธิภาพการดําเนินงานหลายภาคสวน ไมวาจะเปนในสวนของธนาคาร โรงพยาบาล หรือ
โรงไฟฟา เปนตน ซ่ึงในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมไดมีการนําวิธีดังกลาวไปใชในหลาย
งานวิจัย Helfand and Levine (2004) ไดทําการตรวจสอบจุดเดนของประสิทธิภาพทางดานเทคนิค 
และความสัมพันธระหวางขนาดของพื้นที่เพาะปลูกกับประสิทธิภาพในบริเวณพื้นที่ทางตะวันตก
ของประเทศบราซิล ในบริเวณพื้นที่นี้เปนพื้นที่ที่ผลผลิตทางเกษตรกรรมและปจจัยในการผลิตที่
สูงสุดตั้งแตปค.ศ. 1970  ในงานวิจัยนี้ไดมีการวัดประสิทธิภาพโดยใช DEA และมีขอมูล
ระดับประเทศที่แยกออกโดยขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพตัวแปรที่ใช
ประกอบไปดวย ขนาดของพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ กระบวนการทํางานขององคกรและตัวช้ีวัด
เทคโนโลยีและการใชวัตถุดิบ สวน Diaz-Balteiro, et al. (2006) สนใจในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการผลิตและกิจกรรมนวัตกรรมในอุตสาหกรรมไมในประเทศ
สเปน ขั้นตอนในการวิเคราะหแบงเปนสองสวน สวนแรก a non-parametric technique (Data 
Envelopment Analysis, DEA) โดยการปรับกับตัวแปรหลายตัวแปรทั้งตัวแปรเขาและตัวแปรออก
ใหสัมพันธกับขอมูลดานเศรษฐกิจและการเงิน ในสวนที่สองเปนตัวแบบการถดถอยเชิงโลจิสติกส 
(Logistic Regression) เพื่อหาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของประสิทธิภาพและตัวช้ีวัด
กิจกรรมนวัตกรรม และ Cinemre, et al.  (2006) ทําการวัดประสิทธิภาพดานราคาของฟารมปลาเท
ราท และชี้ใหเห็นจุดเดนของความไรประสิทธิภาพดานราคาในพื้นที่เขตทะเลดํา ประเทศตุรกี โดย
ใช DEA ผลจากงานวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวางประสิทธิภาพดานราคา
และลักษณะบอ ความเปนเจาของฟารม ประสบการณในการดูแล ระดับการศึกษาของผูปฎิบัติ การ
ติดตอหลังการใหบริการรายรับและระดับความนาเชื่อถือ 

 
สําหรับการวิเคราะหโดยใชตัวแบบ DEA มีความออนไหว (Sensitive) ตอการใชตัวแปร

นําเขาและตัวแปรผลผลิตมากสําหรับการศึกษาใหไดผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยใน
หลายภาคสวนใชวิธีการศึกษาในรูปแบบ DEA วิเคราะหประสิทธิภาพของหนวยที่ตองการ
ตรวจสอบจากตัวแปรหรือปจจัยที่ตองการ โดยมีตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนและรูปแบบการ
วิเคราะหที่แตกตางกันไป อาฟฟ ลาเตะ และคณะ (2549) ไดใชตัวแบบ DEA เพื่อศึกษา
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานหองสมุดในเขตภาคใต โดยการศึกษาวัดประสิทธิภาพจากรายปจจัย
นําเขาและปจจัยผลผลิตไดทําการจัดหมูของปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตในทุกกรณีเพื่อทําการ
วิเคราะห DEA จากนั้นทําการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละปจจัยจากคา
ประสิทธิภาพในกรณีที่เกี่ยวของกับปจจัยนั้นๆที่ไดวิเคราะหไวกอนหนา เพื่อใหทราบประสิทธภิาพ
ของปจจัยแตละตัวที่มีผลตอการดําเนินงานของหองสมุดแตละสวนตอไป และสําหรับงานวิจัยของ 
วิชิต หลอจีระชุณหกุล (2542) ไดใชระเบียบวิธี DEA วัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของกิจการ
ไฟฟาระบบจําหนายของประเทศไทย ซ่ึงหลังจากไดกําหนดปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตแลว ได
ทําการทบทวนวรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อทําการกําหนดปจจัยสําหรับตัวแบบ DEA ในหลายกรณี 
โดยในแตละกรณีไดทําการเพิ่มหรือลดปจจัยทั้งในสวนของปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตเพื่อทํา
การเปรียบเทียบในแตละกรณีเพื่อศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพในแตละปจจัยที่มีตอกิจการ
ไฟฟา 

 
นอกจากการวิเคราะหประสิทธิภาพโดยใชวิธี DEA แลวอีกวิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยม คือ 

ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity , TFP) โดย ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์ (2542) ได
ช้ีใหเห็นวาประเทศไทยการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยูในเกณฑที่สูงมาโดยตลอดกวา 30 ป 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) มีการขยายตัวโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 7-8  
โดยมีปจจัยหลักที่สนับสนุนวิถีทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวนี้ สามารถวิเคราะหใน
ดานอุปทานโดยอาจกลาวไดวา มีสาเหตุหรือแหลงที่มาอยู 2 แหลงใหญ ๆ คือ การเพิ่มของปจจัย
การผลิตในระบบเศรษฐกิจใหมากขึ้น ซ่ึงถือไดวาเปนการเพิ่มปจจัยนําเขาในระบบเศรษฐกิจ 
ในขณะที่มีปจจัยที่สนับสนุนอีกแหลงหนึ่งคือการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม 
(Total Factor Productivity Growth) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจโดย
ไมตองเพิ่มจํานวนของปจจัยการผลิตแตอยางใด แตเปนผลเกิดจากการเพิ่มของผลิตภาพของปจจัย
การผลิตโดยรวม (TFP Growth) ผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตไดในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยใชตนทุนหรือทรัพยากรประหยัดมากขึ้น เปน
ตน ดังนั้นเพื่อใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืนภายใตทรัพยากรที่จํากัดจึงไดทําการศึกษาการ
ขยายตัวของผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม  ของเศรษฐกิจประเทศไทย ในภาคธุรกิจตางๆเพื่อเปน
ตัวบงชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศและนําไปสูการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายตอไป  และในภาค
การเกษตรของประเทศไทยไดมีการนําดัชนีผลิตภาพมาศึกษาและปรับใชอยูในหลายสวนโดยหนึ่ง
ในนั้น วรรณา มวงงาม (2535) ไดใชฟงกชันการผลิตขาวโพดมาแปลงเพื่อคํานวณหาคาดัชนีผลิต
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ภาพรวม (TFP) ของการเพาะปลูกขาวโพดของเกษตกร ศึกษาถึงประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรในแหลงพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดตางๆและประสิทธิภาพการผลิตของของฟารมในแตละ
ขนาด เพื่อสามารถระบุพื้นที่และขนาดของฟารมที่มีประสิทธิภาพเดนและจุดที่มีประสิทธิภาพดอย 
แลวนําไปใชในการอธิบายความแตกตางของพื้นที่ ลักษณะการเพาะปลูก และเทคโนโลยีการผลิตที่
ใช วาแบบใดบางที่มีความเหมาะสมสําหรับเกษตรกร 
 

สําหรับปจจัยที่นํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษาเพื่อดําเนินการวัดประสิทธิภาพการสงออก
สินคาเกษตรกรรมนั้นไดมีผูทําการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก โดยในสวนของปจจัยที่เกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา Rezitis and Brown (1999) ไดตรวจสอบการขยายตัวของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราและการเปลี่ยนแปลงอัตราอากรนําเขาผานอัตราราคานําเขาของผูผลิตใบยาสูบในประเทศ
กรีก และผลจากการศึกษาชี้ใหเห็นความสัมพันธตัวแปรตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราอากร
นําเขา สวน   Rakotoarisoa and Shapouri (2001) จากการลดลงของราคาถั่ววานิลาสงผลใหการ
สงออกของประเทศกําลังพัฒนาลดลง ในขณะที่คาเงินของประเทศเหลานี้กําลังลดคาลงเชนกัน จึง
ไดศึกษาโครงสรางตลาดและการประเมินผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรากับการ
เคล่ือนไหวของราคานําเขาถ่ัววานิลาของสหรัฐอเมริกาจากผูผลิตถ่ัววานิลา 5 ประเทศ โดยทําการ
ประเมินบนฐานตัวแบบเศรษฐศาสตรแบบ Fix Effects สืบจากสมการผลกําไรของผูสงออก
(‘Pricing to Market’ )และทฤษฎีดานราคาตลาด โดยอิงขอมูลในชวงเวลา ป ค.ศ. 1967 – 1997  และ 
สุรชัย ศรียศชาติ (2538) ไดวิเคราะหอุปทานในประเทศและความตองการบริโภคกุงกุลาดําของไทย
จากตางประเทศในชวง ปพ.ศ. 2523 – 2537 โดยวิเคราะหผานการประมวลผลการถดถอยเชิงเสน 
พบวา ความตองการบริโภคกุงกุลาดําของไทยในตางประเทศพบวา ปจจัย GNP Per Capita ของ
ญี่ปุน นับเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณความตองการบริโภคกุงกุลาดํามาก
ที่สุด สวนปจจัยรองลงมาที่มีผลตอการบริโภคกุงของไทยไดแกดัชนีราคาขายสงปลาทะเลที่ตลาด
กรุงเทพฯ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ. และดัชนีราคากุงในตลาดกรุงเทพฯที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 90  นอกจากนี้  อนงนาฎ อมรยิ่งเจริญ (2540) ไดทําการการวิเคราะหผลกระทบ
อัตราการแลกเปลี่ยนตอมูลคาการสงออก และมูลคาการนําเขาของไทย กับสาธารณรัฐเยอรมัน 
สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด โดยใชตัวแบบทางเศรษฐมิติกําหนดมูลคาการนําเขาและมูลคา
การสงออก พบวาในสวนการสงออกไปเยอรมัน มูลคาการสงออกมีความสัมพันธกับผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ และอัตราแลกเปลี่ยนแทจริง และ เฉลิมวุธ คามาปาน (2547) ไดศึกษาการพยากรณ
ปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยไป สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบสมการถดถอย
เชิงซอน โดยหาความสัมพันธระหวางปริมาณการสงออกดอกกลวยไมตัดดอกกับปจจัยที่มีอิทธิพล 
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ไดแก ราคากลวยไมตัดดอกของไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของไทยตอดอลลารสหรัฐและ
ฤดูกาลที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิตและการสงออก  

 
และในการสงออกปจจัยดานภาษี ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญมาก โดย พิกุล ผลสุขศรี 

(2528) ศึกษาถึงการจัดเก็บภาษีของผูสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญ คือ สินคา ขาว ขาวโพด และ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง การศึกษาเปนการวิเคราะหภาษีจากมูลคาการสงออก โดยการแยกเปนอากร
สงออกขาว (Export Tariff) และภาษีการคา (Business Tax) ของสินคาขาวโพด และผลิตภัณฑมัน 
ศึกษาโดยการหาความสัมพันธระหวางราคาสินคา 2 ระดับ คือ ราคาขายสงในตลาดกรุงเทพฯ กับ
ราคาสงออก (ราคา Free on Board) ของสินคาทั้ง 3 ชนิด โดยใชขอมูลเปนรายปและรายเดือน 
ในชวงปพ.ศ. 2516-2525 และสามารถวิเคราะหตัวแบบถดถอยที่มีตัวแปรดานภาษีกับราคาการ
สงออก ตอมา ถาวร โลหะวิริยะศิริ  (2539) พบวา การเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกร (GSP)  
ของสหภาพยุโรปทําใหประเทศไทยสูญเสียรายไดจากสิทธิประโยชนที่เคยไดรับจากการลดหยอน 
นอกจากนี้อัตราภาษีที่สูงขึ้นยังทําใหโอกาสในการแขงขัน ของสินคาเกษตรของไทยในกลุมที่ถูก
ตัด GSP ในตลาดสหภาพยุโรปลดลง ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน กุงแชแข็ง หรือ สัปปะรดปรุงแตง 
โดยยอดการลดลงจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 1.ความแตกตางระหวางอัตรา
ภาษีภายใต GSP ใหมกับอัตราเกา 2.ความยืดหยุนการนําเขาของสหภาพยุโรปตอราคาสินคาออก
ของไทย และ 3.ขนาดและสัดสวนของตลาดที่สงออกไปสหภาพยุโรป  

 
ทางดานปจจัยราคาและตนทุนการผลิต วรรณา ทองเจริญศิริกุล (2529) ไดทําการศึกษาการ

ปจจัยดานการเงินในการปลูกกลวยไมสกุลหวายเพื่อทดแทนพันธุเดิม (มาดามปอมปาดัวร) ซ่ึง
ประสพปญหาราคาตกต่ํา โดยทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร และ เปรียบเทียบ NPV, B/C 
ทางดานการเงิน  การวิเคราะหทางการเงินเพื่อทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในรูป
ตัวเงิน (Finance Cash Flow) การวิเคราะหทางการเงินทําใหทราบถึงตนทุนที่ใชในแตละปจํานวน
มากนอยเพียงใด ผลตอบแทนมีอะไรบาง โดยตนทุนแบงเปน 2 สวนใหญ คือ ตนทุนคงที่ ตนทุน
แปรผัน นอกจากนี้  ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน (2531) ไดศึกษาภาวะการณผลิตและตลาดสงออกกลวยไม
ของไทย วิเคราะหอุปสงคเพื่อการสงออกกลวยไมตัดดอกและตนกลวยไมของไทยไปยังประเทศ
ลูกคาที่สําคัญ ไดแก เยอรมัน เนเธอรแลนด อิตาลี ญี่ปุน และ สหรัฐอเมริกาโดยการศึกษาไดนําเอา
แบบจําลองเศรษฐมิติมาใชในการกะประมาณสมการอุปสงคเพื่อการสงออกกลวยไมโดยใชวิธีกาํลัง
สองนอยที่สุดแบบธรรมดา ผลการวิเคราะหอุปสงคเพื่อการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยไปยัง
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ลูกคาที่สําคัญ ปรากฎวาปจจัยที่สําคัญที่มีผลกระทบตออุปสงคเพื่อการสงออกกลวยไมของไทย คือ 
ผลิตภัณฑเบื้องตนภายในประเทศ ราคาสงออกกลวยไมของไทยและของประเทศคูแขงขัน  

 
สําหรับกลวยไมตัดดอกที่จําเปนตองขนสงทางอากาศ ทําใหตนทุนในการขนสงมีอัตราที่

สูงและมีขอจํากัดอยูมากทําใหปจจัยดานการขนสงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองสนใจ ซ่ึง ประเสริฐ 
อภิเมธีธํารง (2535) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทานในการขนสงกลวยไมไป
ตางประเทศโดยการใชสมการถดถอยเชิงซอน พบวาในการขนสงกลวยไมของไทยเนื่องจากการ
ขาดระวางบรรทุกดอกกลวยไม ทําใหดอกกลวยไมไมสามารถสงออกได จนเกิดการเนาเสีย  ตองทํา
การขายภายในประเทศในราคาที่ต่ํากวาตางประเทศมากและทําใหลูกคาในตางประเทศขาดความ
เชื่อมั่นถึงขั้นไปซื้อดอกกลวยไมจากประเทศอื่นแทน ทําใหเกิดความเสียหายแกทั้งในสวนผูสงออก
ดอกกลวยไม และเกษตรกร เปนมูลคาปละนับรอยลาน และจากผลการศึกษาของ สุนันทวดี โพรา
ลบ (2532)  พบวาเมื่อเปรียบเทียบการจัดสงสินคาทางอากาศทั้งหมด การขนสงผักและผลไมมีการ
ขนสงมีปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญ คือ ปญหาพื้นที่ระวางมีไมเพียงพอตอความตองการ โดยมี
สาเหตุมาจาก  การขนสงสินคาชนิดตางๆที่มีอัตราคาระวางที่สูงกวา เชน แผงวงจรไฟฟาและสิ่งทอ 
มีการขยายตัวมากและผลไมเปลืองเนื้อที่และขนถายลําบาก ระวางสําหรับขนสงผักและผลไมจึงมี
นอย อีกประการการบินไปทางยุโรปนิยมใชเสนทางไมหยุดแวะ สายการบินตองสํารองบรรทุกนํา
มันและสัมภาระจําเปนเพิ่มขึ้น ระวางบรรทุกสินคาจึงตองลดลง 2. ปญหาคาระวาง ถึงแมวาอัตราคา
ระวางสําหรับผักและผลไมอยูในเกณฑต่ํา แตสําหรับการสงออกผักและผลไมแลวอัตราดังกลาวยัง
จัดวาเปนตนทุนที่สูง จึงทําใหผูสงออกบางรายตองประสบกับปญหาการขาดทุนในการสงออก 
สวนการขนสงทางอื่น เชน ทางเรือก็เปนไปไดยาก เนื่องมาจากปญหาความเสียหายในการขนสงมี
มากเพราะตองตองใชระยะเวลานาน นอกจากนี้อัตราระวางขนสงทางเรือต่ํากวาเครื่องบินก็ตามแต
อัตราดังกลาวยังสูงเมื่อเทียบกับคูแขงขันในตางประเทศ เนื่องจากคาใชจายอื่น 

 
ปจจัยอ่ืนๆที่มีผลกระทบตอการราคาสินคาและการสงออก คือปจจัยภายในประเทศ ไดแก

พื้นที่เพาะปลูก และการขนสงจากฟารม สมพร อิศวิลานนท และ จิราภรณแผลงประพันธ (2535) 
กลาววาการปลูกผักและไมผลนอกจากอาศัยความรูความสามารถเฉพาะดาน ลักษณะดานกายภาพ
ไดแก ที่ดิน แหลงน้ํา ภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝน นับเปนปจจัยสําคัญเพราะกอใหเกิดความ
ไดเปรียบในตนทุนการผลิต ดังนั้นแหลงพื้นที่ในการเพาะปลูกมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการ
ปลูกผักและไมผลเชิงพาณิชยที่ผานมามักทํากันในพื้นที่ใกลๆชานเมือง หรือแหลงที่มีการคมนาคม
ขนสงจากแหลงผลิตสูตลาดไดรวดเร็ว ไดแก พื้นที่ในจังหวัด ราชบุรี นนทบุรี นครปฐม แตเมื่อมี
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การขยายตัวของชุมชนออกไป มูลคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นและแหลงผลิตเกิดความเสื่อมโทรม ทําให

แหลงผลิตผักและผลไมเคลื่อนยายไปสูแหลงใหมท่ีไกลออกไป โดยในป 2523 การเพาะปลูกผักทั้ง

ประเทศมีพ้ืนที่ 2.32 ลานไร ตอมาในป 2533 มีพ้ืนที่ลดลงเหลือ 1.70 ลานไรทําใหในบางพื้นที่เชน 

บริเวณพื้นที่ภาคใต ปริมาณผักที่ปลูกในพื้นที่มีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการตองมีการนําเขา

จากพื้นที่อ่ืน 

 

จากปจจัยที่กลาวมาขางตน เมื่อมาพิจารณาในสวนกระบวนวิธีการ DEA ปจจัยที่นํามาใช

เปนตัวแปรตองเปนปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตที่แทจริง โดยจากการที่ DEA เปนรูปแบบของการ

วิเคราะหตัวแบบสมการเชิงเสน เมื่อมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา Caixeta-Filho, et al. 

(2000) ไดวิเคราะหการผลิตหนอกลาดิโอรัสโดยใชตัวแบบโปรแกรมเชิงเสน (Linear 

Programming) ปจจัยที่ใชนํามาวิเคราะหเพื่อคํานวณหากําไรสุทธิสูงสุด โดยรวมแลวประกอบไป

ดวย ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได ราคาตอหนวย พ้ืนที่เพาะปลูก และคาใชจายในการลงทุน และใน

รายงานของ Sarker and Quaddus (2002) ไดทําการศึกษาถึงปญหาการวางแผนการเพาะปลูกใน

ภาพรวม โดยสรางตัวแบบการโปรแกรมเชิงเปาหมาย (Goal  Programming) เพื่อใชสําหรับวาง

แผนการเพาะปลูกภายใตขอกําหนดและปจจัยนําเขาเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก คาใชจาย เงินลงทุนและ

ผลตอบแทนของพืชแตละชนิด โดยมีวัตถุประสงค คือ ผลตอบแทนหรือกําไรคาสูงสุด เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ศึกษาอยูกับงานวิจัยที่กลาวมาขางตนทั้ง 2 รายงาน พบวามีปจจัยที่สามารถ

นํามาใชเปนปจจัยนําเขาในการวิเคราะหการสงออกกลวยไมตัดดอก คือปจจัยในสวนพื้นที่

เพาะปลูก และคาใชจายในการลงทุน นอกจากนี้จากการที่งานวิจัยที่ทําการศึกษาเปนวิเคราะห

ประสิทธิภาพการสงออกกลวยไมตัดดอกไปแขงขันในตางประเทศ นอกจากพิจารณาในสวนการ

ผลิตแลว ตองพิจารณาไปจนถึงโซอุปทานในสวนอื่นเพื่อใหสามารถวิเคราะหครอบคลุมในทุกสวน

ของกระบวนการ จึงตองดูปจจัยในสวนอื่นๆประกอบดวย โดยงานวิจัยของ Milan, et al. (2005) ได

ทําการศึกษาการขนสงออยในประเทศคิวบา เพื่อใหสามารถมีตนทุนที่ต่ําที่สุดภายใตปจจัยควบคุมที่

ประกอบดวย ปริมาณความตองการออย ปริมาณผลผลิตเก็บเกี่ยวโดยเฉลี่ย ชนิดการขนสง และ

เสนทางการขนสงโดยใชตัวแบบการโปรแกรมเชิงเสนแบบผสม (Mixed Integer Linear 

Programming) ซ่ึงจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสงมีผลตอ

ตนทุนโดยตรง ท้ังในสวนของเสนทางการขนสง และประเภทการขนสง สําหรับงานวิจัยของ 

Sankaran (2003) ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธของโลจิสติกสกับการวางกลยุทธของธุรกิจที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑนม โดยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการจัดการระบบโลจิสติกสในโซอุปทานของ

ธุรกิจสินคาเกษตรกรรมมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนสินคาที่ตองมีการจัดสงไปขาย
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ตางประเทศ ซ่ึงยิ่งสินคาที่มีระยะทางการขนสงไกลตองมี การจัดการการขนสงและระบบคงคลังที่

มีประสิทธิภาพที่สูงตาม เนื่องจากคาใชจายในการขนสงและคาความเสียหายมีตนทุนที่สูง ทําให

สูญเสียโอกาสในการแขงขันไป จากงานวิจัยที่กลาวมาแสดงใหเห็นชัดเจนถึงความสําคัญและ

ประสิทธิภาพในการขนสงสงผลกระทบอยางยิ่งตอตนทุนสินคาและผลกําไรที่ไดรับดังนั้นเมื่อ

นํามาปรับใชกับตัวแบบ DEA ท่ีใชในงานวิจัยนี้ ปจจัยนําเขาที่ตองคํานึงถึงเพื่อนํามาวิเคราะหใน

สวนการขนสงจนถึงประเทศคูคาประกอบไปดวย การขนสงในประเทศคือเสนทางจากฟารมไปสูท่ี

ขนถายสินคาไปตางประเทศคือสนามบิน และการขนสงไปตางประเทศคือคาขนถายสินคาไปสู

ประเทศคูคา 

 

ในสวนของประเทศที่เปนผูผลิตกลวยสงออกไมตัดดอกรายใหญของโลก ในปค.ศ. 2000 

ประเทศที่ทําการสงออกมากที่สุด คือ ประเทศไทย มีมูลคาสงออกประมาณ 50 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ประเทศที่สงออกรองมาคือประเทศสิงคโปร 7.7 ลานดอลลาร ประเทศนิวซีแลนด 

830,000 ดอลลาร และประเทศอิตาลี 652,000 ดอลลาร ตามลําดับ และเมื่อมาดูในสวนของประเทศ

ญ่ีปุนซึ่งเปนตลาดกลวยไมตัดดอกที่ใหญท่ีสุดในโลกประกอบกันพบวานอกจากประเทศที่กลาว

มาแลวประเทศไตหวัน ประเทศมาเลเซีย และประเทศศรีลังกาเปนประเทศที่นัยในการสงออกไป

ประเทศญี่ปุน นอกจากประเทศญี่ปุนแลวยังมีประเทศผูนําเขารายสําคัญอื่นๆอีก โดยมีประเทศ

อิตาลี เปนผูนําเขาอันดับสอง ประเทศฝรั่งเศสเปนอันดับสาม เยอรมนีและสหรัฐอเมริกาเปนอันดับ

ส่ีและอันดับหาของโลกตามลําดับ (Laws, 2001)  ในสวนตลาดที่นําเขากลวยไมตัดดอกที่สําคัญของ

ไทย  กรมสรรพากร (2547) พบวาในป พ.ศ. 2547 ประเทศที่นําเขากลวยไมตัดดอกรายใหญของ

ประเทศไทยประกอบไปดวยประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี เขตปกครองพิเศษ

ฮองกง ประเทศไตหวัน ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศเยอรมัน 

ตามลําดับ คิดเปนสวนแบงตลาดรวมประมาณ รอยละ 90 เมื่อเทียบกับมูลคาการสงกลวยไมตัดดอก

ของประเทศไทยทั้งหมด 



  

บทที่ 3 

 

ดอกกลวยไมและการสงออก 

 

การผลิต การจัดจําหนาย และการสงออกกลวยไมไปสูประเทศผูนําเขา มีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานและสวนที่ตองทําความเขาใจอยูหลายสวนเพื่อใหสามารถเขาใจภาพรวมในการประเมิน

ประสิทธิภาพการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนแรกกลาวถึงลักษณะทั่วไปของกลวยไม 

สวนที่สองเปนการอธิบายเกี่ยวกับการผลิตดอกกลวยไมเพื่อจัดจําหนาย สวนที่สามจะกลาวถึง

โครงสรางของการคาดอกกลวยไมท่ีเปนอยูในปจจุบัน สวนที่ส่ีเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานภาย

หลังจากการตัดดอกวามีกระบวนการใดบางเพื่อใหถูกตองตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขาดอก

กลวยไม สวนสุดทายกลาวถึงสถานการณและขอมูลตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกในปจจุบัน 

 

3.1  ลักษณะทั่วไปของกลวยไม 

 

 ชวลิต ดาบแกว (2542) กลาววากลวยไมจัดเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศกลวยไมมีอยูนับพัน

ชนิด ถาจําแนกตามลักษณะความเจริญงอกงามของลําตนแลวกลวยไมแบงออกเปน 2 ชนิดดวยกัน 

คือประเภทโมโนโพเดียล (Monopodial) และประเภทซิมโพเดียล (Sympodial) ลักษณะการ

เจริญเติบโตของกลวยไมท้ังสองประเภทมีดังนี้ 

 

 ประเภทโมโนโพเดียล (Monopodial) คือกลวยไมท่ีมีการเจริญเติบโตทางยอด ไดแก 

กลวยไมสกุลแวนดา สกุลชาง สกุลเข็ม ฯ มีลักษณะทั่วไปดังนี้ 

 

1. การเจริญเติบโตของลําตนจะเจริญจากจุดยอดอยูเรื่อยๆ ไมมีขีดจํากัดสุดยอด ไมวายอด

นั้นจะตั้งหรือหอยลง และไมแตกแขนง 

2. รากจะออกขางๆของลําตนและสูงตามลําตนเรื่อยๆไป สวนใบที่อยูดานลางจะรวงไป

ตามอายุขัยของมัน 
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3. การออกดอกจะออกทางดานขางของลําตน มีชอเดียวหรือหลายชอตามความสมบูรณ

ของลําตน จะไมมีการออกดอกที่ยอด 

 

ประเภทซิมโพเดียล (Sympodial) คือกลวยไมท่ีมีการเจริญเติบโตทางดานขาง เปนลําตน

ข้ึนมาใหม กลวยไมประเภทนี้ ไดแก กลวยไมสกุลหวาย กลวยไมสกุลคัทลียา เปนตน มีลักษณะ

ท่ัวไปดังนี้ 

 

1. การเจริญเติบโตของลําตนมีขีดจํากัด เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะไมเจริญอีก และ

เจริญเติบโตในฤดูหนึ่งเทานั้น แลวมีหนอเกิดขึ้นใหมท่ีโคนลําตน 

2. กลวยไมประเภทนี้ลําตนเปนลําลูกกลวย เชน กลวยไมสกุลหวาย และ กลวยไมสกุล

คัทลียา นอกจากนั้นลําลูกกลวยมีหนาที่เก็บอาหารไวเลี้ยงลําตน ถึงตัดทิ้งไวนานๆก็ไมตาย  

3. การออกดอก จะออกดอกที่ยอดหรือตาดอกขางลําตน สุดแตชนิดกลวยไม 

 

 กลวยไมประเภทซิมโพเดียล เปนกลวยไมท่ีมีลําลูกกลวยเมื่อลําตนเจริญเติบโตเต็มที่แลวจะ

แตกเปนหนอเปนลําใหมและเปนกอ กลวยไมสกุลนี้มีอยูตามธรรมชาติมากมายหลายชนิด 

โดยเฉพาะกลวยไมปาของไทย ซ่ึงเรียกกันวา เอื้อง ก็จัดอยูในสกุลหวายนี้ กลวยไมสกุลหวายนี้แบง

ไดอยางนอย 20 พวก ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะกลวยไมปาของไทยกับกลวยไมสกุลหวายของ

ตางประเทศที่มีความสําคัญในดานการตัดดอกบางพวกเทานั้น 

 

 กลวยไมปาของไทย เปนกลวยไมท่ีมีความสวยงามนักวิชาการทางการเกษตรนิยมคนควา

ปรับปรุงพันธุ ปจจุบันตลาดสวนใหญของกลวยไมประเภทนี้เปนตลาดที่คาขายตนกลวยไม 

 

 กลวยไมตางประเทศมีความสําคัญในทางการคา คือ ปลูกเลี้ยงเปนหวายตัดดอกขาย เชน 

หวายมาดาม หวายชนิดนี้นิยมปลูกกันอยางแพรหลาย เพาะปลูกเลี้ยงงาย มีดอกดก ชอยาว ออกดอก

งาย ดอกสีมวงคราม และมีหวายลูกผสมบางชนิด เชน หวายเซซา เปนตน 
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 ซากุระ      ขาวขนาน 

 

 

       
โจแดง                                            โจจืด  

 

            
ปอรม           พันธุผสม 

 

ภาพที่ 3.1 ตัวอยางลักษณะกลวยไมตัดดอกของไทย 
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3.2  การผลิตดอกกลวยไม 

 

 กรมสงเสริมการเกษตร (2543) ไดกลาววาการผลิตดอกกลวยไมเพื่อตัดดอกขายนั้น

เปาหมายหลัก คือการผลิตเพื่อสงตลาดตางประเทศเมื่อเหลือจากการสงออกหรือผลผลิตมีคุณภาพ

ไมไดมาตรฐานจึงจําหนายในประเทศ ดังนั้นการคัดเลือกพันธุ การปลูกเลี้ยงเพื่อใหดอกมีคุณภาพดี

และวิธีการตัดดอก บรรจุหีบหอ การขนสง จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดในการผลิตเปนการคา 

 

 ตนกลวยไมท่ีคัดมาสําหรับปลูกเพื่อตัดดอกนั้น ควรมีลักษณะที่ดีในดานการเจริญเติบโต

และมีลักษณะดอกตรงตามความตองการของตลาด เนื่องจากความตองการดอกกลวยไมในตลาดมี

ความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดอกกลวยไมพันธุใหมท่ีแปลกตายอมขายไดราคาสูงกวาพันธุเกาที่

ลาสมัย ดังนั้นการผสมพันธุใหไดลูกผสมใหมๆจึงจําเปนอยางยิ่ง เมื่อไดตนพันธุท่ีดีแลว ก็สามารถ

ใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาขยายพันธุ เพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วเพื่อปลูกตัดดอกขาย ตอไป 

ดังนั้นขั้นตอนในการคัดเลือกพันธุท่ีดีจึงสําคัญที่สุด ถาคัดเลือกผิดตน จะเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

โดยลักษณะพันธุท่ีดีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ปลูกเลี้ยงงาย ตานทานโรค โดยเฉพาะโรคที่ระบาดไดงาย 

2. ตนเจริญเติบโตเร็ว ออกดอกเร็ว และดอกดกหรือออกตลอดป 

3. รูปทรงตนแข็งแรง ไมลมงาย ลําตนไมสูงเกินไป มีปลองสั้น 

4. เปนพันธุท่ีแมลงไมชอบ ทําใหตน ใบ และดอก ปลอดภัยจากแมลง 

5. ใบมีขนาดไมใหญเกินไปจนเปนพุมทึบ ทําใหไมสะดวกในการพนยากําจัดศัตรูพืช 

 

โดยทั่วไปแลวลักษณะดอกกลวยไม ท่ีดีตามที่ตลาดตองการ มีดังนี้ 

1. ดอกมีขนาดใหญ 

2. สีสดใส เปนที่ตองการของตลาด อาจมีสีออนหรือเขมก็ได ผิวดอกมีประกายความ

สดใสไมดาน เมื่อดอกบานแลวสีไมควรจางลงกวาเดิม 

3. กลีบหนา ทําใหไดรูปทรงดี กลีบไมงุมไปดานหลังหรือแอนไปดานหลังมากเกินไป 

4. กลีบไมเปราะหักงาย ถาหักงายเมื่อบรรจุกลอง จะทําใหเสียหายไดมาก มีผลทําใหเกิด

แผล เนาไดงาย 

5. รูปทรงของดอกสมดุล ไมบิดเบี้ยว 

6. ดอกไมรวงหลนจากชอเมื่อดอกอยูในระยะตูม 
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7. ในกรณีท่ีขายยังตางประเทศที่บางเดือนมีสภาพอากาศตางจากประเทศไทย เชน มี

หมอกหนาตลอดวัน ดอกตองทนสภาพนั้นโดยไมเหี่ยวเฉา  
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3.3  โครงสรางการคาดอกกลวยไม 

 

การคาดอกกลวยไมในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทคือ 

3.3.2 การคาดอก เปนการคาขายโดยตัดเฉพาะชอดอกกลวยไม ซ่ึงตลาดการคาประเภทนี้ 

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

3.3.1.1 ตลาดในประเทศไทยแบงเปน ตลาดขายสง ในเขตกรุงเทพมหานครมี

ตลาดขายสงขนาดใหญอยูท่ีปากคลองตลาด สวนตลาดขายปลีก แบงเปน รานดอกไมท่ัวไป ผูคา

ตามแผงลอย ผูคาในตลาดสด ผูรับจัดดอกไมในวัด ผูคาในโรงแรม ผูขายปลีกนั้นมีท้ังไปซื้อดอก

กลวยไมเองที่ตลาดปากคลองตลาดและชาวสวนนําไปขายใหท่ีราน 

3.3.1.2 ตลาดตางประเทศ ผูรับซื้อดอกเปนบริษัทที่สงออกดอกกลวยไมไป

จําหนายยังตางประเทศ ปกติแลวราคาดอกจะสูงกวาตลาดในประเทศ แตดอกกลวยไมท่ีสงออก

จะตองคัดเปนพิเศษดอกตองมีคุณภาพดี ตองไมมีตําหนิท่ีกลีบดอกหรืออับเกสรตัวผู ชอดอกและ

จํานวนดอกตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในแตละบริษัท ไมมีดอกรวงกลางชอ และจะตองมีดอก

ตูมปลายชอเสมอ ดอกกลวยไมท่ีตัดจากสวนสงตลาดตางประเทศนี้มีประมาณรอยละ 53 ของดอก

ท้ังหมด 

3.3.2 การคาตน เปนการคาขายตนกลวยไมลูกผสมจากการเพาะเมล็ด ตนจากการเพาะ

เนื้อเยื่อ ตนจากการขยายพันธุโดยการตัดแยก ตนกลวยไมปาที่เก็บรวบรวมจากปา ขนาดตน

กลวยไมมีหลายขนาด ไดแก ตนกลวยไมในขวด ตนในกระถางหมู ตนในกระถางนิ้ว กลวยไมรุน 

ใกลออกดอก ตนขณะออกดอก การคาตนนี้ขายกลวยไมเกือบทุกชนิดทั้งตลาด ในประเทศโดยขาย

ท่ีสวนกลวยไมเองหรือขายที่ตามตลาดใหญตางๆ เชน ตลาด อ.ต.ก. ตลาดจตุจักร ตลาดเทเวศน เปน

ตน สวนตลาดตางประเทศ บริษัทสงออกเปนผูสงไปจําหนายยังตางประเทศทั่วโลกเหมือนการคา

ดอก 

 

สําหรับราคาชอดอก ทางบริษัทผูสงออกจะเปนผูกําหนดราคาดอกกลวยไมในแตละวัน 

ราคาขึ้นกับปริมาณความตองการของตลาด และปริมาณดอกกลวยไมในแตละฤดูกาล ถาปริมาณ

ดอกกลวยไมในตลาดมีมากราคาจะต่ําลง ในชวงที่ดอกกลวยไมมีปริมาณนอยราคาจะสูง ถาเปน

ดอกกลวยไมพันธุใหมมีปริมาณนอยและตลาดมีความตองการมาก ผูขายสามารถเสนอราคาสูง 

อยางไรก็ตามเหตุการณลักษณะนี้เกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก 
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3.4  การปฎิบัติตอดอกกลวยไมหลังการตัดดอก 

  

การตัดดอกเพื่อการสงออกสวนมากตัดในชวงเวลาเชา (05.00 – 09.00 น.) ดอกกลวยไมท่ี

ขายในประเทศมักตัดดอกในชวงตอนบายหรือเย็น แลวนําดอกไปขายตลาดขายสงในชวงเย็นหรือ

กลางคืน 01.00 – 02.00 น.  การตัดดอกกลวยไมควรตัดกานชอดอกใหเกือบชิดลํากลวยไม  โดยใช

มีดหรือกรรไกที่คมมาก  หรือทําการตัดกลวยโดยใชมือหักโคนกานชอซึ่งสามารถทําไดรวดเร็วแลว

ทําการตัดโคนชอดอกใหพนรอยช้ําที่เกิดจากการใชมือหัก จากนั้นจะทําการคัดเกรดดอกกลวยไม 

มัดเปนกํา ใหน้ําดอกกลวยไมกอนขนสง ขนสงดอกกลวยไม และใหน้ําดอกกลวยไมกอนการ

สงออก 

 

 3.4.1 การคัดเกรดดอกกลวยไม ดอกกลวยไมสงออกจะมีคุณภาพดีกวาดอกกลวยไมขายใน

ประเทศ สําหรับพวกสกุลหวายที่สงออกสวนมากจะแบงเปน 2 เกรด เชน หวายปอมปาดัวร ขนาด

ชอดอกยาว มีดอกไมต่ํากวา 6 ดอกและมีดอกตูมไมต่ํากวา 1 ดอก และหวายปอมปาดัวรขนาดชอ

ดอกสั้นมีดอกบาน 4 – 5 ดอก และมีดอกตูมไมต่ํากวา 1 ดอก 

 

 3.4.2 การมัดกําดอกกลวยไม ดอกกลวยไมท่ีผานการคัดเกรดเรียบรอย ผูปลูกจะมัดดอก

กลวยไมแตละประเภทเปนกํา โดยแตละเกรดและแตละกํามี 10 ชอดอก 

 

 3.4.3 การใหน้ําดอกกลวยไมสําหรับการการขนสง หลังการตัดดอกแลวเพื่อใหกลวยไมมี

ความสด การใหน้ําดอกกลวยไมอาจทําไดโดยการพรมน้ํา การใชผาขาวบางเปยกคลุม หรือแชโคน

กานชอดอกในน้ํา และกรณีตัดดอกแลวไมรอนานอาจไมตองใหน้ํา เชน เมื่อมีการตัดชอกลวยไมใน

เวลาเชามืดอาจไมตองพรมน้ํา แตระหวางการขนสงใหคลุมดอกกลวยไมดวยผาขาวบางเปยก 

 

 3.4.4 การขนสงดอกกลวยไม ในการวางดอกกลวยไมบนรถยนตจะตองไมวางทับซอนกัน

มากและตองคํานึงถึงการระบายอากาศภายในตัวรถยนต ดอกกลวยมีวางทับกันมากจะทําใหกลีบ

ดอกเกิดความเสียหาย อาจจะวางดอกกลวยไมในลังไมท่ีมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และลัง

ไมสามารถวางซอนกันภายในรถยนต ซ่ึงรถยนตท่ีใชในการขนสงควรมีหลังคากันแดดและฝน เพื่อ

ปองกันความเสียหายที่เกิดแกดอกในระหวางขนสงได 
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 3.4.5 การใหน้ําดอกกลวยไมสําหรับการสงออก ดอกกลวยไมของไทยที่สงออกเปนการ

บรรจุเปยก (wet  pack) คือดอกกลวยไมไดรับน้ําขณะที่ทําการขนสงไปยังตางประเทศ อาจทําได

โดยใชสําลีชุบน้ําหรือใชหลอดพลาสติกบรรจุน้ําและมีฝาปด 

 

 3.4.6 การรมเมทธิลโบรไมด โดยตามเงื่อนไขของประเทศผูซ้ือบางประเทศ เชน กลุม

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เปนตน ระบุวาตองไมมีเพลี้ยติดไปกับดอกไมท่ีสงออก จึง

กําหนดใหรมเมทธิลโบรไมดเพื่อกําจัดเพลี้ยไฟกอนสงออก โดยทําการรมในตูขนาด 3x3x2.5 เมตร 

ใชอัตรา 24 กรัมตอ ลูกบาศกเมตร เปนเวลา 90 นาที ซ่ึงจะสามารถฆาเพลี้ยไฟทุกระยะการ

เจริญเติบโตไดในระยะเวลา 16 ช่ัวโมงหลังจากการรม 

 

 3.4.7 การบรรจุกลอง วิธีการบรรจุนั้นขึ้นอยูกับวิธีการใหน้ํา โดยถาใชสําลีจะบรรจุใส

ถุงพลาสติกเจาะรูถุงละ 1 กํา และทําการบรรจุใสกลองกระดาษตอไป แตถาใหน้ําโดยใชหลอด

พลาสติก พวกชอยาวใหบรรจุ 6 ชอตอถุง ชอสั้นบรรจุ 9 ชอตอถุง แลวทําการบรรจุลงกลอง

กระดาษ โดยบรรจุ 4 ถุงตอกลอง กลองมีขนาด 580x380x74 มิลลิเมตร บรรจุกลวยไม 80 ชอ และ

ขนาด 580x190x74 มิลลิเมตร บรรจุกลวยไม 40 ชอ 

 

 3.4.8 การขนสงดอกกลวยไมจากโรงเรือนคัดเลือกและบรรจุไปยังสนามบิน โดยใชรถ

กระบะขนาดเล็กหรือใชรถยนตหองเย็น โดยหองเย็นปรับอุณหภูมิ 12   องศาเซลเซียส  

 

 3.4.9 การขนสงดอกกลวยไมไปตางประเทศ โดยการขนสงสวนนี้ใชการขนสงทาง

เครื่องบิน ซ่ึงในระหวางรอการขนสงควรเก็บดอกกลวยไมไวใน หองเย็นปรับอุณหภูมิ 12 องศา

เซลเซียส  

 

 จากขั้นตอนตางๆขางตน ข้ันตอนการตัดดอก การคัดเกรด การมัดกํา การใหน้ําสําหรับการ

ขนสง เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการ ณ ฟารมเกษตรกร สําหรับการใหน้ําสําหรับการสงออก การ

บรรจุกลอง และการรมเมทธิลโบรไมด จะดําเนินการโดยบริษัทจัดจําหนาย สวนการบรรจุหองเย็น

ของการขนสงไปตางประเทศ จะดําเนินการโดยทางสนามบิน ดังรูปที่ 3.2 
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ภาพที่3.2 ข้ันตอนการดําเนินงานการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย 
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3.5  ตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอก 

 

 ในชวงที่ผานมา มูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย มีการขยายเพิ่มสูงขึ้นทุกป โดย

เมื่อพิจารณาตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย จากตารางที่ 3.1 ในป พ.ศ. 2544 มีมูลคาการ

สงออกเพียง 1,500 ลานบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออก ในชวงป พ.ศ. 2545 – 2548 

พบวามีการขยายตัวถึงรอยละ 11 33 43 และ 70 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 3.1 ปริมาณและมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย ในชวง ป พ.ศ. 2544 – 

2548 

 

ป 
ปริมาณสงออก 

(กิโลกรัม) 

มูลคาสงออก 

(บาท) 

2544  13,592,837  1,494,578,139  

2545  14,970,933  1,653,041,333  

2546  17,411,185  1,984,333,010  

2547  18,627,173  2,136,062,425  

2548  21,207,273  2,538,048,867  

 

แหลงที่มา : กรมศุลกากร, 2548 

 

สําหรับแนวโนมการสงออกกลวยไมตัดดอกรายเดือนของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2546 

- 2548 เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 3.3 และ 3.4 พบวา ในป พ.ศ. 2546 มีมูลคาการสงออกรายเดือน อยู

ในชวง 98 - 233 ลานบาท ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในป พ.ศ. 2547 มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

108 - 248 ลานบาท และในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 150 - 274 ลานบาท ซึ่งเดือนที่มี

แนวโนมมูลคาการสงออกสูงสุด คือ เดือนตุลาคม โดยมีสัดสวนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 11.00 ของ

มูลคาการสงออกรวมตลอดป และเดือนที่มีแนวโนมมูลคาการสงออกต่ําที่สุด คือ เดือนมิถุนายน 

โดยมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 6.51 ของมูลคาการสงออกรวมตลอดป ซ่ึงเมื่อพิจารณาปริมาณการ

สงออก พบวา เดือนตุลาคม มีแนวโนมปริมาณการสงออกสูงสุด มีสัดสวนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 

11.47 ของปริมาณการสงออกรวมตลอดป และ เดือนมิถุนายน มีแนวโนมปริมาณการสงออกต่ําสุด 

มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 5.95 ของปริมาณการสงออกรวมตลอดป   
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ภาพที่ 3.3 ปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกรายเดือน ในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 
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ภาพที่ 3.4 มูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอก รายเดือน ในชวงป พ.ศ. 2546 - 2548 
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และเมื่อพิจารณารายละเอียดการสงออกของไทย จากขอมูลมูลคาการสงออกกลวยไมตัด

ดอกจากประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 ดังตารางที่ 3.2 พบวา ตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกใหญท่ีสุด

ของไทยอยูท่ีประเทศญี่ปุน โดยมีมูลคาการสงออกประมาณ 764 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.0 

ของมูลคาการสงออกรวมของไทย รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ฮองกง 

ประเทศไตหวัน ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศเยอรนนี และประเทศ

แคนาดา โดยมีการสงออกรอยละ 21.74 13.25  5.61 4.07 3.38 3.18 2.29 1.20 และ 1.14 ตามลําดับ 

สําหรับประเทศอื่นๆนอกเหนือจากที่ไดกลาวมา มีมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกรวม 178 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 8.35 ของมูลคาการสงออกรวมของไทย สําหรับราคาดอกกลวยไมสงออก

ของไทย มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 115 บาทตอกิโลกรัม โดยราคาสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศญี่ปุน มี

คาเฉลี่ยสูงสุด มีราคาเฉลี่ยอยูท่ี 165 บาทตอกิโลกรัม และราคาการสงออกกลวยไมตัดดอกไป

ประเทศฮองกง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 42 บาทตอกิโลกรัม 

 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณและมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกรายประเทศของประเทศไทย ใน ป พ.ศ. 

2547 

 

ประเทศ 
ปริมาณสงออก 

(กิโลกรัม) 

มูลคาสงออก 

(บาท) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาทตอ กก.) 

ญ่ีปุน 4,618,905 764,329,548  165  

สหรัฐอเมริกา 3,130,102 464,359,283  148  

อิตาลี 2,853,794 283,030,637  99  

ฮองกง 2,849,990 119,918,659  42  

ไตหวัน 1,030,460 87,042,327  84  

เนเธอรแลนด 524,770 72,198,073  138  

จีน 1,388,907 67,844,756  49  

อินเดีย 474,437 48,993,675  103  

เยอรมนี 184,694  25,709,760  139  

แคนาดา 192,061  24,372,264  127  

อื่นๆ 1,379,053  1,782,63,443  129  

รวม 18,627,173  2,136,062,425  115  

 

แหลงที่มา : กรมศุลกากร, 2548 
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เมื่อพิจารณารอยละการสงออกสะสมของประเทศไทยในตลาดทั้ง 10 ประเทศ ดังภาพที่ 

3.5 พบวา สําหรับมูลคาการสงออกที่รอยละ 70 ตลาดกลวยไมตัดดอกสําคัญของประเทศไทย 

ประกอบไปดวย 3 ประเทศ คือ ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และอิตาลี ท่ีมูลคาการสงออกรอยละ 

80 ตลาดสําคัญประกอบไปดวย ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฮองกง และไตหวัน และที่มูลคา

การสงออกรอยละ 90 นอกเหนือจากประเทศที่กลาวมาแลว มีตลาดสําคัญเพิ่มอีก 4 ประเทศ คือ 

ประเทศเนเธอรแลนด จีน อินเดีย และเยอรมนี 
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ภาพที่ 3.5 สัดสวนการสงออกของกลวยไมตัดดอกสกุลหวายของไทย ป พ.ศ. 2547 

 

นอกจากภาพการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยดังที่กลาวมาแลว ในสวน

ภาพรวมของตลาดทั่วโลก Laws  (2001) รายงานวา ในป ค.ศ. 2000 ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไม

ตัดดอกสูงสุด 5 ลําดับแรก ประกอบไปดวย ประเทศญี่ปุน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และ

สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลการนําเขาในป พ.ศ. 2547 ดังตารางที่ 3.3 

พบวา ประเทศญี่ปุนมีมูลคาการนําเขาสูงที่สุด โดยมีสัดสวนตลาดถึงรอยละ 25.19 ของมูลคาตลาด

กลวยไมตัดดอกรวมทั่วโลก  ซ่ึงตลาดการนําเขาในลําดับถัดมา คือ ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา และ ฮองกง โดยมีสัดสวนตลาดรอยละ 19.69 15.84 11.33 9.03 และ 1.99 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.3 มูลคาและสัดสวนการนําเขากลวยไมตัดดอกของประเทศผูนําเขารายสําคัญ ใน ป พ.ศ. 

2547 

 

ประเทศผูนําเขา มูลคา (ลานบาท) สัดสวนรอยละ 

 ญ่ีปุน        1,408   25.19 

 อิตาลี        1,101   19.69 

 ฝรั่งเศส           886   15.84 

 เยอรมนี           633   11.33 

 สหรัฐอเมริกา           505   9.03 

 ฮองกง           112   1.99 

 อ่ืนๆ           946   16.92 

รวม       5,590   100.00 

 

แหลงที่มา: กรมสงเสริมการสงออก, 2548 
 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดสัดสวนการนําเขากลวยไมตัดดอกของตลาดที่สําคัญในแตละ

ประเทศ จากขอมูลในตารางที่ 3.4 พบวา ประเทศญี่ปุนมีการนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศผู

สงออกกลวยไมรายสําคัญ ประกอบไปดวย ประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย 

โดยประเทศญี่ปุนมีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยเปนอันดับหนึ่ง มีสัดสวนคิด

เปนรอยละ 52 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอก สําหรับตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ

นําเขาจากกลุมประเทศผูสงออกรายสําคัญ ประกอบดวย ประเทศไทย เนเธอรแลนด นิวซีแลนด 

สิงคโปร มาเลเซีย โดยประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย

เปนอันดับหนึ่ง มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 89 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอก สําหรับตลาด

ประเทศอิตาลี มีการนําเขาจากกลุมประเทศสงออกรายสําคัญ ประกอบดวย ประเทศไทย 

เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เยอรมนี และแอฟริกาใต ซึ่งมีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกจาก

ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่ง มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอก ซ่ึง

ใกลเคียงกับอันดับสองอยางประเทศเนเธอรแลนด ท่ีมีสัดสวนรอยละ 46  ของมูลคาการนําเขา

กลวยไมตัดดอก และสําหรับตลาดประเทศฝรั่งเศส จะพบวามีการนําเขาดอกกลวยไมเกือบทั้งหมด

มาจากประเทศเนเธอรแลนด โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 95 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอก 

เชนเดียวกับประเทศเยอรมนี ท่ีมีการนําเขาจากประเทศเนเธอรแลนดเปนหลัก โดยมีสัดสวนถึงรอย
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ละ 91 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอก แสดงใหเห็นวา สําหรับตลาดกลวยไมตัดดอกของ

ประเทศในแถบยุโรป สวนใหญการนําเขามาจากประเทศเนเธอรแลนด อยางไรก็ตามประเทศ

เนเธอรแลนดไมไดเปนประเทศที่มีการเพาะปลูกหรือผลิตดอกกลวยไมโดยตรงแตมีการนําเขาจาก

ประเทศผูผลิตเพื่อนําไปจําหนายอีกทอดหนึ่ง โดยประเทศเนเธอรแลนดมีสัดสวนการนําเขารอยละ 

95 มาจากประเทศผูผลิตตางๆ ไดแก ประเทศไทย ประเทศแอฟริกาใต ประเทศนิวซีแลนด ประเทศ

สิงคโปร ประเทศมาเลเซีย โดยมีการนําเขามาจากประเทศไทยเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54 

ของมูลคาการนําเขารวม 

 

 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน แสดงเห็นวา ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกในแตละ

ประเทศหรือแตละภูมิภาค จะมีฐานการเขาดอกกลวยไมมาจากประเทศผูผลิตที่แตกตางกันทั้งใน

สวนปริมาณและมูลคาที่นําเขา เชนเดียวกับประเทศผูผลิตที่มีฐานการสงออกหลักที่แตกตางกันไป

ในแตละประเทศ 
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ตารางที่ 3.4 สัดสวนการสงออกและการนําเขากลวยไมตัดดอกที่สําคัญของประเทศตางๆในป พ.ศ. 

2547 
 

                   
นําเขา       

สงออก 
ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด 

ไทย 50.12  89.31  50.20  0.23  8.40  54.44  

นิวซีแลนด 17.08  1.00  2.99  0.00  0.00  5.98  

สิงคโปร 8.76  0.17  0.01  0.00  0.00  3.45  

ไตหวัน 18.34  0.00  0.00  0.02  0.03  1.26  

มาเลเซีย 3.77  1.15  0.44  0.00  0.10  2.86  

เวียดนาม 1.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

เนเธอรแลนด 0.00  6.80  45.68  95.51  90.81  0.00  

เยอรมนี 0.00  0.00  0.04  0.77  0.00  17.52  

แอฟริกาใต 0.00  0.00  0.37  0.00  0.00  11.22  

โคลัมเบีย 0.00  0.08  0.00  0.00  0.00  0.00  

อ่ืนๆ 0.85  1.49  0.27  3.47  0.67  3.27  

รวม 100  100  100  100  100  100  
 

แหลงที่มา: กรมสงเสริมการสงออก, 2548 
 



บทที่ 4 
 

แนวทางการวิเคราะห 
 

สําหรับงานวิจัยนี้ไดแยกการวิเคราะหออกเปน 4 สวน ในสวนแรกเปนการวิเคราะห
ประสิทธิภาพการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศผูผลิตรายตางๆ สวนที่สองเปนการ
วัดประสิทธิภาพรายปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก สวนที่
สามเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตลาดรองรับกลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยและการ
กําหนดคาปจจัยที่วิเคราะหใหมีความเหมาะสมเพื่อมุงใหการดําเนินงานการสงออกของไทยไป
ตลาดตางๆมีประสิทธิภาพสูงสุด และในสวนที่ส่ี เปนการวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในเชิงคุณภาพ รวมไปถึงการเสนอนโยบาย
ที่ใชในการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
 
4.1  ปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิต  
 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดแบงการศึกษาออกเปนหลายสวน และในแตละสวนมีความแตกตาง
ของปจจัยที่ใชในการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชปจจัยตางๆ ในหัวขอนี้จึงขอ
กลาวถึงปจจัยที่ใชสําหรับการวิเคราะหในแตละสวน โดยลําดับแรกเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและปจจัย
ผลลัพธสําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพโดยตัวแบบ DEA ประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอก 
ลําดับที่สองเกี่ยวกับปจจัยที่ใชสําหรับวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและสงออกกลวยไมตัด
ดอก  และลําดับสุดทายเกี่ยวกับปจจัยนําเขาและปจจัยผลลัพธในตัวแบบ  DEA สําหรับวัด
ประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย 

 
สําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอก การศึกษาในสวนนี้มี

การคํานวณโดยใชตัวแบบ DEA แตเนื่องจากระเบียบวิธี DEA มีขอจํากัดเกี่ยวกับการกําหนดปจจัย
ที่นํามาใช โดย วิชิต หลอจีระชุณหกุล (2542:7) กลาววา “ผลลัพธจากระเบียบวิธี DEA มีความ
ออนไหวตอความคลาดเคลื่อนในการวัดทั้ง ปจจัยนําเขา และ ปจจัยผลลัพธ อีกทั้งยังออนไหวตอ
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การกําหนด ปจจัยนําเขา และ ปจจัยผลลัพธ ของหนวยงานดวย นอกจากนี้ขนาดของตัวอยาง 

(sample size) และความแตกตางของราคา ปจจัยนําเขา อยางมากมายของแตละหนวยงานก็อาจมีผล

ตอการวิเคราะหดวย” ดังนั้นการกําหนดปจจัยตางๆ จึงมีความสําคัญอยางมากตอผลการวิเคราะห 

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยตางๆ มาเบื้องตน และพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบ

โดยตรงตอภาคการผลิตและภาคการสงออกพืชในกลุมไมตัดดอก พบวา มีการนําปจจัยพื้นที่

เพาะปลูกและคาใชจายในการผลิต มาใชวิเคราะหการวางแผนการเพาะปลูก ยกตัวอยางเชน 

Caixeta-Filho, et al. (2000) มีการนําปจจัยพื้นที่เพาะปลูกและคาใชจายในการผลิต มาใชวิเคราะห

หาคากําไรสูงสุดในการผลิตหนอกลาดิโอรัส และ Sarker and Quaddus (2002) ท่ีศึกษาการวาง

แผนการเพาะปลูกจากปจจัยนําเขาเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูก คาใชจาย และผลตอบแทนของพืชแตละ

ชนิด นอกจากนี้ ปจจัยดานการขนสงเปนประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงาน

ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินคาเกษตร ซ่ึงมีงานวิจัยในหลายสวน ท่ีไดศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับการขนสง

สินคาเกษตร โดยพบวา อัตราคาการขนสงและระยะทางการขนสงมีผลกระทบอยางยิ่งตอตนทุนใน

การดําเนินงานธุรกิจ ท้ังในสวนการขนสงภายในประเทศและการสงออกไปตางประเทศ ยกตัวอยาง

เชน Milan, et al. (2005) ไดศึกษาตนทุนการขนสงออยในประเทศคิวบา โดยวิเคราะหผานปจจัย 

ชนิดการขนสง และเสนทางการขนสง ควบคูกับปจจัยปริมาณความตองการออย จากงานวิจัยของ 

Sankaran (2003) พบวา สินคาที่ตองมีการจัดสงไปขายตางประเทศ ระยะทางการขนสงมีผลกระทบ

อยางยิ่งตอตนทุนสินคาและผลกําไร  

 

จากที่ไดแสดงใหเห็นปจจัยนําเขาและปจจัยผลลัพธท่ีมีความเกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร

และการสงออก  เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆขางตน งานวิจัยนี้ไดกําหนด ปจจัยผลผลิต 2 ปจจัยและ

ปจจัยนําเขา 4 ปจจัย คือ 

 

ปจจัยผลผลิต 

1) ปริมาณการสงออก 

2) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไมตอคาใชจาย

ในครัวเรือน 

3) พ้ืนที่เพาะปลูก 

4) ระยะทางในการภายในประเทศ 
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นอกจากการวิเคราะหภาพรวมประสิทธิภาพการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอกของ

ประเทศผูผลิตแตละราย โดยใช DEA แลว ในลําดับถัดมา สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพในราย

ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตและการสงออก ปจจัยที่พิจารณา ประกอบดวย ปจจัยนําเขาสําหรับการ

วิเคราะห DEA และ และปจจัยสวนอื่นๆที่มีเกี่ยวของกับภาคการผลิตและการสงออกกลวยไมตัด

ดอก สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับตนทุนในการดําเนินงาน นอกจากการวิเคราะหปจจัยคาใชจายใน

การผลิตแลว ยังมีปจจัยเสริมอื่นๆที่ควรนํามาพิจารณาอีก 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานคาแรงงาน และ 

ปจจัยอัตราภาษีอากรสินคาการเกษตร โดย ปจจัยดานคาแรงงาน เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบ

โดยตรงตอตนทุนในการดําเนินงาน จากการศึกษาของ วรรณา ทองเจริญศิริกุล (2529) ในการ

วิเคราะหปจจัยดานการเงินในการปลูกกลวยไมสกุลหวายเพื่อทดแทนพันธุเดิม พบวาปจจัยดาน

คาแรงงาน จัดเปนตนทุนหลักสวนหนึ่ง ท่ีใชสําหรับวิเคราะหเปรียบเทียบดังกลาว สวน ปจจัยอัตรา

ภาษีอากร เปนอีกปจจัยที่แฝงอยูในตนทุนการดําเนินงาน ซ่ึง พิกุล ผลสุขศรี (2528) พบวาตัวแปร

ดานภาษีสัมพันธกับราคาการสงออกในสินคาการเกษตร เชน ขาว ขาวโพด และผลิตภัณฑมัน

สําปะหลัง ดังนั้น ความแตกตางของระดับอัตราภาษีอากรในหมวดของกลวยไมตัดดอก ท่ีจัดเก็บใน

ประเทศผูผลิตแตละประเทศ จึงเปนอีกปจจัยที่ควรมีการศึกษา นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่

เกี่ยวของกับภาคการขนสง ซ่ึงควรนํามาพิจารณาสําหรับศึกษาผลกระทบตอการดําเนินงานการ

สงออกกลวยไมตัดดอก คือ ปจจัยพื้นที่ระวางขนสงทางอากาศ โดยจากการศึกษาของ สุนันทวดี โพ

ราลบ (2532)  พบวา เมื่อเปรียบเทียบการจัดสงสินคาทางอากาศทั้งหมด การขนสงผักและผลไมมี

อุปสรรคสําคัญ คือ ปญหาพื้นที่ระวางมีไมเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้ ประเสริฐ อภิเมธี

ธํารง (2535) ศึกษาพบวา การขาดระวางบรรทุกดอกกลวยไมเปนปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงค

และอุปทานในการขนสงกลวยไมไปตางประเทศ ดวยเหตุนี้ปจจัยพื้นที่ระวางขนสงทางอากาศ เปน

อีกปจจัยหนึ่งที่บงชี้ศักยภาพการสงออกกลวยไมตัดดอก ของประเทศผูผลิตแตละราย 

 

จากที่ไดกลาวมา ปจจัยที่ใชสําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพในรายปจจัยของประเทศ

ผูผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก ประกอบไปดวย ปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

1) พ้ืนที่เพาะปลูก 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไม 

3) อัตราภาษีสินคาการเกษตร 

4) คาจางแรงงาน  

5) คาการขนสงระหวางประเทศ 

6) คาการขนสงภายในประเทศ 
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7) พ้ืนที่ระวางขนสงทางอากาศ 

 

ในสวนตอมา สําหรับการกําหนดปจจัยนําเขาที่ใชในการวัดประสิทธิภาพตลาดประเทศ

ผูรับซื้อกลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย พิจารณาคัดเลือกจากปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอภาค

การสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยไปสูตลาดประเทศตางๆ  จากการพิจารณารายปจจัยที่

ใชในการวิเคราะหในหัวขอที่ 4.2 พบวา ปจจัยอัตราคาระวางการขนสงทางอากาศ เปนปจจัยที่มี

ขอมูลเปลี่ยนแปลงตามตลาดประเทศผูรับซื้อกลวยไมตัดดอก จึงเหมาะสมสําหรับใชในการ

วิเคราะห และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ปจจัยอัตราภาษีอากรนําเขาของ

ประเทศตลาดผูนําเขา เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผลกระทบโดยตรงตอการสงออกสินคาเกษตรชนิดตางๆ 

โดยจากงานวิจัยของ ถาวร โลหะวิริยะศิริ (2539) พบวา การเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(GSP) ทําใหโอกาสในการแขงขัน ของสินคาเกษตรของไทยในกลุมที่ถูกตัด GSP ในตลาดสหภาพ

ยุโรปลดลง เชน กุงแชแข็ง หรือ สัปปะรดปรุงแตง ดังนั้น ปจจัยที่ใชการศึกษาการวัดประสิทธิภาพ

ตลาดประเทศผูรับซื้อกลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย ประกอบดวย 

 

ปจจัยผลผลิต 

1) ปริมาณการสงออก 

2) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) อัตราภาษีขาเขาของคูคาแตละประเทศ 

2) คาระวางการขนสงทางอากาศ  

 

4.2  การวัดประสิทธิภาพโดยตัวแบบ DEA ผูสงออกกลวยไมตัดดอก 

 

สําหรับการวัดประสิทธิภาพผูสงออกกลวยไมตัดดอก ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนับวามี

ความหลากหลายและมีปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานคอนขางมาก  ซ่ึงเมื่อพิจารณาระเบียบวิธี

การศึกษาที่เหมาะสมในการนํามาปรับใชสําหรับสวนนี้ คือ การวัดประสิทธิภาพโดยระเบียบวิธี 

DEA สําหรับการบรรยายในหัวขอนี้ ลําดับแรกเปนขอมูลเกี่ยวกับประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอก

ท่ีใชสําหรับการวัดเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ลําดับถัดมาเปนการแสดงภาพตลาดกลวยไมตัดดอก

แตละแหงที่สนใจศึกษา และกําหนดปจจัยที่ใชในการวิเคราะหในตัวแบบตางๆ จากนั้นกลาวถึงตัว

แบบคณิตศาสตร DEA ท่ีไดนํามาปรับใชสําหรับการวิเคราะหในงานวิจัยนี้ รวมไปถึงสมมติฐาน

สําหรับตัวแบบ DEA ดังกลาว และสุดทายเปนการแสดงตัวอยางในการคํานวณผานตัวแบบที่ได

กลาวไว 
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จากการเติบโตของตลาดกลวยไมสงออกในชวงที่ผานมา มีหลายประเทศที่พัฒนาเปนคู

แขงขันของประเทศไทย ซ่ึงจากประเทศผูสงออกเหลานี้ สามารถนํามากําหนดประเทศผูสงออก

กลวยไมรายสําคัญที่ใชในวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออก

กลวยไมตัดดอก โดยพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูลสถิติการสงออกของประเทศตางๆ ท่ีแสดงไว

ในหัวขอที่ 3.5 และสามารถกําหนดประเทศที่ใชสําหรับการศึกษา 6 ประเทศ คือ 

1) ประเทศไทย 

2) ประเทศนิวซีแลนด 

3) ประเทศสิงคโปร 

4) ประเทศไตหวัน 

5) ประเทศมาเลเซีย 

6) ประเทศแอฟริกาใต 

 

และเนื่องจากการที่ตลาดประเทศผูนําเขาแตละแหง มีลักษณะการนําเขาจากประเทศผูผลิต

ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหมีความเหมาะสมสําหรับการศึกษา นอกเหนือจากการวิเคราะห

ประสิทธิภาพภาพรวมการสงออกของแตละประเทศ จึงไดเพิ่มการวัดประสิทธิภาพแบงตามฐาน

ตลาดประเทศนําเขากลวยไมตัดดอกสําคัญ ซ่ึงการกําหนดฐานตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัด

ดอกที่ใชสําหรับการศึกษา ไดทําการพิจารณามาจาก 2 สวน คือ การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ตลาดกลวยไมโลก และ ขอมูลการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย โดย จากการทบทวน

วรรณกรรมของ Laws  (2001) พบวา ประเทศผูนําเขากลวยไมสูงสุดของโลก 5 ประเทศ 

ประกอบดวย ประเทศญี่ปุน ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยสําหรับประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีมีการนําเขาจากประเทศเนเธอรแลนดเปนหลัก ถึงรอยละ 

95.5 และ 90 ตามลําดับ ดังนั้นประเทศเนเธอรแลนดจึงนับเปนตลาดประเทศผูนําเขารายสําคัญที่

แทจริง และเมื่อพิจารณาขอมูลการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย ซ่ึงจากสัดสวนการ

สงออกที่รอยละ 70 ของประเทศไทย ซ่ึงไดวิเคราะหไวในหัวขอที่ 3.5 พบวา ตลาดการสงออก

สําคัญของประเทศไทย ประกอบไปดวย ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอิตาลี   

 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาทั้งสองสวนประกอบกัน การวัดประสิทธิภาพการผลิตและการสงออก

กลวยไมตัดดอก แบงตามฐานตลาดดังนี้ 

1) ประเทศญี่ปุน 

2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3) ประเทศอิตาลี 

4) ประเทศเนเธอรแลนด 

 

จากที่ไดกลาวมาในขางตน ประเทศคูแขงของไทยมีฐานตลาดการสงออกที่แตกตางกันไป 

ดังนั้น การกําหนดประเทศคูแขงขันของไทยที่วัดประสิทธิภาพในแตละฐานตลาด พิจารณาจาก

ปริมาณนําเขาขั้นต่ํารอยละ 95 ของแตละตลาดในป พ.ศ. 2548 วามีสัดสวนการนําเขามาจาก

ประเทศผูสงออกสําคัญรายใดบาง สามารถสรุปประเทศคูแขงขันในแตละฐานตลาด ไดดังนี้ 

 

ตลาดประเทศญี่ปุน ประกอบดวย 

1) ประเทศไทย    รอยละ 51.28 

2) ประเทศนิวซีแลนด  รอยละ 17.90 

3) ประเทศสิงคโปร  รอยละ 7.69 

4) ประเทศไตหวัน  รอยละ 18.12 

5) ประเทศมาเลเซีย  รอยละ 3.83 

 

ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 

1) ประเทศไทย    รอยละ 89.31 

2) ประเทศนิวซีแลนด  รอยละ 1.00 

3) ประเทศสิงคโปร  รอยละ 0.17 

4) ประเทศมาเลเซีย  รอยละ 1.15 

 

ตลาดประเทศอิตาลี ประกอบดวย 

1) ประเทศไทย    รอยละ 50.20 

2) ประเทศนิวซีแลนด  รอยละ 2.99 

3) ประเทศแอฟริกาใต  รอยละ 0.37 

 

ตลาดประเทศเนเธอรแลนด ประกอบดวย 

1) ประเทศไทย    รอยละ 54.44 

2) ประเทศนิวซีแลนด  รอยละ 5.98 

3) ประเทศสิงคโปร  รอยละ 3.45 
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4) ประเทศมาเลเซีย  รอยละ 2.86 

5) ประเทศแอฟริกาใต  รอยละ 11.22 

 

สําหรับภาพรวมการตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอก การคัดเลือกประเทศผูสงออกเพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพ พิจารณาคัดเลือกจากประเทศผูสงออกรายสําคัญในตลาดทั้ง  4 ประเทศ

เบื้องตน พบวา ประเทศผูสงออกรายสําคัญที่มีการวิเคราะหประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

1) ประเทศไทย 

2) ประเทศนิวซีแลนด 

3) ประเทศสิงคโปร 

4) ประเทศไตหวัน 

5) ประเทศมาเลเซีย 

6) ประเทศแอฟริกาใต 

 

จากปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตที่ไดกําหนดไว สําหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานระหวางประเทศผูผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก สามารถกําหนดตัวแบบ DEA ท่ีใช

ในการศึกษาได 3 ตัวแบบ คือ 

 

ตัวแบบที่ 1 

ปจจัยผลผลิต 

1) ปริมาณการสงออก 

2) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไมตอคาใชจาย

ในครัวเรือน 

3) พ้ืนที่เพาะปลูก 

4) ระยะทางขนสงภายในประเทศ 

 

ตัวแบบที่ 2 

ปจจัยผลผลิต 

1)   ปริมาณการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไมตอคาใชจาย

ในครัวเรือน 
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3) พ้ืนที่เพาะปลูก 

4) ระยะทางขนสงภายในประเทศ 

 

ตัวแบบที่ 3 

ปจจัยผลผลิต 

1) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไมตอคาใชจาย

ในครัวเรือน 

3) พ้ืนที่เพาะปลูก 

4) ระยะทางขนสงภายในประเทศ 

 

และสําหรับตัวแบบ DEA ท่ีใชสําหรับการวัดประสิทธิภาพผูสงออกกลวยไมตัดดอก คือ 

ตัวแบบ CRS (Constant Return to Scale) ซ่ึงผลลัพธท่ีวิเคราะหโดยใชตัวแบบ CRS สามารถแบง

ผลลัพธออกเปน 2 สวน คือ คาประสิทธิภาพของประเทศผูสงออกที่ทําการวัดประสิทธิภาพ และ คา

ถวงน้ําหนักของหนวยงาน หรืออีกนัยคือ สัดสวนขนาดมูลคาการสงออกของประเทศที่ทําการวัด

ประสิทธิภาพเทียบกับประเทศทีมีคาประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงสุด โดยตัวแบบคณิตศาสตร 

ซ่ึงมีประเทศที่ทําการศึกษา 6 ประเทศ ไดกําหนดตัวแปรตางๆ สําหรับวัดประสิทธิภาพประเทศผู

สงออกกลวยไมตัดดอกที่ O ดังนี้ 

 

0S คือ คาประสิทธิภาพการผลิตและการสงออกประเทศที่ O 

1j
x คือ คาขนสงทางอากาศ (บาท) ของประเทศที่ j  

2jx คือ คาใชจายตอการผลิตตอคาใชจายในครัวเรือนของประเทศที่ j 

3jx คือ พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ของประเทศที่ j 

4jx คือ ระยะทาง (กิโลเมตร) ของประเทศที่ j  

 y1j       คือ มูลคาการสงออก (ดอลลารสหรัฐ) ของประเทศที่ j  

2jy คือ ปริมาณการสงออก (กิโลกรัม) ของประเทศที่ j  

i0x คือ คาปจจัยนําเขา ท่ี i ของประเทศที่ตองการวัดประสิทธิภาพ โดยที่ i = 1,2,…,5 

r0y คือ คาปจจัยผลผลิต ท่ี r ของประเทศที่ตองการวัดประสิทธิภาพ โดยที่ r = 1,2 

jλ คือ คาถวงนําหนักของประเทศที่ j 
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j คือ ลําดับของประเทศอิงตามฐานตลาดที่มีการวัดประสิทธิภาพ โดย j = 1,2,3,…,6 

 

ตัวแบบ DEA ท้ัง 3 ตัวแบบ มีตัวแบบคณิตศาสตร ดังนี้ 
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ตัวแบบที่ 2 
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ตัวแบบที่ 3 
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เนื่องจากปจจัยที่นํามาวิเคราะหบางปจจัยมีขอจํากัดในขอมูลที่ขาดความเหมาะสม ทําให

เกิดปญหาสําหรับการวิเคราะหประสิทธิภาพโดยตัวแบบคณิตศาสตร ซ่ึงปจจัยดังกลาวเหลานี้ 

ไดแก ปจจัยคาใชจายในการผลิตกลวยไม ปจจัยพื้นที่เพาะปลูก และปจจัยคาระวางการขนสง 

สําหรับปญหาของปจจัยคาใชจายในการผลิตกลวยไม มีสาเหตุจากประเทศผูผลิตแตละรายมีความ

แตกตางกันทั้งในดานการใชตนทุนดําเนินงานผลิตและในดานมูลคาของตัวเงินที่ใชจายกันในแตละ

ประเทศ ดังนั้น จึงจําเปนตองทราบมูลคาการลงทุนที่แทจริง เพื่อใหสามารถวัดประสิทธิภาพได

อยางถูกตอง สวนปจจัยพื้นที่เพาะปลูกของประเทศผูผลิตแตละประเทศนั้น เนื่องจากการวัด

ประสิทธิภาพมีการวิเคราะหแบงตามฐานตลาดการสงออกกลวยไมท่ีสําคัญ แตสําหรับขอมูลพื้นที่

เพาะปลูกของประเทศผูผลิตแตละประเทศเปนพื้นที่เพาะปลูกรวม จึงประสบปญหาไมสามารถบงชี้

แยกพื้นที่เพาะปลูกตามฐานตลาดสงออกได และสําหรับปจจัยคาระวางการขนสงทางอากาศ ขอมูล

มีการแสดงตามเสนการขนสงในแตละเสนทาง แตในสวนของการวัดประสิทธิภาพฐานตลาดการ

สงออกรวม ขอมูลคาระวางการขนสงไมสามารถระบุเสนทางไดอยางชัดเจน เนื่องจากผูสงออกแต
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ละประเทศมีการสงออกไปตลาดในหลายประเทศ การระบุเสนทางการขนสงเพื่อนํามากําหนด

อัตราคาระวางการขนสงทางอากาศ จึงไมสามารถกระทําได 

 

ดังนั้นเพื่อรองรับกับสภาพปญหาและจํากัดที่กลาวมา จึงมีการกําหนดสมมติฐานเพื่อมาใช

สําหรับรองรับการคํานวณคาประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอก

ในสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) คาใชจายในการลงทุนของแตละประเทศถวงน้ําหนักดวยคาใชจายในครัวเรือนของ

ประเทศนั้นๆ 

2) พ้ืนที่เพาะปลูกสําหรับแตละฐานตลาดไดอิงจากพื้นที่เพาะปลูกรวมถวงน้ําหนักดวย

สัดสวนการสงออกไปยังฐานตลาดกลวยไมแตละแหง 

3) อัตราคาระวางการขนสงทางอากาศสําหรับการวัดประสิทธิภาพในสวนของฐานตลาด

การสงออกรวม กําหนดจากคาเฉลี่ยของอัตราคาระวางการขนสงทางอากาศที่ประเทศผูผลิตสงออก

ไปสูฐานตลาดแตละแหง โดยถวงน้ําหนักตามมูลคาการสงออกในแตละฐานตลาด 

 

ในงานศึกษานี้ ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป DEA Frontier Premium ในการคํานวณ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก  

 

เพื่อสามารถแสดงภาพการวิเคราะหไดอยางชัดเจน จึงขอแสดงตัวอยางการวิเคราะห

ประสิทธิภาพการสงออกกลวยไมตัดดอกบนฐานตลาดการสงออกรวม ในสวนของประเทศไตหวัน

โดยอาศัยขอมูลปจจัยตางๆ ดังที่แสดงในตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดขอมูลปจจัยนําเขาและปจจัยผลผลิตในป พ.ศ. 2547 

 

ลําดับ ประเทศ 

คาขนสง

ทางอากาศ 

(บาท) 

คาใชจายตอการ

ผลิตตอคาใชจายใน

ครัวเรือน 

พื้นท่ี

เพาะปลูก 

(ไร) 

ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

มูลคาการสงออก 

 (ดอลลารสหรัฐ) 

ปริมาณการ

สงออก 

(กิโลกรัม) 

1 ไทย 63.66  0.76   19,784  62.00  42,721,249  18,627,173  

2 นิวซีแลนด 105.77   0.13   14,050  146.86   13,087,243  3,735,187  

3 สิงคโปร 48.47   0.33   1,950  25.00   17,328,298  2,285,786  

4 ไตหวัน 20.06  0.01   2,969  64.00   381,390  110,996  

5 มาเลเซีย 12.63   0.33   6,225  280.36   3,558,348  1,841,972  

6 อิตาลี 6.06  0.61   2,383  250.00   173,141  315,304  
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จากขอมูลเบื้องตนสามารถเขียนอยูในรูปตัวแบบทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
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ผลจากการวิเคราะหพบวาประเทศไตหวันมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานเทคนิค (S4) เทากับ 

0.3574 และมีขนาดการดําเนินงาน (λ) เทากับ 0.0297 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูสงออกที่มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานดีท่ีสุด 

 

4.3  การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก  

 

นอกจากการวัดประสิทธิภาพของประเทศผูสงออกดังที่กลาวมาแลว การศึกษาศักยภาพ

ของปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอก เปนอีกสวนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

สําหรับเปนขอมูลในการบงชี้จุดออนและจุดแข็งของประเทศไทยและสามารถพิจารณาวางนโยบาย

ท่ีเหมาะสมในอนาคต ซ่ึงระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาในสวนนี้ คือ การวิเคราะหเลข

ดัชนีผลิตภาพเฉพาะปจจัย เนื่องจาก ปจจัยตางๆที่ใชในการศึกษามีความสัมพันธกับมูลคาการ

สงออกกลวยไมตัดดอกทั้งโดยตรงและโดยออม ดังนั้นในการศึกษาวาปจจัยใด มีประสิทธิภาพ

หรือไม จึงควรทําการวิเคราะหโดยมีเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออก ซ่ึงสําหรับระเบียบวิธี 

อยางเชน เลขดัชนีแบบลาสเปเรส และ เลขแบบดัชนีแบบปาเช  เปนการคํานวณโดยอิงเฉพาะปจจัย

นําเขา หรือเฉพาะปจจัยผลผลิตเทานั้น จึงไมมีความเหมาะสมในการนํามาใชสําหรับการศึกษา โดย

แนวทางการศึกษาในสวนนี้ ประกอบไปดวย การกําหนดประเทศผูผลิตและสงออกที่ไดศึกษา การ
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กําหนดปจจัยการผลิตและสงออกที่ทําการวิเคราะห รวมไปถึงตัวแบบและสมมติฐานสําหรับ

การศึกษาในสวนนี้  

 

 ในการวัดศักยภาพของปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและสงออกดอกกลวยไม ไดพิจารณา 

ประเทศผูผลิตและสงออก 6 ประเทศ ดังนี้ 

1) ประเทศไทย 

2) ประเทศนิวซีแลนด 

3) ประเทศสิงคโปร 

4) ประเทศไตหวัน 

5) ประเทศมาเลเซีย 

6) ประเทศแอฟริกาใต 

 

จากการพิจารณาในเบื้องตน พบวาปจจัยที่ใชสําหรับศึกษาผลกระทบตอภาคการผลิตและ

การสงออกกลวยไมตัดดอก ประกอบดวย 7 ปจจัย คือ 

1) พ้ืนที่เพาะปลูก 

2) คาใชจายในการผลิตกลวยไม 

3) อัตราภาษีสินคาการเกษตร 

4) คาจางแรงงาน  

5) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

6) การขนสงภายในประเทศ 

7) พ้ืนที่ระวางขนสงทางอากาศ 

 

ในการวิเคราะหผลิตภาพเฉพาะปจจัย เพื่อเปรียบเทียบปจจัยตางๆ ระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศผูผลิตอื่นๆ สามารถเขียนอยูในรูปตัวแบบทางคณิตศาสตร โดยกําหนดตัวแปรตางๆ ท่ีใช

สําหรับการวิเคราะห ดังนี้ 

 

ijx  แทนปริมาณ ปจจัยที่ i ของประเทศที่ j  

 โดยที่ i =1 แทนพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (ไร; เพื่อใชในการปจจัยพื้นที่เพาะปลูก) 

 i  =2  แทนพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (ไร; เพื่อใชในการปจจัยคาใชจายในการผลิต

กลวยไม) 
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i =3 แทนคนงานที่ใชตอพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (คน) 

i =4 แทนผลผลิตกลวยไม (ตัน) 

i =5 แทนผลผลิตกลวยไมท่ีขนสงทางอากาศ (ตัน) 

i =6 แทนระยะทางขนสงจากฟารมสูสนามบิน (กิโลเมตร) 

ijp   แทนมูลคาของ ปจจัยที่ i ของประเทศที่ j 

โดยที่ i =1 แทนราคาที่ดินสําหรับเพาะปลูกกลวยไม (บาท) 

  i =2 แทนคาใชจายในการผลิตกลวยไมตอพื้นที่ (บาท)   

i =3 แทนคาแรงงานตอคนที่ใชสําหรับเพาะปลูกกลวยไม (บาท) 

i =4 แทนอัตราภาษีอากรในสวนของผลผลิตกลวยไม (รอยละ)  

i =5 แทนคาขนสงทางอากาศสําหรับผลผลิตกลวยไม (บาท/กิโลกรัม) 

i =6 แทนอัตราคาน้ํามันดีเซล (เซนต/ลิตร) 

j=1, 2, …, 5 แทนประเทศนิวซีแลนด, ประเทศสิงคโปร, ประเทศไตหวัน,ประเทศมาเลเซีย และ

ประเทศแอฟริกาใต 

itx ปริมาณของปจจัยที่ i ของประเทศไทย  

โดยที่   i =1 แทนพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (ไร; เพื่อใชในการปจจัยพื้นที่เพาะปลูก) 

 i  =2  แทนพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (ไร; เพื่อใชในการปจจัยคาใชจายในการผลิต

กลวยไม) 

i =3 แทนคนงานที่ใชตอพื้นที่เพาะปลูกกลวยไม (คน) 

i =4 แทนผลผลิตกลวยไม (ตัน) 

i =5 แทนผลผลิตกลวยไมท่ีขนสงทางอากาศ (ตัน) 

i =6 แทนระยะทางขนสงจากฟารมสูสนามบิน (กิโลเมตร) 

itp มูลคาของปจจัยที่ i ของประเทศไทย  

โดยที่    i =1 แทนราคาที่ดินสําหรับเพาะปลูกกลวยไม (บาท) 

  i =2 แทนคาใชจายในการผลิตกลวยไมตอพื้นที่ (บาท)   

i =3 แทนคาแรงงานตอคนที่ใชสําหรับเพาะปลูกกลวยไม (บาท) 

i =4 แทนอัตราภาษีอากรในสวนของผลผลิตกลวยไม (รอยละ)  

i =5 แทนคาขนสงทางอากาศสําหรับผลผลิตกลวยไม (บาท/กิโลกรัม) 

i =6 แทนอัตราคาน้ํามันดีเซล (เซนต/ลิตร) 

jv มูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศที่ j 

tv มูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 
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สําหรับปจจัยพื้นที่ขนสงทางอากาศเปนปจจัยสนับสนุนภาพการสงออกกลวยไมทาง

อากาศของแตละประเทศ ไมจัดเปนปจจัยการผลิตที่เกี่ยวกับการดําเนินการผลิตหรือการสงออก

โดยตรง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม จึงวัดปจจัยดังกลาวในรูปเลขดัชนีปริมาณโดยกําหนดให

ประเทศไทยเปนฐานอางอิงในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตรายอื่นๆที่สนใจศึกษา 

 

กําหนดให 

j7x ปริมาณพื้นที่ขนสงทางอากาศของประเทศที่ j 

t7x ปริมาณพื้นที่ขนสงทางอากาศของประเทศไทย 

 

521j100
x

x
indext

t7

j7
j7 ,..,,;=×=  

 

คาของเลขดัชนีท่ีวัดไดท้ังในสวนเลขผลิตภาพเฉพาะปจจัยและเลขดัชนีปริมาณอยูในรูป

รอยละ โดยคาดัชนีท่ีวัดไดแสดงถึงศักยภาพของปจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย  

 

และเนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและการสงออกเหลานี้ มีบางประเด็นที่กอใหเกิด

ความไมเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห อันประกอบดวย ประเด็นแรกความแตกตางของราคาที่ดิน

ในแตละพื้นที่ จึงสงผลใหไมสามารถกําหนดมูลคาที่ดินของแตละประเทศที่นําไปใชสําหรับการ

วิเคราะหเลขดัชนีได  สองรูปแบบการจัดการการผลิตมีความแตกตางกัน ซ่ึงจากที่แตละประเทศมี

ความแตกตางกันในดานเทคโนโลยีท่ีนํามาใช รวมไปถึงความรูความชํานาญในการจัดการฟารม 

ดังนั้นปริมาณแรงงานที่ใชตอพื้นที่เพาะปลูกจึงแตกตางกันในแตละประเทศ และสําหรับขอมูลใน

จุดนี้บางประเทศที่ทําการศึกษาไมสามารถบงบอกไดอยางชัดเจน จึงกอใหเกิดความไมเหมาะสม

สําหรับวิเคราะหเปรียบเทียบตามระเบียบวิธีท่ีไดกําหนดไวได สามประเภทของระบบขนสงในแต

ละประเทศมีความแตกตางกัน โดยมีความแตกตางกันทั้งในสวนของชนิดยานพาหนะและระวาง

น้ําหนักการบรรทุก จึงสงผลกระทบตอการกําหนดตนทุนสําหรับภาคการขนสงภายในประเทศที่มี

ความซับซอนเปนอยางยิ่ง และเปนปญหาในการวิเคราะหเลขดัชนีได และสี่ผูผลิตแตละประเทศมี

ฐานตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกที่แตกตางกัน ดังนั้นเสนทางการสงออกดอกกลวยไมของแต
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ละประเทศจึงมีความหลากหลาย การกําหนดคาระวางการขนสงทางอากาศสําหรับใชในการ

วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบประเทศผูสงออกรายตางๆกับประเทศไทยจึงกระทําไดยากเชนเดียวการ

วิเคราะหประสิทธิภาพในสวนของฐานตลาดการสงออกรวม 

 

ดังนั้นเพื่อสามารถวิเคราะหเลขดัชนีผลิตภาพไดทุกปจจัยที่ศึกษา จึงกําหนดสมมติฐานที่ใช

สําหรับการวิเคราะหในสวนนี้ ดังนี้ 

1) มูลคาตอหนวยของที่ดินที่ใชในการเพาะปลูกกลวยไมมีคาเทากันทุกประเทศที่ศึกษา 

2) อัตราภาษีสินคาการเกษตรของประเทศไทยเปนคาที่นอยมากคาหนึ่ง( รอยละ 0.001) 

3) สัดสวนการใชคนงานตอพื้นที่การผลิตมีคาเทากันในทุกประเทศที่ศึกษา 

4) ประเทศที่ทําการศึกษาทุกประเทศพาหนะที่ใชในการขนสงผลผลิตภายในประเทศเปน

ชนิดเดียวกัน 

5) อัตราคาระวางการขนสงทางอากาศ กําหนดจากคาเฉลี่ยของอัตราคาระวางการขนสง

ทางอากาศที่ประเทศผูผลิตสงออกไปสูฐานตลาดแตละแหง โดยถวงน้ําหนักตามมูลคาการสงออก

ในแตละฐานตลาด 

 

และจากขอมูลรายปจจัยการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศตางๆ จึงขอ

แสดงตัวอยางการคํานวณคาดัชนีผลิตภาพการผลิต ในสวนของปจจัยการขนสงภายในประเทศ ของ

ประเทศนิวซีแลนด โดยอางอิงขอมูลจากป พ.ศ. 2547 ซ่ึงแสดงไวในตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 คาของปจจัยในการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 

2547 

 

ประเทศ 
คาการขนสงทางอากาศ 

(เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม) 

คาใชจายในผลิต 

 (เหรียญสหรัฐ/ไร) 

คาแรง 

(เหรียญสหรัฐ) 

ราคาน้ํามันดีเซล 

(เหรียญสหรัฐ/ลิตร) 

ภาษี

การเกษตร 

ไทย 1.58  2,794  1,316  0.37  0.0001  

นิวซีแลนด 2.63   15,237  23,834   0.41  0.125  

สิงคโปร 1.21   8,191  26,907  0.55  0.2  

ไตหวัน 0.50   2,232  15,659  0.50  0.055  

มาเลเซีย 0.31   5,306  6,205  0.22  0.05  

แอฟริกาใต 1.64   3323   3670   0.34   0.14  
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ประเทศ พื้นที่เพาะปลูก(ไร) 
ระยะทางขนสงจาก

ฟารม(กิโลเมตร) 

พื้นที่ขนสงทาง

อากาศ(ตัน) 

ปริมาณการ

สงออก(ตัน) 

ไทย 19,784   62.00   605,675  18,627,173  

นิวซีแลนด 14,050   146.86   98,384   3,735,187  

สิงคโปร 1,950   25.00   1,780,300  2,285,786  

ไตหวัน 2,969   64.00   1,470,000  110,996  

มาเลเซีย 6,225   280.36   927,322  1,841,972  

แอฟริกาใต 459   333.33   610,845   22,052  

 

ซ่ึงสามารถเขียนตัวแบบสมการไดดังนี้ 
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ดังนั้นจากผลการวิเคราะห พบวา ประเทศนิวซีแลนดมีศักยภาพการขนสงภายในประเทศ

เปนรองประเทศไทย โดยมีเลขดัชนีการขนสงภายในประเทศอยูรอยละ 11.67 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ไทย 

 

4.4  การวัดประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย  

 

 สําหรับแนวทางการศึกษาตลาดประเทศผูนําเขาดอกกลวยไมของประเทศไทย สามารถ

แบงเปน 2 สวนหลัก คือ การศึกษาคาประสิทธิภาพของตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกในแต

ละแหง และการคํานวณหาแนวทางการปรับคาปจจัยดานการสงออก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

ของตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยในแตละแหง ในการศึกษาหัวขอนี้ ได



 59

วิเคราะหโดยใชระเบียบวิธี DEA แบบ CRS สําหรับแนวทางการศึกษาในหัวขอนี้สวนแรกเปนการ

กลาวถึงตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกที่ศึกษา และในสวนถัดมาเปนการกําหนดปจจัยที่ใช

ในตัวแบบ DEA รวมไปถึงตัวแบบสําหรับการคํานวณประสิทธิภาพ ในสวนสุดทายกลาวถึงตัว

แบบสําหรับการคํานวณการปรับคาปจจัยดานการสงออก   

 

4.4.1  การวัดประสิทธิภาพโดยตัวแบบ DEA ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจาก

ประเทศไทย 

เพื่อกําหนดประเทศสําหรับวัดประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขาดอกกลวยไมจาก

ประเทศไทยพิจารณาจากรอยละการสงออกของประเทศไทยไปตลาดประเทศผูนําเขารายตางๆ จาก

ขอมูล กรมศุลกากร (2548) เมื่อเรียงลําดับตามรอยละการสงออกของประเทศไทย ท่ีรอยละของการ

สงออกดอกกลวยไมของไทยรอยละ 99 สามารถกําหนดประเทศที่ใชเปนหนวยในการวัด

ประสิทธิภาพการนําเขาดอกกลวยไมจากประเทศไทย ไดดังนี้ 

1) ญ่ีปุน  

2) สหรัฐอเมริกา 

3) อิตาลี 

4) ฮองกง 

5) ไตหวัน 

6) เนเธอรแลนด 

7) จีน 

8) อินเดีย 

9) เยอรมนี 

 

และสําหรับการกําหนดปจจัยที่ใชในการวิเคราะหในสวนนี้ ไดอิงตามปจจัยที่ไดกลาวไว

ในหัวขอที่ 4.1 ซ่ึงจากปจจัยที่ไดกําหนดไวเบื้องตน สามารถกําหนดตัวแบบ DEA ท่ีใชในการศึกษา

ได 3 ตัวแบบ คือ 

 

ตัวแบบที่ 1 

ปจจัยผลผลิต 

1) ปริมาณการสงออก 

2) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) อัตราอากรภาษีนําเขา 
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ตัวแบบที่ 2 

ปจจัยผลผลิต 

1) ปริมาณการสงออก 

 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) อัตราอากรภาษีนําเขา 

 

ตัวแบบที่ 3 

ปจจัยผลผลิต 

1) มูลคาการสงออก 

ปจจัยนําเขา 

1) คาระวางการขนสงทางอากาศ 

2) อัตราอากรภาษีนําเขา 

 

จากตัวแบบ DEA ท่ีใชวัดประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศ

ไทย ท้ัง 3 ตัวแบบ สามารถเขียนในรูปตัวแบบคณิตศาสตร โดยกําหนดตัวแปรตางๆ สําหรับวัด

ประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขาที่ 0 ดังนี้ 

 

0S คือ คาประสิทธิภาพตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย ประเทศที่ 0 

1jx คือ คาขนสงทางอากาศ (บาท) ของประเทศที่ j  

2jx คือ อัตราอากรภาษีนําเขาของประเทศที่ j 

 y1j       คือ มูลคาการสงออก (ดอลลารสหรัฐ) ของประเทศที่ j  

2jy คือ ปริมาณการสงออก (กิโลกรัม) ของประเทศที่ j  

i0x คือ คาปจจัยนําเขา ท่ี i ของประเทศที่ตองการวัดประสิทธิภาพ โดยที่ i = 1,2 

r0y คือ คาปจจัยนําเขา ท่ี r ของประเทศที่ตองการวัดประสิทธิภาพ โดยที่ r = 1,2 

jλ คือ คาถวงนําหนักของตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกที่ j 

j คือ ลําดับของประเทศอิงตามฐานตลาดที่ไดวัดประสิทธิภาพ โดย j = 1,2,3,…,9 

 

โดยตัวแบบคณิตศาสตรท้ัง 3 ตัวแบบ ประกอบดวย 
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ตัวแบบที่ 1  
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ตัวแบบที่ 2  
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ตัวแบบที่ 3  
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 สําหรับประเทศในกลุมสหภาพยุโรปมีการกําหนดอัตราภาษีอากรนําเขาในหมวดสินคา

กลวยไมตัดดอก เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา โดยชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม และชวงเดือน

พฤศจิกายน - ธันวาคม จัดเก็บในอัตรารอยละ 8.5 และชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม จัดเก็บในอัตรา

รอยละ 12 ดังนั้นเพื่อกําหนดอัตราภาษีอากรนําเขาสําหรับใชในการวิเคราะหตลาดสงออกประเทศ

ในกลุมยุโรปจึงกําหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

1) อัตราภาษีอากรนําเขาในหมวดสินคากลวยไมตัดดอกสําหรับประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรป กําหนดจากคาเฉลี่ยของอัตราภาษีอากรนําเขาในแตละเดือน ถวงน้ําหนักดวย รอยละการ

นําเขาในแตละเดือน 

 

4.4.2  การปรับคาปจจัยสงออกสําหรับตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย 

เนื่องจากการวิเคราะห DEA เปนรูปแบบหนึ่งของการคํานวณโปรแกรมเชิงเสน ดังนั้นจาก

การคํานวณ ทําใหเกิดตัวแปรคาสวนเกินของปจจัยแตละปจจัยในทุกหนวยงานที่ไดศึกษา ซ่ึงคาตัว

แปรสวนเกินเหลานี้ สามารถปรับใชเปนตัวบงชี้ปริมาณของปจจัยแตละปจจัย สําหรับปรับให

หนวยงานมีประสิทธิภาพเทียบเทากับหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือมีคาประสิทธิภาพ

ตามที่ตองการในงานวิจัยนี้ใชการคํานวณคาตัวแปรสวนเกิน สําหรับปรับคาปจจัยอัตราคาระวาง

ขนสงทางอากาศและปจจัยอัตราอากรภาษีนําเขาของตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจาก

ประเทศไทยในแตละแหง เพื่อยกระดับใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 โดยตัวแบบคณิตศาสตรสําหรับคํานวณหาคาสวนเกินของตลาดประเทศผูนําเขากลวยไม

ตัดดอกจากประเทศไทย มีการกําหนดตัวแปร ดังนี้ 

 

กําหนดให 

1jx เปนคาปจจัยอัตราอากรภาษีนําเขาของประเทศที่ j 

2jx เปนคาปจจัยอัตราคาขนสงระหวางประเทศของประเทศที่ j 

1jy เปนคาปจจัยปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศที่ j 

2jy เปนคาปจจัยมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศที่ j 

θ เปนคาประสิทธิภาพของประเทศที่สนใจศึกษา 

jλ คือคาถวงนําหนักของประเทศที่ j 

S1
- เปนคาสวนขาดของปจจัยอัตราอากรภาษีนําเขา (รอยละ) 

S2
- เปนคาสวนขาดของปจจัยอัตราคาขนสงระหวางประเทศ (บาท ตอ กิโลกรัม) 

S1
+ เปนคาสวนขาดของปจจัยปริมาณการสงออก 

S2
+ เปนคาสวนขาดของปจจัยมูลคาการสงออก 
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สําหรับการนําตัวแบบสมการที่ (4.8) มาปรับใชเพื่อศึกษาหาคาปจจัยสงออกที่เหมาะสม

สําหรับตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในแตละสวน ไดกําหนดคาประสิทธิภาพที่ตองการ

สําหรับตลาดในแตละประเทศ มีคาเทากับ 1 คาผลลัพธท่ีวิเคราะหได ในสวนของคาตัวแปร

สวนเกิน จะเทากับคาปจจัยสงออกที่ตองมีการปรับลดในแตละปจจัย 
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โดยขอมูลที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและคํานวณหาคาสวนขาดของปจจัยสําหรับ

ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย อางอิงจากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ของตลาด

ประเทศผูนําเขาทั้ง 9 ประเทศ 

 

4.5  ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในเชิงคุณภาพ  

 

สําหรับการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานนอกเหนือจากการศึกษาผาน

ปจจัยตางๆที่ไดกลาวไวในหัวขอเบื้องตน การวิเคราะหเชิงคุณภาพเปนอีกสวนหนึ่งที่มีความจําเปน

อยางยิ่ง โดยไดทําการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ  คือ 

 

1) พิจารณาผานการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยตางๆ 

2) สัมภาษณเกษตร นักวิชาการ และ ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 

3) ศึกษาจากขาวและขอมูลในแหลงตาง เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเตอรเนต 

เปนตน 

 

เมื่อรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น จะสรุปภาพรวมของปญหา และพิจารณาเสนอแนวนโยบายที่

เหมาะสมสําหรับแกไขปญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนของการผลิตและ

สงออก ตอไป 
 



 

บทที่ 5 
 

ผลการศึกษา 
 

สําหรับการศึกษาการดําเนินงานการสงออกกลวยไมตัดดอก ไดทําการศึกษาทั้งในสวนของ
การวัดประสิทธิภาพของประเทศผูแขงขันตางๆ และการวัดประสิทธิภาพของตลาดประเทศผูนําเขา
รายสําคัญของประเทศไทย และสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคที่พบในสวนการดําเนินงาน รวมไป
ถึง การเสนอแนวนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานการผลิตและการสงออกกลวยไมตัด
ดอกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา สามารถจําแนกเปนหัวขอตางๆ ได
ดังตอไปนี้ 
 
5.1  การวัดประสิทธิภาพดวยตัวแบบ DEA ผูสงออกกลวยไมตัดดอก 

 
การวัดประสิทธิภาพผูสงออกกลวยไมตัดดอกดวยการใชระเบียบวิธี DEA นั้น จะทําการวัด

ประสิทธิภาพบนภาพรวมการสงออก และบนฐานตลาดผูสงออกกลวยไมรายสําคัญ ซ่ึงประกอบไป
ดวย 4 สวน คือ ตลาดประเทศญี่ปุน ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดประเทศอิตาลี และตลาด
ประเทศเนเธอรแลนด โดยทําการศึกษาในชวง ป พ.ศ. 2546 - 2548 
 

สําหรับการพิจารณาการดําเนินงานของประเทศผูผลิตกลวยไมสงออก ไดแบงสวน
วิเคราะหเปน 2 สวน คือ การวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของประเทศผูผลิตกลวยไมสงออก 
และ การพิจารณาลักษณะการสงออกของประเทศผูผลิตกลวยไม สําหรับการวัดประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของประเทศผูผลิตกลวยไมสงออก ไดทําการวิเคราะหโดยอิงตัวแบบที่ 1 ตามตัวแบบ 
DEA ในหัวขอที่ 4.2 ซ่ึงผลการวิเคราะห แบงเปน 2 สวน คือ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ 
ขนาดการดําเนินงาน โดยคาประสิทธิภาพการดําเนินงาน แสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราสวนของ
มูลคาการสงออกตอปจจัยการผลิตของประเทศที่ทําการวัดประสิทธิภาพกับประเทศผูสงออกที่มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงสุด และคาขนาดการดําเนินงาน แสดงถึง อัตราสวนของขนาดมูลคา
การสงออกประเทศที่ทําการวัดประสิทธิภาพเทียบกับประเทศผูสงออกที่มีประสิทธิภาพการ
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ดําเนินงานสูงสุด สําหรับการพิจารณาลักษณะการสงออกของประเทศผูผลิตกลวยไม ไดทําการ
วิเคราะห โดยเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 และ 3 ตาม
ตัวแบบ DEA ในหัวขอที่ 4.2  สําหรับกรณีประเทศผูสงออกใดๆ ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 สูง
กวา ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 3 แสดงวาประเทศนั้น มีความเดนดานปริมาณการสงออกมากกวา
มูลคาการสงออก หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผูสงออกประเทศนี้มุงเนนดานปริมาณมากกวาดานมูลคาของ
ผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขันอ่ืน และกรณีที่ประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา
ตัวแบบที่ 3 แสดงวา มูลคาการสงออกมีความเดนมากกวาปริมาณการสงออก ในอีกนัยหนึ่งคือ ผู
สงออกมุงเนนสงออกผลผลิตที่มีมูลคาสูงมากกวาดานปริมาณการสงออกเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขงขันอื่น 
 

5.1.1  ภาพรวมตลาดการสงออก 
สําหรับธุรกิจกลวยไมตัดดอกของประเทศผูสงออกรายสําคัญ ทั้ง 6 ประเทศ ในป พ.ศ. 

2548 มีมูลคาการสงออกรวมอยูที่ประมาณ 131 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงเมื่อพิจารณาการดําเนินงาน
ของประเทศผูผลิตกลวยไมสงออก พบวา 

   
จากคาประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงาน ในชวงปพ.ศ. 2546 – 2548 ดัง

ตารางที่ 5.1 ประเทศไทย นิวซีแลนด และสิงคโปร มีประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการ
ดําเนินงานอยูในชั้นแนวหนาตลอดชวงเวลา 3 ป จากความมีเสถียรภาพของประสิทธิภาพการผลิต
และการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศนิวซีแลนด และสิงคโปร จึงถือวาในสถานการณ
ปจจุบันทั้งสองเปนประเทศคูแขงสําคัญของไทย สําหรับประเทศไตหวัน ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและขนาดการดําเนินงานมีแนวโนมการลดลงอยางชัดเจน โดยในชวงเวลา 3 ป มี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลงตามลําดับ จากรอยละ 100 ใน ป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 7.63 ใน 
ป พ.ศ. 2548 หรือมีคาลดลงรอยละ 92.37 ซ่ึงสอดคลองกับขนาดการดําเนินงาน ที่มีคารอยละ 100 
ในป พ.ศ. 2546 และลดลงเปน รอยละ 1.36 ใน ป พ.ศ. 2548 หรือลดลงรอยละ 98.64 สําหรับคา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลงตลอดชวงเวลาดังกลาว มีผลมาจากสัดสวนมูลคาการสงออกที่
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบประเทศชั้นแนวหนาอยาง ประเทศไทย นิวซีแลนด และสิงคโปร ซ่ึงสาเหตุ
สวนหนึ่ง มาจากปริมาณความตองการภายในประเทศที่ขยายสูงขึ้น ทําใหปริมาณการสงออก
กลวยไมตัดดอกลดลงตามลําดับ สงผลใหในแตละปประเทศไตหวันตองมีการนําเขากลวยไมตัด
ดอกจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากมูลคาการนําเขา 80 ลานบาท ในป พ.ศ. 2546 เพิ่มเปน 93.5 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2548 (กรมสงเสริมการสงออก, 2548) ดังนั้นประเทศไทยควรมีการปรับมุมมอง



 67

ประเทศไตหวันจากประเทศคูแขงขันเปนตลาดการสงออกที่สําคัญ และควรวางแนวนโยบาย

สงเสริมการสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศไตหวันใหเหมาะสมตอไป เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันสําหรับตลาดสวนนี้ในอนาคต  สําหรับประเทศมาเลเซีย มีแนวโนมประสิทธิภาพและขนาด

การดําเนินงานลดลงเชนเดียวกับประเทศไตหวัน โดยจากประสิทธิภาพการดําเนินงาน รอยละ 

58.39 ในป พ.ศ. 2546 ลดลงเปนรอยละ 40.70 ในป พ.ศ. 2548 หรือลดลงรอยละ 17.68 และขนาด

การดําเนินงาน จากรอยละ 11.98 ในป พ.ศ. 2546 ลดลงเปนรอยละ 6.29 ในป พ.ศ. 2548 หรือลดลง

รอยละ 5.72 จากประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและขนาดสัดสวนการสงออกที่ลดลงอยาง

ตอเนื่อง จึงสรุปไดวา ประเทศมาเลเซีย มีการศักยภาพในการสงออกที่ลดต่ําลง ดังนั้นโอกาส

ขยายตัวมาเปนคูแขงสําคัญกับประเทศไทยจึงมีความเปนไปไดต่ํามาก สวนประเทศแอฟริกาใตมี

ประสิทธิภาพการสงออกถือวาคงที่ โดยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณรอยละ 21.36 

และมีขนาดการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.81 จากการพัฒนาของประสิทธิภาพการแขงขัน

ไมสูงมากนัก และขนาดมูลคาการสงออกลดต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูสงออกอยางไทย 

ดังนั้นประเทศแอฟริกาใตยังขาดศักยภาพที่กาวมาเปนคูแขงกับประเทศไทยในระยะเวลาปจจุบัน 

 

ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกในภาพรวมตลาดจาก

ตัวแบบที่ 1 ใน ป พ.ศ. 2546 - 2548 

 

ประสิทธิภาพดําเนินงาน ขนาดดําเนินงาน 
ประเทศ 

2546  2547  2548  2546  2547  2548  

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

สิงคโปร  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

ไตหวัน  1.0000  0.3574  0.0763  1.0000  0.0297  0.0136  

มาเลเซีย  0.5839  0.4983  0.4070  0.1198  0.0989  0.0626  

แอฟริกาใต  0.2155  0.1903  0.2350  0.0556  0.0448  0.0438  

 

เมื่อพิจารณาลักษณะการสงออก จากการเปรียบเทียบผลตางของประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 

และ 3 ในตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะหพบวา ประเทศไทย สามารถวัดประสิทธิภาพทั้งสองตัวแบบ

ไดเทากัน จึงไมสามารถบงชี้ลักษณะการสงออกทั้งสองประเทศได  สําหรับประเทศมาเลเซีย 

ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 มากกวาประสิทธิภาพในตัวแบบที่ 3  ถึงรอยละ 25.17    7.86 และ  
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2.48 ในป 2546 - 2548 ตามลําดับ แสดงวาการสงออกดอกกลวยไมเนนปริมาณการสงออกที่สูงแต

ราคาผลผลิตที่ต่ํา และสําหรับ ประเทศนิวซีแลนด สิงคโปร และ แอฟริกาใต มีแนวโนม

ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวาประสิทธิภาพในตัวแบบที่ 3 โดยประเทศนิวซีแลนด 

ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวาประสิทธิภาพในตัวแบบที่ 3  ถึงรอยละ 72.26  ในป พ.ศ. 

2546 และ ประเทศสิงคโปร มีประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวาประสิทธิภาพในตัวแบบที่ 3  

ถึงรอยละ 75.88 ในป 2548   และ ประเทศแอฟริกาใต ประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวา

ประสิทธิภาพในตัวแบบที่ 3  ถึงรอยละ 18.88 14.93 และ 23.12 ในชวงป 2546 – 2548 ตามลําดับ 

ดังนั้น ประเทศนิวซีแลนด สิงคโปรและแอฟริกาใต ดอกกลวยไมท่ีสงออกมีลักษณะที่โดดเดนดาน

ราคาตอหนวยของผลผลิตที่ทําการสงออกมากกวาปริมาณในชวงเวลาดังกลาว 

 

ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) ดานเทคนิค การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพรวม

ตลาดโลกจากตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

2546  2547  2548  
ประเทศ 

ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.2774  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

สิงคโปร  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  0.2412  1.0000  

ไตหวัน  1.0000  1.0000  0.3574  0.3505  0.0713  0.0763  

มาเลเซีย  0.5839  0.3322  0.4983  0.4197  0.3384  0.3136  

แอฟริกาใต  0.0267  0.2155   0.041  0.1903  0.0038   0.235  

 

6.1.2 ตลาดประเทศญี่ปุน 

ในปจจุบันประเทศญี่ปุนถือเปนตลาดนําเขาดอกกลวยไมใหญท่ีสุดในโลก ในป พ.ศ. 2548 

มีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกกวา 1,408 ลานบาท หรือ คิดเปนสัดสวนตลาด รอยละ 29.05 ของ

มูลการการสงออกรวม โดยตลาดประเทศญี่ปุนมีการนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศผูผลิตราย

สําคัญ 5 ประเทศ ประกอบไปดวย ประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาการดําเนินงานการสงออกกลวยไมตัดดอกในตลาดประเทศญี่ปุน พบวา 
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สําหรับประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงานการสงออกกลวยไมไป

ประเทศญี่ปุนในชวงป พ.ศ. 2546  –  2548 ของประเทศผูสงออกทั้ง 5 ประเทศ ดังตารางที่ 5.3 

ประเทศไทยและสิงคโปร มีประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงานสูงสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงาน รอยละ 

100 ตลอดระยะเวลา 3 ป จึงกลาวไดวา ประเทศสิงคโปร นับเปนประเทศคูแขงขันรายสําคัญของ

ไทย ในตลาดประเทศญี่ปุน สําหรับประเทศนิวซีแลนด มีประสิทธิภาพดําเนินงานและขนาดอยูใน

ช้ันแนวหนาเชนเดียวกับประเทศไทย ยกเวนใน ป พ.ศ. 2546 ท่ีมีประสิทธิภาพการดําเนินงานและ

ดานขนาดการดําเนินงานที่ดอยกวาประเทศไทย โดยมีประสิทธิภาพและขนาดการดําเนินงานอยูท่ี

รอยละ 74.31 และ 49.45  อาจกลาวไดวา แมในบางชวงเวลาประเทศนิวซีแลนด มีประสิทธิภาพที่

ดอยกวาประเทศไทยอยูบาง แตจากขนาดสัดสวนมูลคาการสงออกที่สูงในแตละป เมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศคูแขงขันอื่นๆ ดังนั้นเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ประเทศนิวซีแลนดจัดเปนประเทศ

คูแขงที่สําคัญของไทย เชนเดียวกับ ประเทศสิงคโปร สวนประเทศไตหวัน มีแนวโนมของ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลงอยางชัดเจน จากประสิทธิภาพรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2546 เปน

รอยละ 12.23 ในป พ.ศ. 2548 หรือลดลงรอยละ 87.77 สําหรับขนาดการดําเนินงานสงออกมี

แนวโนมที่ลดลงเชนเดียวกัน โดย มีคารอยละ 100 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 0.37 ในป พ.ศ. 2548 

หรือมีขนาดลดลงรอยละ 99.63 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก ประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการ

ดําเนินงาน พบวา สัดสวนมูลคาการสงออกที่ลดลง เปนสาเหตุใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

ประเทศไตหวันลดลงอยางตอเนื่อง หรือกลาววา ประเทศไตหวันมีแนวโนมสูญเสียตลาดการ

สงออกดอกกลวยไมสําคัญ อยาง ประเทศญี่ปุน ท่ีนับเปนฐานตลาดกลวยไมหลักของไตหวัน สวน

ประเทศมาเลเซีย มีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป โดย มีประสิทธิภาพ

เพียงรอยละ16.41 ในป พ.ศ. 2546 ตอมามีประสิทธิภาพเพิ่มเปนรอยละ 38.18 ในป พ.ศ. 2548 ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 21.77 แตอยางไรก็ตาม ขนาดการดําเนินงาน มีคาที่ต่ําและมีแนวโนม

คงที่ โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 3.57  แสดงใหเห็นวา ในชวง 3 ป ประเทศมาเลเซีย มีสัดสวนมูลคา

การสงออกไมเปลี่ยนแปลง และมีขนาดต่ําอยูมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขัน อยาง 

ประเทศไทย และสิงคโปร แตมีการจัดการเกี่ยวกับการผลิตและสงออกดอกกลวยไมท่ีพัฒนาขึ้น

ตามลําดับ ดังนั้น ในอนาคตหากประเทศมาเลเซียมีการเพิ่มมูลคาการสงออกไปตลาดประเทศญี่ปุน

ใหสูงขึ้น จะสามารถยกระดับเปนคูแขงสําคัญของไทยได 
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ตารางที่ 5.3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพรวมตลาด

ประเทศญี่ปุนจากตัวแบบที่ 1 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ขนาดดําเนินงาน 
ประเทศ 

2546  2547  2548  2546  2547  2548  

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.7431  1.0000  1.0000  0.4945  1.0000  1.0000  

สิงคโปร  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

ไตหวัน  1.0000  0.2321  0.1223  1.0000  0.0193  0.0037  

มาเลเซีย  0.1641  0.1853  0.3818  0.0085  0.0865  0.0120  

 

เมื่อพิจารณาลักษณะการสงออกในตลาดประเทศญี่ปุน โดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

ตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ในตารางที่ 5.4 พบวา ประเทศไทย วัดประสิทธิภาพทั้งสองตัวแบบได

เทากัน จึงไมสามารถสรุปลักษณะการสงออกของประเทศได สวนประเทศนิวซีแลนดวัดคา

ประสิทธิภาพ จากตัวแบบที่ 2 ไดมากกวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ 21.03 ในป พ.ศ. 2546 และประเทศ

มาเลเซีย มีคาประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 มากกวา ประสิทธิภาพตัวแบบที่ 3 รอยละ 8.62  12.10 

และ 28.54 ในป 2546 - 2548 ตามลําดับ จึงกลาวไดวาทั้ง 2 ประเทศ มีแนวโนมการสงออกผลผลิต

ดอกกลวยไมท่ีมีราคาถูก แตมีปริมาณมากไปตลาดประเทศญี่ปุนในชวงเวลาดังกลาว สวนประเทศ

สิงคโปร มีคาประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ 26.35 และ 16.73 ในป 

พ.ศ. 2546 และ 2548 เชนเดียวกับ ประเทศไตหวัน ท่ีคาประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวา ตัว

แบบที่ 3 รอยละ 38.87  8.42 และ 3.78 ในป 2546 – 2548 ดังนั้นสรุปไดวา การสงออกกลวยไมตัด

ดอกของประเทศสิงคโปร และไตหวัน ไปยังตลาดประเทศญี่ปุนมีลักษณะผลผลิตที่ราคาตอหนวย

สูง มากกวาเนนที่ปริมาณการสงออก  
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ตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) ดานเทคนิค การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพ

ตลาดประเทศญี่ปุนจากตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

2546  2547  2548  
ประเทศ 

ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.7431  0.5328  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

สิงคโปร  0.7365  1.0000  1.0000  1.0000  0.8327  1.0000  

ไตหวัน  0.6013  1.0000  0.1479  0.2321  0.0845  0.1223  

มาเลเซีย  0.157  0.0708  0.1853  0.0643  0.3818  0.0964  

 

5.1.3 ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกอันดับสองของ

ประเทศไทย โดยในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรวม 505 ลานบาท หรือ คิดเปน

สัดสวนตลาด รอยละ 10.41 ของมูลคาสงออกรวม ซ่ึงประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกรายสําคัญ

ไปตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปรและ

มาเลเซีย เมื่อพิจารณาการดําเนินงานการผลิตและสงออกดอกกลวยไมในฐานตลาดประเทศ

สหรัฐอเมริกา พบวา 

 

 ประสิทธิภาพการดําเนินงานการและขนาดการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2546  –  2548 ดัง

ตารางที่ 5.5 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย คือ ประเทศที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานสงออก

กลวยไมตัดดอกไปประเทศสหรัฐอเมริกาสูงสุด ตลอดระยะเวลา 3 ป โดยทั้งสองประเทศมี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงาน รอยละ 100 ดังนั้น ประเทศมาเลเซีย จึง

นับเปนคูแขงรายสําคัญของประเทศไทย ในตลาดกลวยไมตัดดอกประเทศสหรัฐอเมริกา สวน

ประเทศนิวซีแลนด ประสิทธิภาพการดําเนินงานมีแนวโนมสูงขึ้นตามลําดับ ในระยะเวลา 3  ป มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงขึ้น รอยละ 29.45 สวนขนาดการดําเนินงาน คาที่วัดไดมีแนวโนมที่

คงที่ โดยขนาดการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 1.55 สรุปไดวา ในชวงเวลา 3 ป ประเทศ

นิวซีแลนด มีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีข้ึนตามลําดับทั้งในสวนการผลิตและการสงออก แตอยางไรก็

ตาม สัดสวนมูลคาการสงออกไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และถือไดวาสัดสวนมูลคาการสงออกที่ต่ํา

มาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ดังนั้น สําหรับตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา แมประเทศ
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นิวซีแลนดพัฒนาการดําเนินงานไดดีข้ึน แตก็ยังไมสามารถกาวคูแขงที่สําคัญของประเทศไทยได 

ในระยะเวลาอันสั้น สวนประเทศสิงคโปร พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานการสงออกมีแนวโนม

ดีข้ึน จากในป พ.ศ. 2546 มีประสิทธิภาพการดําเนินงานรอยละ 0 หรือกลาวในอีกนัยวาไมมีการ

สงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาเลย แตในชวง 2 ปตอมา ประสิทธิภาพการดําเนินงานเพิ่มเปนรอย

ละ 7.02 และ 55.84 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับขนาดการดําเนินงานที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นในทุกป จาก

ป พ.ศ. 2546 ท่ีมีขนาดดําเนินงานรอยละ 0 ในชวง 2 ปตอมา ขนาดดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 2.75 และ 

6.19 ตามลําดับ นับไดวา ประเทศสิงคโปรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานสงออก

กลวยไมดีข้ึนอยางมากในทุกป และมีสัดสวนมูลคาการสงออกที่มีการขยายตัวตามลําดับ ตลอด

ระยะเวลา 3 ป ดังนั้นในอนาคตอันใกล ประเทศสิงคโปรมีความเปนไปไดที่จะกาวมาเปนคูแขงที่

สําคัญของประเทศไทยในตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพรวมตลาด

ประเทศสหรัฐอเมริกาจากตัวแบบที่ 1 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

ประสิทธิภาพดําเนินงาน ขนาดดําเนินงาน 
ประเทศ 

2546  2547  2548  2546  2547  2548  

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.0184  0.0191  0.3129  0.0160  0.0178  0.0126  

สิงคโปร  0.0000  0.0702  0.5584  0.0000  0.0275  0.0619  

มาเลเซีย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

 

เมื่อพิจารณาลักษณะการสงออกของผูสงออกแตละประเทศ จากการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 และ 3 ในตารางที่ 5.6 พบวา ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รอยละ 100 ในทั้งสองตัวแบบ จึงไมสามารถบงบอกลักษณะการ

สงออกของทั้ง 2 ประเทศ ในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับประสิทธิภาพของประเทศ

นิวซีแลนด ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา ตัวแบบที่ 3 ตลอดระยะเวลาสามป โดยจากป พ.ศ. 2546 -2548 

ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา ตัวแบบที่ 3 อยูรอยละ 1.59 1.68 และ 24.16 ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน 

ประเทศสิงคโปร วัดประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 ไดนอยกวา ตัวแบบที่ 3 โดยจากป พ.ศ. 2546 และ 

พ.ศ.2548   ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา ตัวแบบที่ 3 อยูรอยละ 6.80 และ 44.41 ตามลําดับ จึงกลาวได
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วา ประเทศนิวซีแลนด และ สิงคโปร เมื่อเปรีบเทียบกับ คูแขงขันอยาง ประเทศไทย ท้ังสองประเทศ

นี้ มีแนวโนมการสงออกดอกกลวยไมท่ีมีคุณภาพสูงราคาแพงไปตลาดสหรัฐอเมริกา  

 

ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) ดานเทคนิค การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพ

ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาจากตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

2546  2547  2548  
ประเทศ 

ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด 0.0026  0.0184  0.0023  0.0191  0.0713  0.3129  

สิงคโปร  0.0000  0.0000  0.0022  0.0702  0.1144  0.5584  

มาเลเซีย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

 

5.1.4 ตลาดประเทศเนเธอรแลนด 

 ประเทศเนเธอรแลนดถือเปนศูนยกลางประเทศผูสงออกไมตัดดอกอันดับหนึ่งของโลก ซ่ึง
ในสวนของกลวยไมตัดดอกประเทศเนเธอรแลนดนับเปนตัวกลางในการจัดจําหนายของภาคพื้น

ยุโรป โดยในป พ.ศ. 2548 ประเทศเนเธอรแลนดมีมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกกวา 63 ลานบาท 

ซ่ึงมีการนําเขาจากประเทศผูผลิตรายสําคัญ 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปร 

มาเลเซีย และแอฟริกาใต เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของกลุมประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอก

ดังกลาว พบวา 

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 ดังตาราง

ท่ี 5.7 ประเทศไทย และ สิงคโปร มีการดําเนินงานในระดับชั้นแนวหนา โดยประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานและขนาดดําเนินงาน มีคา รอยละ 100 ดังนั้น ประเทศสิงคโปร จึงจัดเปนประเทศคู

แขงขันสําคัญอันดับหนึ่ง ในตลาดประเทศเนเธอรแลนด สวนประเทศนิวซีแลนด ในป พ.ศ. 2547 มี

ประสิทธิภาพเทียบเทาประเทศไทยและสิงคโปร แตป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2548 ท่ีวัด

ประสิทธิภาพได ดอยกวาประเทศไทยและสิงคโปร โดยวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานได รอยละ 

20.67 และ 64.93 ตามลําดับ และมีขนาดการดําเนินงาน รอยละ 30.86 และ 11.18 ตามลําดับ  ดังนั้น

จึงกลาวไดวา ประเทศนิวซีแลนดในชวง 2 ปหลัง มีการดําเนินงานที่ถือวามีประสิทธิภาพสูง แตมี

สัดสวนมูลคาการสงออกดอกกลวยไมไปประเทศเนเธอรแลนดท่ีต่ําอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
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ประเทศไทย สวนประเทศมาเลเซีย ในป พ.ศ. 2546 มีประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการ

ดําเนินงาน อยูท่ีรอยละ 29.14 และ 21.67 ตามลําดับ ตอมาในชวง 2 ปหลัง มีประสิทธิภาพโดยรวม

ท่ีดีข้ึน โดยในป พ.ศ. 2547 และ 2548  ประสิทธิภาพการดําเนินงาน มีคารอยละ 74.49 และ 60.01 

ตามลําดับ ในขณะที่ขนาดการดําเนินงาน มีคารอยละ 70.01 และ 59.41 ตามลําดับ จึงกลาวไดวา 

สําหรับประเทศมาเลเซีย การดําเนินงานมีประสิทธิภาพที่ใกลเคียงกับประเทศนิวซีแลนด และเมื่อ

พิจารณาขนาดการดําเนินงานประกอบ พบวามีสัดสวนมูลคาการสงออกไมเปนรองประเทศ

นิวซีแลนด ดังนั้นในตลาดประเทศเนเธอรแลนดจึงถือไดวา ประเทศมาเลเซียเปนประเทศคูแขงขัน

ในระดับเดียวกับประเทศนิวซีแลนด สําหรับประเทศแอฟริกาใต พบวา ป พ.ศ. 2548 มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานเพียงรอยละ 21.36 เทานั้น ซ่ึงมีประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลง

ครึ่งหนึ่งจากชวง 2 ปกอนหนา ประกอบกับขนาดการดําเนินงานที่มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน โดย

จากขนาดการดําเนินงานรอยละ 40.68 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 21.03 ในป พ.ศ. 2548 หรือลดลง

รอยละ 19.65 จากสัดสวนมูลคาการสงออกที่ลดลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานที่ลดลงใน ป พ.ศ. 2548 จึงกลาวไดวา ประเทศแอฟริกาใตมีแนวโนมศักยภาพในการ

แขงขันลดต่ําลงและกําลังสูญเสียฐานตลาดแกประเทศผูสงออกรายอื่นในสวนของตลาดประเทศ

เนเธอรแลนด  

 

ตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพรวมตลาด

ประเทศเนเธอรแลนด จากตัวแบบที่ 1 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

ประสิทธิภาพดําเนินงาน ขนาดดําเนินงาน 

ประเทศ 2546  2547  2548   2546   2547   2548  

ไทย 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด 0.2067  1.0000  0.6493  0.3086  1.0000  0.1118  

สิงคโปร 1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

มาเลเซีย 0.2914  0.7449  0.6001  0.2167  0.7001  0.5941  

แอฟริกาใต 0.4307  0.4430  0.2136  0.4068   0.3781  0.2103  

 

เมื่อพิจารณาลักษณะการสงออกของผูสงออกแตละประเทศ โดยการเปรียบเทียบคา

ประสิทธิภาพตัวแบบที่ 2 และ 3 ในตารางที่ 5.8 พบวา ประเทศไทย มีประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เทากันทั้งสองตัวแบบ ตลอดระยะเวลาสามป สวนประเทศนิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซียและ
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แอฟริกาใตมีแนวโนม ประสิทธิภาพจาก ตัวแบบที่ 2 มีคาที่ต่ํากวา ตัวแบบที่ 3 โดย ประเทศ

นิวซีแลนด ในป พ.ศ. 2546 – 2548 วัดคาประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 ต่ํากวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ19.06 

82.95 และ 61.80 ตามลําดับ ประเทศสิงคโปร ป พ.ศ. 2546 และป พ.ศ. 2547 วัดคาประสิทธิภาพ 

ตัวแบบที่ 2 ต่ํากวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ 1.77 และ 12.05 ตามลําดับ ประเทศมาเลเซีย ป พ.ศ. 2547 

และป พ.ศ. 2548 วัดคาประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 ต่ํากวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ 9.09 และ 11.14 

ตามลําดับ และประเทศแอฟริกาใต ในป พ.ศ. 2546 – 2548 วัดคาประสิทธิภาพ ตัวแบบที่ 2 ต่ํากวา 

ตัวแบบที่ 3 รอยละ41.06 41.82 และ 20.25 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผลผลิตที่สงออกจากผูผลิตทั้ง 

4 ประเทศ ไปตลาดประเทศเนเธอรแลนด มีลักษณะมุงเนนผลผลิตที่มีมูลคาสูงมากกวาดานปริมาณ

การสงออก  

 

ตารางที่ 5.8 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) ดานเทคนิค การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพ

ตลาดประเทศเนเธอรแลนด จากตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

2546  2547  2548  
ประเทศ ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.0162  0.2067  0.1705  1.0000  0.0313  0.6493  

สิงคโปร  0.9823  1.0000  0.8795  1.0000  1.0000  1.0000  

มาเลเซีย  0.2880  0.2761  0.6540  0.7449  0.4887  0.6001  

แอฟริกาใต  0.0201  0.4307  0.0248  0.4430  0.0110  0.2136  

 

5.1.5 ตลาดประเทศอิตาลี 

 ในชวงที่ผานมา ประเทศในกลุมยุโรป ท่ีมีการนําเขามากที่สุด คือประเทศอิตาลี โดยมี

มูลคาการนําเขาในป พ.ศ. 2548 ประมาณ 282 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.5 ของมูลคาตลาดรวม

ท่ัวโลก ซ่ึงประเทศผูสงออกรายสําคัญในตลาดประเทศอิตาลี ประกอบดวย 3 ประเทศ คือ ประเทศ

ไทย นิวซีแลนด และแอฟริกาใต และเมื่อพิจารณาการดําเนินงานของประเทศผูออกเหลานี้ ในฐาน

ตลาดประเทศอิตาลี พบวา 

 

 จากคาประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 ดัง

ตารางที่ 5.9 สําหรับประเทศไทยตลอดชวงเวลา 3 ป มีประสิทธิภาพอยูช้ันแนวหนา โดยมี
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานและขนาดการดําเนินงาน รอยละ 100 ดังนั้น สําหรับ ตลาดประเทศ

อิตาลี จัดไดวาไมมีคูแขงที่มีศักยภาพในระดับเดียวกับประเทศไทย สวนประเทศนิวซีแลนด ในป 

พ.ศ. 2547 สามารถวัดประสิทธิภาพไดรอยละ 100 สวนป พ.ศ. 2546 และ 2548 มีประสิทธิภาพ

ใกลเคียงกัน โดยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานเฉลี่ยรอยละ 24.23 และขนาดการดําเนินงาน มี

คาเฉลี่ยรอยละ 5.58 จึงกลาวไดวา ประเทศนิวซีแลนด มีประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับที่

ตองปรับปรุง และมีสัดสวนมูลคาการสงออกที่ต่ํากวาประเทศไทยมาก ดังนั้นโอกาสในการขยายตัว

มาแขงขันกับประเทศไทยในชวงระยะเวลาอันสั้น จึงมีความเปนไปไดต่ํามาก สวนประเทศ

แอฟริกาใต มีแนวโนมของประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลงอยางชัดเจนตลอดชวงระยะเวลา 3 

ป โดยมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน รอยละ 32.98 ในป พ.ศ. 2546 และ ลดลงเปนรอยละ 22.93 ใน

ป พ.ศ. 2548 หรือมีประสิทธิภาพการดําเนินงานลดลงไปรอยละ 10.5 ทํานองเดียวกัน ขนาดการ

ดําเนินงานที่ลดลงจากรอยละ 1.86 ในป พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 0.63 ในป พ.ศ. 2548 หรือลดลง รอย

ละ 1.25 จึงกลาวไดวา จากประสิทธิภาพการดําเนินงานและสัดสวนมูลคาการสงออกที่มีขนาดต่ํา

และลดลงอยางตอเนื่อง ประเทศแอฟริกาใตจึงมีแนวโนมสูญเสียฐานตลาดประเทศอิตาลีแก

ประเทศคูแขงขัน อยางประเทศไทย และนิวซีแลนด  

 

ตารางที่ 5.9 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพรวมตลาด

ประเทศอิตาลี จากตัวแบบที่ 1 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

ประสิทธิภาพดําเนินงาน ขนาดดําเนินงาน 
ประเทศ 

2546  2547  2548  2546  2547  2548  

ไทย  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  

นิวซีแลนด  0.2351  1.0000  0.2493  0.0687  1.0000  0.0429  

แอฟริกาใต  0.3298  0.3127  0.2293  0.0186  0.0075  0.0063  

 

 เมื่อพิจารณาลักษณะการสงออกของผูสงออกแตละประเทศ  จากการวัดประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบผลลัพธจากตัวแบบที่ 2 และ 3 ในตารางที่ 5.10 พบวามีเพียงเฉพาะประเทศไทยที่มี

ประสิทธิภาพเต็มรอยละ 100 ไมวาจากตัวแบบใด จึงไมช้ีใหเห็นลักษณะเดนการสงออกดอก

กลวยไมของประเทศไทยไปอิตาลีได สําหรับประเทศนิวซีแลนด  และแอฟริกาใต พบวา สามารถ

วัดประสิทธิภาพจาก ตัวแบบที่ 2 ไดนอยกวา ตัวแบบที่ 3 ตลอดชวงเวลา 3 ป โดยประเทศ

นิวซีแลนด ในชวงป พ.ศ. 2546  -  2548 ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา ตัวแบบที่ 3 รอยละ 21.95  99.84 
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และ 15.11 ตามลําดับ ประเทศแอฟริกาใต ในชวงป พ.ศ. 2546 - 2548 ตัวแบบที่ 2 มีคานอยกวา ตัว

แบบที่ 3 รอยละ 17.00  20.07 และ 15.59 ตามลําดับ จึงชี้ใหเห็นชัดเจนวา ดอกกลวยไมท่ีท้ังสอง

ประเทศสงออกไปประเทศอิตาลี มีแนวโนมเปนผลผลิตที่ตองมีคุณภาพดีและราคาสูง  

 

ตารางที่ 5.10 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) ดานเทคนิค การสงออกกลวยไมตัดดอกภาพ

ตลาดประเทศอิตาลี จากตัวแบบที่ 2 และ ตัวแบบที่ 3 ใน ป พ.ศ. 2546 – 2548 

 

2546  2547  2548  
ประเทศ 

ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 2 ตัวแบบที่ 3 

ไทย  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  1.00000  

นิวซีแลนด  0.01565  0.23512  0.00160  1.00000  0.09827  0.24932  

แอฟริกาใต  0.15988  0.32984  0.11199  0.31265  0.07342  0.22934  
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5.2  การวัดศักยภาพปจจัยการสงออก 

 

สําหรับการศึกษาถึงผลกระทบของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับภาคการผลิตและสงออก

กลวยไมตัดดอกของประเทศผูผลิตรายตางๆ ท้ัง 6 ประเทศ ไดทําการวิเคราะหในรูปของเลขดัชนี

โดยเปรียบเทียบขอมูลกับประเทศไทย เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหศักยภาพของผูผลิตประเทศ

ตางๆ ดังตารางที่ 5.11 พบวา 

  

5.2.1  ประเทศไทย 

จากการศึกษาที่ผานมา ประเทศไทยนับเปนประเทศที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ

ผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกดีท่ีสุดในหมูประเทศผูสงออกที่ทําการศึกษา ซ่ึงเมื่อพิจารณา

รายละเอียดปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตและการสงออกดอกกลวยไม  

 

ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต พบวา  ปจจัยดานการใชประโยชนท ่ีดิน ประเทศไทย

มีศักยภาพอยูในอันดับ 2 แตเปนรองประเทศที่มีเลขดัชนีอันดับ 1 อยางประเทศสิงคโปร อยูรอยละ 

311.52 ปจจัยคาใชจายในการผลิตประเทศไทยมีเลขดัชนีอยูในอันดับ 3 เปนรองประเทศมาเลเซีย 

และ แอฟริกาใต อยูถึงรอยละ 65.24 และ 52.64 ตามลําดับ ถัดมาปจจัยคาแรงงานมีศักยภาพอยู

อันดับ 5 โดยมีเลขดัชนีเปนรอง ประเทศมาเลเซีย ไตหวัน แอฟริกาใต และนิวซีแลนด  อยูถึงรอยละ 

310.35 258.38 257.97 และ 32.53 ตามลําดับ สําหรับดานภาษีอากรมีศักยภาพที่นับวาไดเปรียบ

ประเทศผูผลิตรายอื่นอยูมาก โดยมีเลขดัชนีอยูในอันดับ 1 มีคามากกวาประเทศผูผลิตในอันดับ 2 

อยูถึงรอยละ 99.98 จึงกลาวไดวา ศักยภาพดานการจัดการการเพาะปลูกของประเทศไทยอยูใน

ระดับปานกลาง และมีอุปสรรคดานคาแรงงาน อยางไรก็ตาม ดานภาษีอากรภาครัฐมีการสนับสนุน

ชวยเหลือเกษตรกรอยางมากในจุดนี้ จึงทําใหมีความไดเปรียบประเทศผูผลิตรายอื่นอยูมาก  

 

สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงออกและดานการขนสงของไทย 3 ปจจัย คือ ปจจัยคา

ขนสงระหวางประเทศ ประเทศไทยมีศักยภาพอยูในอันดับ 5 โดยมีคาเลขดัชนีต่ํากวา ประเทศ

แอฟริกาใตท่ีมีศักยภาพในอันดับ 1  อยูประมาณ 13.8 เทา สําหรับปจจัยการขนสงภายในประเทศมี

ศักยภาพอยูในอันดับ 1 โดยมีเลขดัชนีสูงกวาประเทศสิงคโปรท่ีอยูในอันดับ 2 อยูรอยละ 32.33 และ

ปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่นๆ ประเทศไทยมีศักยภาพอยูใน

อันดับรองสุดทาย โดยมีเลขดัชนีต่ํากวาประเทศที่มีศักยภาพในอันดับ 1 อยางประเทศสิงคโปร อยู
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รอยละ 193.94 ดังนั้น ปญหาพื้นที่สําหรับการจัดสงไมเพียงพอตอความตองการ จึงนับเปนปญหา

หลักอีกประการหนึ่งสําหรับประเทศไทย  

 

จากที่กลาวมาขางตน จึงสรุปรวมไดวา ประเทศไทยมีปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตและสงออก

กลวยไมตัดดอกอยูในระดับที่ปานกลาง โดยมีปจจัยที่ตองปรับปรุง คือ ระบบการจัดการฟารม 

โดยเฉพาะดานคาแรงงานที่เสียเปรียบประเทศคูแขงขันอยางมาก และระบบการขนสงสินคา

การเกษตรทางอากาศของไทยที่ขาดประสิทธิภาพและมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ 

 

5.2.2  ประเทศนิวซีแลนด 

 สําหรับประเทศนิวซีแลนดจัดเปนผูผลิตดอกกลวยไมเพื่อการสงออกอันดับสามของโลก 

โดยในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกมากกวา 13 ลานเหรีญสหรัฐ ซ่ึงมีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและสงออกอยูช้ันแนวหนาเชนเดียวกับประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึง

ผลกระทบของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการผลิตและสงออกของประเทศนิวซีแลนด  

 

ในสวนแรก ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตดอกกลวยไม พบวา ปจจัยการใชประโยชนท่ีดินมีเลข

ดัชนีอยูท่ีรอยละ 43.14 โดยมีศักยภาพอยูในอันดับ 4 ซ่ึงนับวามีศักยภาพที่ต่ํามาก สอดคลองกับ

ปจจัยคาใชจายในการผลิต ท่ีมีเลขดัชนีเพียงรอยละ 39.90 ซึ่งมีศักยภาพจัดอยูในอันดับ 3 ลําดับถัด

มาปจจัยดานคาแรงงาน ประเทศนิวซีแลนดมีเลขดัชนีรอยละ 132.53 ซ่ึงมีศักยภาพอยูในอันดับ 4 

สวนของอัตราภาษีสินคาการเกษตร มีความเสียเปรียบประเทศไทยมาก แตเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

นับวาไมแตกตางกันนัก โดยมีเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 0.02 อยูในอันดับสองรวมกับประเทศอื่นอีกสาม

ประเทศ ดังนั้นสําหรับปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต จัดวาเทคนิคในการผลิตและการจัดการฟารม มี

ศักยภาพที่อยูในระดับปานกลางและไมเปนรองประเทศไทย  

 

สําหรับปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง พบวาปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ มีเลขดัชนีอยูท่ีรอย

ละ 91.94 ซ่ึงมีศักยภาพอยูในอันดับ 5 จึงถือวาศักยภาพสําหรับปจจัยนี้คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงอื่นๆ สําหรับคาขนสงภายในประเทศ มีเลขดัชนีเพียงรอยละ 11.67 โดยมีศักยภาพอยูใน

อันดับ 3 ซ่ึงเปนรองประเทศไทยและสิงคโปรอยูมาก สําหรับปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศ มี

ศักยภาพจัดอยูในอันดับ 6 โดย ประเทศนิวซีแลนด มีเลขดัชนีอยูรอยละ 16.24 ดังนั้นสําหรับปจจัย

ท่ีเกี่ยวกับการขนสง นับวามีศักยภาพที่ต่ําในการรองรับการสงออกดอกกลวยไมไปตลาดใน
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ตางประเทศ  สงผลใหตนทุนการดําเนินงานในสวนนี้มีคาสูง จึงนับเปนอุปสรรคสําคัญในการ

แขงขันดานราคาผลผลิตกับประเทศผูสงออกรายอื่นๆ  

 

โดยสรุปแลวปจจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตตองมีการปรับปรุงอีกมากทั้งในสวน

ของการจัดการการใชประโยชนท่ีดินและระบบคาใชจายการจัดการฟารม โดยเฉพาะตองมีการ

ปรับปรุงดานการจัดเก็บอัตราภาษีอากร จึงจะสามารถแขงขันกับประเทศไทยได เชนเดียวกับใน

สวนปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง ท่ีถือไดวายังเปนจุดเสียเปรียบประเทศผูผลิตรายอื่นๆอยูมาก 

เนื่องจากพื้นฐานในจุดนี้มีศักยภาพต่ํา และมีคาดําเนินงานการขนสงที่แพง 

 

5.2.3  ประเทศสิงคโปร 

 ประเทศที่มีขนาดเล็กอยางประเทศสิงคโปรชวงที่ผานมา นับวามีการผลิตและสงออกดอก

กลวยไมท่ีสูงมาก โดยในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกประมาณ 17 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีมูลคา

การสงออกกลวยไมตัดดอกเปนอันดับสองของโลก และเปนอีกประเทศที่มีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานการผลิตและสงออกอยูช้ันแนวหนาเชนเดียวกับประเทศไทย 

 

เมื่อพิจารณาศักยภาพของปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตดอกกลวยไม พบวา ปจจัยการใช

ประโยชนท่ีดินของสิงคโปรมีเลขดัชนีรอยละ 411.52 ซ่ึงเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตที่

ทําการศึกษา จัดไดวามีศักยภาพอยูในอันดับ 1 โดยมีศักยภาพในจุดนี้มากกวาประเทศไทย ถึง4 เทา 

แตสําหรับปจจัยคาใชจายในการผลิต ประเทศสิงคโปรวัดเลขดัชนีรอยละ 10.36 โดยมีศักยภาพจัด

อยูในอันดับสุดทาย ซ่ึงถือวาดอยกวาประเทศไทยอยูมาก เชนเดียวกับปจจัยคาแรงงาน ท่ีมีเลขดัชนี

รอยละ 74.13 ซ่ึงจัดมีศักยภาพอยูในอันดับ 6 และ ปจจัยภาษีอากรของผลผลิตทางการเกษตร เปน

อีกปจจัยหนึ่งที่มีศักยภาพดอยกวาประเทศไทยมาก โดยมีเลขดัชนีเพียงรอยละ 0.02 เมื่อเปรียบเทียบ

กับไทย ดังนั้นภาพรวมของการจัดการการเพาะปลูกกลวยไมของประเทศสิงคโปร นับวามีศักยภาพ

ท่ีต่ําอยูมากในหลายจุด เนื่องจาก มีตนทุนในการดําเนินงานการผลิตที่สูง ท้ังในสวนของ คาใชจาย

การผลิตรวม คาแรงงาน และอัตราภาษีอากร ประกอบกับขอจํากัดในดานพื้นที่เพาะปลูกของ

ประเทศ ดังนั้นจึงมีการกําหนดนโยบายสงเสริมผูลงทุนไปประกอบการดําเนินงานในพื้นที่ประเทศ

อ่ืนที่มีความเหมาะสม แลวจัดสงผลผลิตที่ไดกลับประเทศสิงคโปรเพื่อแปรรูปและจัดจําหนาย

ตอไป จนสงผลใหประเทศสิงคโปรเปนประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกอันดับสองของโลกเชน

ในปจจุบัน 
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สําหรับปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง ปจจัยแรกที่ทําการพิจารณา คือ คาขนสงระหวางประเทศ 

ประเทศสิงคโปร มีเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 434.10 ซ่ึงจัดอยูในอันดับ 3 ของประเทศผูผลิต สวนปจจัย

การขนสงภายในประเทศ วัดเลขดัชนีไดรอยละ 67.67 มีศักยภาพจัดอยูในอันดับ 2 จึงนับวาประเทศ

สิงคโปรเปนประเทศหนึ่งที่มีระบบการขนสงภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ สวนปจจัยพื้นที่การ

ขนสงทางอากาศ มีศักยภาพอยูในอันดับหนึ่ง โดยมีเลขดัชนีรอยละ 293.94 แสดงใหเห็นวาประเทศ

สิงคโปรมีพ้ืนที่เพื่อรองรับการสงออกทางอากาศที่สูง และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการขนสง

ผลผลิตออกสูทองตลาด โดยเฉพาะชวงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดสูงมาก 

 

ดังนั้นในภาพรวมประเทศสิงคโปรแมมีศักยภาพในปจจัยการจัดการผลิตที่ดอยกวาประเทศ

ไทย แตมีปรับระบบการดําเนินงานมารองรับในจุดนี้ คือ มีการลงทุนเพาะปลูกในประเทศตนเองต่ํา 

เนนไปลงทุนเพาะปลูกในประเทศเพื่อนบานแลวจึงนําผลผลิตกลับสูประเทศตนเอง เปนสวน

สนับสนุนระบบตลาดกลวยไมของประเทศ ใหมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 

สําหรับปจจัยดานการขนสงมีศักยภาพที่ดีในระดับตนๆของประเทศผูผลิตกลวยไมตัดดอก  ซ่ึงแมมี

คาใชจายในการขนสงไปประเทศคูคาที่สูง แตถือวาโดยรวมแลวประเทศสิงโปรมีศักยภาพพื้นฐาน

ในระบบขนสงเพื่อรองรับการสงออกดอกกลวยไมสูงกวาประเทศไทย 

 

5.2.4  ประเทศไตหวัน 

 จากที่ไดมีการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานในเบื้องตน สรุปวาประเทศไตหวัน

เปนประเทศผูผลิตดอกกลวยไมประเทศหนึ่ง ท่ีมีแนวโนมการสงออกลดลงอยางชัดเจนในทุกป 

และเมื่อศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลตอการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไตหวันโดย

เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตดอกกลวยไม คือ ปจจัยการใชประโยชนท่ีดินสามารถวัดเลข

ดัชนีไดรอยละ 5.95 โดยมีศักยภาพสอดคลองกับปจจัยคาใชจายในการผลิต ท่ีมีเลขดัชนีเพียงรอยละ 

24.06 โดยทั้งสองปจจัยเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่นๆมีประสิทธิภาพอยูอันดับ 6 และ 5 

ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาปจจัยคาแรงงาน ประเทศไตหวันมีเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 358.38 ซ่ึงมี

ตัวเลขอยูในอันดับ 3 แสดงใหเห็นถึงอัตราคาแรงงานที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตรายอื่นๆ

โดยเฉพาะประเทศไทย สวนปจจัยอัตราภาษีอากร มีการจัดเก็บในอัตราที่สูงมาก จนทําใหเมื่อทํา

การวัดเลขดัชนีมีคาเพียงรอยละ 0.002 ซ่ึงมีศักยภาพอยูในอันดับรองสุดทายของประเทศผูผลิต ซึ่ง

สาเหตุท่ีปจจัยดานการผลิตในสวนตางๆ มีศักยภาพที่ต่ํา เนื่องจากการขยายตัวของความตองการ
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ผลผลิตภายในประเทศ จนในปจจุบันบางชวงเวลา ปริมาณผลผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความ

ตองการและตองมีการนําเขาจากประเทศผูผลิตรายอื่นเปนปริมาณมาก ทําใหเมื่อวัดศักยภาพปจจัย

ตางๆโดยเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออก มีเลขดัชนีท่ีต่ํามาก และประกอบกับตัวเลขของปจจัย

อัตราภาษีอากรที่วิเคราะหได ยิ่งแสดงใหเห็นถึงอุปสรรคที่เพิ่มขึ้นดานอัตราภาษีอากรของภาค

การเกษตรของประเทศไตหวัน ทําใหยากแกการผลิตดอกกลวยไมมาแขงขันกับประเทศอื่นๆ  

 

สําหรับปจจัยที่เกี่ยวกับภาคการขนสง พบวา ปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ มีเลขดัชนีอยู

ท่ีรอยละ 475.37 โดยจัดวามีคาอยูในอันดับ 2 ของประเทศผูแขงขันที่ทําการศึกษา จึงแสดงใหเห็น

ถึงความไดเปรียบในสวนของตนทุนดานการสงออกของประเทศไตหวัน สวนปจจัยการขนสงใน

ประเทศ มีคาอยูท่ีรอยละ 0.64 ซ่ึงคาที่ไดจัดวามีศักยภาพอยูในอันดับ 5 ของประเทศผูผลิต จึง

นับเปนอุปสรรคสวนหนึ่งของธุรกิจกลวยไมตัดดอกของประเทศไตหวัน และเมื่อพิจารณาปจจัย

สนับสนุนการขนสงคือ ปจจัยพื้นที่การสงออกทางอากาศของประเทศไตหวัน มีศักยภาพอยูใน

อันดับ 2 โดยมีคาอยูท่ีรอยละ 242.70 แสดงใหเห็นชัดเจนวา ประเทศมีศักยภาพที่สูงมากในการที่จะ

สงออกดอกกลวยไมไปตลาดในตางประเทศ จนสามารถกลาวไดวาประเทศไตหวันยากที่จะประสบ

ปญหาพื้นที่ในการขนสงไมเพียงพอตอความตองการ  

 

จากรายละเอียดที่ไดกลาวมาสรุปไดวา ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตเพื่อการสงออกมีศักยภาพ

โดยรวมที่ต่ํามาก และมีอุปสรรคที่สําคัญอยูหลายจุดรอบดาน แตปจจัยที่เกี่ยวกับดานการขนสง 

โดยรวมมีศักยภาพที่สูงมาก ซ่ึงแมวาประเทศไตหวันมีพ้ืนฐานการขนสงทางอากาศที่เอื้ออํานวยตอ

การสงออกกลวยไมตัดดอกไปขายในตางประเทศ แตก็ไมสามารถทําใหภาพการสงออกโดยรวม

ของประเทศสูงขึ้นมาได เนื่องจากการสถานการณการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศที่

สูงขึ้นตามลําดับในทุกป ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะทําการผลิตเพื่อการสงออก  

 

5.2.5  ประเทศมาเลเซีย 

  สําหรับประเทศมาเลเซียเปนประเทศผูผลิตกลวยไมรายสําคัญอีกประเทศหนึ่ง ในชวงที่

ทําการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ป มูลคาการสงออกมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ในป พ.ศ. 2546 มี

มูลคาการสงออกประมาณ 3.4 ลานเหรียญสหรัฐ และในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 3.7 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมีมูลคาการสงออกอยูในอันดับ 4 ของประเทศที่ได

ทําการศึกษา เมื่อศึกษาถึงผลกระทบของปจจัยตางๆที่มีผลตอการผลิตและการสงออกดอกกลวยไม

ของประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับประเทศไทย  



 83

ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต พบวา ปจจัยการใชประโยชนท่ีดิน สามารถวัดเลข

ดัชนีไดรอยละ 26.47 ถือไดวามีศักยภาพอยูในอันดับ 5 ของประเทศผูผลิตกลวยไมตัดดอก แสดง

ใหเห็นถึงความไรศักยภาพอยางมากในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร สวนปจจัยคาใชจาย

ในการผลิตมีประสิทธิภาพที่วัดไดสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยมีเลขดัชนีรอยละ 

165.24 มีศักยภาพจัดอยูในอันดับ 1 ของประเทศผูผลิต ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยคาแรงงาน ท่ีมีคาเลข

ดัชนีรอยละ 410.35 ซ่ึงจัดอยูในอันดับ 1 อีกเชนกัน แสดงใหเห็นวา เกษตรกรมีการจัดการฟารมที่ดี

มาก และมีอัตราคาแรงของเกษตรกรในประเทศที่มีคอนขางต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศไทย ซ่ึงเปน

สาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหมีตนทุนในการดําเนินงานที่ต่ําตามไปดวย สําหรับปจจัยการจัดเก็บภาษี

อากรของภาคเกษตร ประเทศมาเลเซียมีเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 0.02 โดยอยูในอันดับ 2 รวมกับ

ประเทศอื่นๆอีกสามประเทศ จากคาที่วัดได จัดวามีศักยภาพที่ใกลเคียงกับผูผลิตรายอื่น และยังมี

ศักยภาพดอยกวาประเทศไทยมาก  

 

ปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสงพบวา ดานคาขนสงระหวางประเทศมีคาเลขดัชนีรอยละ 424.44 

จัดวามีศักยภาพอยูในอันดับ 4 ของประเทศที่ทําการศึกษา ในสวนนี้ถือวาประเทศมาเลเซียมี

ศักยภาพที่คอนขางดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย สวนปจจัยการขนสงในประเทศ มีเลขดัชนี

รอยละ 3.10 อยูในอันดับ 4 ของประเทศทําการศึกษา ซ่ึงนับวามีระบบขนสงภายในประเทศที่มา

รองรับยังไมดีเพียงพอ สําหรับปจจัยสนับสนุนอีกสวน คือ พ้ืนที่ขนสงทางอากาศ ประเทศสิงคโปร 

วัดเลขดัชนีไดรอยละ 153.11 ซ่ึงมีศักยภาพอยูในอันดับ 3 ของประเทศที่ทําการศึกษา จากคาที่วัดได

แสดงใหเห็นชัดเจนวาประเทศมาเลเซียมีศักยภาพในการขนสงทางอากาศที่นับวาสูงกวาประเทศ

ไทยมาก ประกอบกับประเทศมาเลเซียสามารถสงออกผานประเทศสิงคโปรไปประเทศคูคาตางๆ 

ทําใหมาเลเซียเปนอีกประเทศที่ไมพบอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่การขนสง  

 

กลาวโดยสรุปไดวาประเทศมาเลเซีย แมมีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกไมดีนัก แตมีปจจัยที่

เกี่ยวกับดานการผลิตในสวนอื่นดีกวาประเทศผูผลิตรายอื่นๆอยูมาก ในสวนของภาคการขนสง

ประเทศมาเลเซียถือวามีศักยภาพโดยรวมที่ดี และมีทางเลือกในการสงออกที่หลากหลายกวา

ประเทศไทย โดยสามารถอิงภาคการขนสงในประเทศหรืออาศัยการสงออกผานประเทศสิงคโปร 

 

5.2.6  ประเทศแอฟริกาใต 

 ประเทศแอฟริกาใตเปนประเทศผูผลิตกลวยไมรายสําคัญในการสงออกไปประเทศกลุม

ยุโรป ซ่ึงมีมูลคาการสงออกไปตลาดประเทศยุโรปประมาณ 0.8 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน
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สัดสวนการสงออกรอยละ 94 ของยอดการสงออกดอกกลวยไมรวมทั้งหมดของประเทศ เมื่อศึกษา

ผลกระทบของปจจัยการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกเปรียบเทียบศักยภาพกับประเทศไทย 

พบวา 

 

  ในสวนของปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต พบวา ปจจัยการใชประโยชนท่ีดิน มีคาเลขดัชนีอยู

รอยละ 87.32 โดยมีศักยภาพอยูในอันดับ 3 ของประเทศที่ศึกษา จากคานี้แสดงใหเห็นวาการจัดการ

พ้ืนที่เพาะปลูกอยูในขั้นที่คอนขางดีเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมผูผลิต และเมื่อพิจารณาปจจัย

คาใชจายในการผลิต จะเห็นวา มีการจัดการดานคาใชจายในการผลิตดอกกลวยไมท่ีดีกวาประเทศ

ไทยมาก โดยมีคาเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 152.64 ซ่ึงมีศักยภาพจัดอยูในอับดับ 2 ของประเทศของ

ประเทศที่ทําการศึกษา สําหรับปจจัยคาแรง สามารถวัดเลขดัชนีไดรอยละ 357.97 มีศักยภาพอยูใน

อันดับ 2  อีกเชนกัน จากคาประสิทธิภาพที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย แสดงใหเห็นวา 

ประเทศแอฟริกาใตมีอัตราคาแรงงานภายต่ํามาก จึงนับเปนสาเหตุสวนหนึ่ง ท่ีสงผลใหการลงทุน

ในการผลิตมีมูลคาที่ต่ํา ในสวนของปจจัยดานภาษีอากร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยถือวามี

ศักยภาพที่ต่ํามากเชนเดียวกับประเทศผูผลิตรายอื่นๆ โดยสามารถวัดเลขดัชนีในปจจัยนี้ไดรอยละ 

0.0013  

 

สําหรับปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง พบวา คาขนสงระหวางประเทศ มีคาเลขดัชนีอยูท่ีรอยละ 

1,481.00 ซ่ึงมีศักยภาพเปนลําดับ 1 จึงกลาวไดวา ผูสงออกดอกกลวยไมของประเทศแอฟริกาใตมี

ตนทุนคาขนสงผลผลิตไปกลุมประเทศลูกคาต่ํากวาประเทศไทยมาก สําหรับปจจัยการขนสง

ภายในประเทศ มีเลขดัชนีเพียงรอยละ 0.37 ซ่ึงมีศักยภาพอยูในอันดับ 6 ประเทศแอฟริกาใตจึง 

นับวามีตนทุนคาขนสงภายในประเทศที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตรายอื่น สุดทาย

ปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศ สามารถวัดเลขดัชนีไดรอยละ 100.85 แสดงวา มีศักยภาพในการ

รองรับขนสงทางอากาศเทียบเทากับประเทศไทย  

 

กลาวโดยสรุปไดวา ประเทศแอฟริกาใต มีระบบการจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่ถือวามี

ประสิทธิภาพและมีการจัดการในสวนของเงินลงทุนสําหรับการผลิตที่ดี สวนดานการขนสงที่

รองรับการสงออกมีศักยภาพสูงมาก แตระบบขนสงภายในประเทศยังมีศักยภาพที่ต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย  
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5.3  การวัดประสิทธิภาพประเทศผูนําเขากลวยไมของไทย 

 

 จากที่ทราบกันในปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกดอกกลวยไมอันดับหนึ่งของ

โลก มีการสงออกไปยังประเทศคูคาในหลายภูมิภาค ซ่ึงรอยละการสงออกของประเทศไทยไปตลาด

ในแตละแหงมีสัดสวนที่แตกตางกัน โดยเมื่อศึกษาตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกของ

ประเทศไทย สามารถแบงแนวทางการศึกษาเปน 2 สวน คือ การวัดประสิทธิภาพโดยตัวแบบ DEA 

ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย และการกําหนดแนวทางการปรับคาปจจัย

สงออกที่เหมาะสมสําหรับตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย ซ่ึงการวิเคราะหไดอิงขอมูลใน ป 

พ.ศ. 2548 

 

5.3.1  การวัดประสิทธิภาพโดยตัวแบบ DEA ตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกจาก

ประเทศไทย 

สําหรับการวิเคราะหในตัวแบบ DEA มีแนวทางการศึกษาตามหัวขอที่ 4.4.1 โดยแบง

ผลลัพธจาการวิเคราะหเปน 2 สวน คือ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และขนาดดําเนินงาน ดังขอมูล

ในตารางที่ 5.12 เมื่อวิเคราะหตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมตัดดอกรายสําคัญของประเทศไทย 

ท้ังหมด 9 ประเทศ พบวา 

 
จากการวัดประสิทธิภาพการสงออกดอกกลวยไม โดยอิงผลลัพธ ในตัวแบบที่ 1 ตลาด

ประเทศคูคาที่วัดประสิทธิภาพจัดอยูในชั้นแนวหนา มีอยูดวยกัน 2 ประเทศ คือ ตลาดประเทศญี่ปุน

และฮองกง มีประสิทธิภาพการดําเนินงานรอยละ 100 และตลาดประเทศที่มีประสิทธิภาพรองลงมา

คือประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ไตหวัน อินเดีย จีน เนเธอรแลนด และเยอรมนี โดยมีประสิทธิภาพ

อยูท่ีรอยละ 34.56  27.34  22.93  22.93 6.29 และ 2.30 ตามลําดับ  สําหรับดานขนาดการดําเนินงาน

ตลาดประเทศ ญ่ีปุน และ ฮองกง เปนสองตลาดที่ขนาดการดําเนินงานเทากับรอยละ 100 สวนตลาด

ท่ีมีขนาดการดําเนินงานรองลงมา คือ ตลาดประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา อินเดีย ไตหวัน จีน 

เนเธอรแลนด และเยอรมนี โดยมีขนาดการดําเนินงานอยูท่ีรอยละ 82.39 73.60  48.73  31.40 13.43 

10.96 และ 4.53 ตามลําดับ  

 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการวัดประสิทธิภาพ โดยในตัวแบบที่ 2 มีปจจัยผลลัพธ คือ 

ปริมาณการสงออก และตัวแบบที่ 3 มีปจจัยผลลัพธ คือ มูลคาการสงออก ซ่ึงในกรณีท่ีประสิทธิภาพ

จากตัวแบบที่ 2 มากกวา ตัวแบบที่ 3 หมายความวา เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดผูนําเขาประเทศอื่น 
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การนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยไปของประเทศนั้น มีจุดเดนที่ปริมาณการสงออก 

มากกวา ราคาผลผลิตที่สงออก สวนกรณีท่ีประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวา ตัวแบบที่ 3 

หมายความวา การนําเขากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทยไปของประเทศนั้น มุงเนนสงออกผลผลิต

ท่ีมีมูลคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดประเทศผูนําเขาดวยกัน ผลการศึกษาพบวา ตลาดที่มี

ประสิทธ ิภาพของตัวแบบที่ 2 มากกวาตัวแบบที่ 3 ประกอบไปดวย 2 ประเทศ คือ เขตปกครอง

พิเศษฮองกง และ ตลาดประเทศอินเดีย โดยมีคามากกวารอยละ 43.13 และ 12.00 ตามลําดับ  และ

ตลาดที่มีประสิทธิภาพจากตัวแบบที่ 2 นอยกวา ตัวแบบที่ 3 ประกอบดวย 7 ประเทศ คือ ตลาด

ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี เนเธอรแลนด ไตหวัน และเยอรมนี โดยมีประสิทธิภาพจาก

ตัวแบบที่ 2 นอยกวา ตัวแบบที่ 3 อยูรอยละ 55.29  16.82  8.69    5.92    3.17    2.56 และ 1.02 

ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 5.12 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ (DEA) การสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยใน 

ป พ.ศ. 2548 

 

ประสิทธิภาพดําเนินงาน  ขนาดดําเนินงาน 

ประเทศ ตัวแบบที่ 

1 

ตัวแบบที่ 

2 

ตัวแบบที่ 

3 

ตัวแบบที่ 

1 

ตัวแบบที่ 

2 

ตัวแบบที่ 

3 

ญ่ีปุน  1.0000  0.4471  1.0000  1.0000  1.6207  1.0000  

สหรัฐอเมริกา 0.3456  0.1674  0.3356  0.7360  1.0983  0.6075  

อิตาลี  0.2734  0.1739  0.2331  0.8239  1.0013  0.3703  

ฮองกง  1.0000  1.0000  0.5687  1.0000  1.0000  0.1569  

ไตหวัน  0.2576  0.1808  0.2064  0.3140  0.3616  0.1139  

จีน  0.2180  0.1163  0.2032  0.1343  0.1841  0.0888  

อินเดีย  0.2293  0.2293  0.1093  0.4873  0.4873  0.0641  

เนเธอรแลนด 0.0629  0.0299  0.0616  0.1096  0.1665  0.0945  

เยอรมนี  0.0230  0.0117  0.0219  0.0453  0.0648  0.0336  

 

 จากคาประสิทธิภาพการดําเนินงาน และขนาดการดําเนินงาน ท่ีกลาวมาแลวจะพบวา ตลาด

ผูนําบางประเทศ เชน ตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา และ อิตาลี มูลคาการสงออกมีขนาดอยูในเกณฑ

ท่ีถือวาดี เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดชั้นแนวหนา อยาง ตลาดประเทศญี่ปุน และ ฮองกง แตเนื่องจาก
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คาปจจัยการสงออกที่ไมเหมาะสม ท้ังในสวนของ อัตราภาษีอากรนําเขา และ คาขนสงระหวาง

ประเทศ จึงนับเปนอุปสรรคและปญหาสําคัญ ท่ีทําใหการดําเนินงานการสงออกดอกกลวยไมของ

ไทยไปตลาดประเทศผูนําเขาเหลานี้มีประสิทธิภาพที่ต่ํา ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการ

สงออกกลวยไมของไทย จึงควรมีการพิจารณาวางแนวทางปรับลดคาปจจัยดานการสงออกเหลานี้

ใหเหมาะสมตอไป 

 

5.3.2  แนวทางการปรับคาปจจัยสงออกที่เหมาะสมสําหรับตลาดสงออกกลวยไมตัดดอก

ของไทย 

จากการพิจารณาเปรียบเทียบตลาดประเทศผูนําเขากลวยไมรายสําคัญของประเทศไทย 

พบวาการสงออกดอกกลวยไมของประเทศไทยไปตลาดประเทศผูนําเขาหลายประเทศ มี

ประสิทธิภาพการดําเนินงานต่ําและตองมีการปรับปรุง  ซ่ึงแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุง

การดําเนินงาน คือการพิจารณาปรับลดคาปจจัยดานการสงออกที่ใชสําหรับการคํานวณคา

ประสิทธิภาพของตลาดผูนําเขาในแตละประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานใหอยูใน

ช้ันแนวหนาเชนเดียวกับ ตลาดประเทศญี่ปุน และ ฮองกง โดยปจจัยดานการสงออก 2 ปจจัย ท่ี

ทําการศึกษา คือ อัตราภาษีอากรนําเขา และ คาขนสงระหวางประเทศ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห พบวา 

 

ตารางที่ 5.13 คารอยละของปจจัยนําเขาที่กําหนดใหทําการปรับลดในการวิเคราะหประสิทธิภาพ

การดําเนินงานการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 

 

ปจจัย (รอยละ) 
ประเทศ 

คาขนสง ภาษีอากรนําเขา 

ญ่ีปุน 0.00  0.00  

สหรัฐอเมริกา 65.44  6.40  

อิตาลี 72.66  10.10  

ฮองกง 0.00  0.00  

ไตหวัน 74.24  22.60  

จีน 78.20  13.60  

อินเดีย 77.07  60.00  

เนเธอรแลนด 93.71  9.76  

เยอรมนี 97.70  9.79  
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สําหรับปจจัยอัตราภาษีอากรนําเขา ตลาดที่มีการกําหนดใหปรับลดอัตราภาษีอากรนําเขา

สูงสุดสําหรับหมวดสินคากลวยไมตัดดอกจากประเทศไทย คือ ประเทศอินเดีย โดยมีการกําหนดให

ปรับอัตราภาษีอากรนําเขาลดลงรอยละ 60 จากอัตราจัดเก็บในปจจุบัน สวนตลาดประเทศที่

กําหนดใหลดอัตราภาษีในลําดับถัดมา คือ ไตหวัน จีน และสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดที่อัตรารอยละ 

22.6 13.6 และ 6.4 จากอัตราจัดเก็บในปจจุบัน ตามลําดับ สําหรับประเทศในกลุมสหภาพยุโรปมี

การกําหนดใหปรับลดอัตราภาษีอากรนําเขาในอัตราที่ใกลเคียงกัน ซึ่งโดยเฉลี่ยกําหนดใหปรับ

ลดลงประมาณรอยละ 10 จากอัตราจัดเก็บในปจจุบัน สําหรับปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ 

เสนทางขนสงที่ตองมีการปรับลดอัตราคาขนสง ระดับประมาณรอยละ 60 คือเสนทางขนสงไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดใหปรับลดรอยละ 65.44  จากอัตราคาขนสงในปจจุบัน ถัดมา คือ

เสนทางที่ปรับลดอัตราคาขนสงที่ประมาณรอยละ 70 ประกอบดวย 4 เสนทาง คือเสนทางไป

ประเทศ อิตาลี ไตหวัน จีน และอินเดีย โดยตองปรับลดอัตราคาขนสงรอยละ 72.67  74.24  78.20 

และ 77.07 จากอัตราคาขนสงในปจจุบัน ตามลําดับ สวนเสนทางที่ตองมีการปรับลดอัตราคาขนสง

สูงถึงรอยละ 90 มีดวยกัน 2 เสนทาง คือ เสนทางขนสงไป ประเทศเนเธอรแลนดและเยอรมนี โดย

ตองมีการปรับลดรอยละ 93.70 และ 97.70 จากอัตราคาขนสงในปจจุบัน สําหรับในสวนของ ตลาด

ประเทศญี่ปุน และ ฮองกง เนื่องจากการดําเนินงานมีประสิทธิภาพรอยละ 100 จึงไมมีการ

ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีอากรนําเขา และอัตราคาขนสงระหวางประเทศ ของทั้งสองประเทศ  

 

 จากที่ไดกลาวมา การปรับลดอัตราภาษีอากรนําเขาและอัตราคาขนสงสินคาใหเหมาะสม

สําหรับแตละประเทศ มีอัตราที่แตกตางกัน ซ่ึงจากขอมูลในสวนนี้สามารถนําไปปรับใชสําหรับการ

กําหนดนโยบายตางๆ เชน การตอรองสิทธิพิเศษทางการคาระหวางประเทศ หรือการกําหนดอัตรา

คาขนสงพิเศษสําหรับสินคาสงออกประเภทดอกกลวยไม เพื่อใหภาคการสงออกกลวยไมตัดดอก

ของประเทศไทยในตลาดแตละภูมิภาคมีประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงขึ้น ซึ่งคาที่ไดกลาวมา

ขางตน เปนเพียงคาที่ไดจากการคํานวณโดยเปรียบเทียบกับตลาดประเทศผูนําเขารายสําคัญอยาง 

ญ่ีปุน และ ฮองกง ซ่ึงในสภาพความเปนจริงอาจไมสามารถปรับลดคาปจจัยทั้งสองไดเทากับที่ทํา

การวิเคราะห ดังนั้นตัวเลขที่กลาวมาขางตน ควรเปนแนวทางสําหรับปรับใชตามความเหมาะสม

ตอไปในอนาคต 
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5.4  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 

 

นอกจากการศึกษาในเบื้องตน เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตและสงออก รวมถึงผลกระทบ

ของปจจัยตางๆตอการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย เมื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณเชิง

ลึกผูผลิตและสงออก และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวา ปญหาและอุปสรรค ในการ

ผลิตและการสงออกของประเทศไทย มีดังนี้ 

1. จากการที่เกษตรกรไทยยังขาดความรูและความเขาใจที่ดีในการศึกษาความตองการ

ของตลาด ซ่ึงเกษตรกรไทยสวนใหญจะเพาะเลี้ยงตามความนิยมของตลาดในปจจุบันแตกวาผลผลิต

ออกสูทองตลาดความตองการของตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานชนิด ปริมาณ และคุณภาพ 

ทําใหคุณภาพและความหลากหลายของผลผลิตที่ออกมาไมตรงตามความตองการของตลาด 

2. แนวทางการปองกันปญหาเพลี้ยไฟที่เปนอยู จะปฏิบัติกันเฉพาะในกลุมบริษัทผู

สงออกและเกษตรกรรายใหญเทานั้น ซ่ึงเกษตรกรที่ขาดการปองกันประสบกับปญหาเพลี้ยไฟจน

เปนอุปสรรคแกการสงออกได 

3. ในสวนของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของประเทศไทยยังลาหลังประเทศคูแขง

อยางประเทศสิงคโปรอยูมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอการวิจัยหากลวยไมสายพันธุใหมของไทย 

4. จากการที่การสงออกกลวยไมตัดดอกตองพึ่งการขนสงทางอากาศเปนหลัก แตตอง

ประสบกับปญหาพื้นที่การขนสงทางอากาศของประเทศไทยยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความ

ตองการ โดยเฉพาะพื้นที่สําหรับสินคาภาคการเกษตร ซ่ึงสาเหตุมาจากภาครัฐมีการกําหนดคาระวาง

การขนสงเปนพิเศษใหแกสินคาภาคเกษตร โดยกําหนดใหมีอัตราคาระวางขนสงที่ถูกกวาสินคา

ประเภทอื่นๆ จึงทําใหบริษัทที่รับขนสงทางอากาศสวนใหญการหลีกเลี่ยงการขนสงสินคาประเภท

นี้ ประกอบกับเที่ยวบินที่มีระยะทางไกล เชน เที่ยวบินที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

สหภาพยุโรป ตองมีบรรทุกเชื้อเพลิงมากเปนพิเศษพื้นที่ระวางในการขนสงสินคาจึงตองลดลง จึง

เปนสาเหตุให พ้ืนที่การขนสงของกลวยไมตัดดอกมีปริมาณไมเพียงพอ ซ่ึงสภาพการณดังกลาว

แสดงใหเห็นไดจากปริมาณอุปสงคสวนเกินที่เกิดขึ้นในภาคการขนสงดอกกลวยดังขอมูลที่แสดง

ในตารางที่ 5.14 

5. หองเย็นที่จุดพักรอการขนถายสินคาของทาอากาศยานมีปริมาณไมเพียงพอ ทําให

สินคาที่รอการขนสงมีความเสียหายหรือดอยคุณภาพลงเมื่อถึงปลายทาง 

6. ข้ันตอนการขนถายและเคลื่อนยายดอกกลวยไมของเกษตรไทยบางสวนยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดขั้นตอนและแนวทางปฎิบัติท่ีเหมาะสม จนทําใหเกิดความเสียหายแก

ผลผลิตระหวางการขนสง จนใหสูญเสียรายไดจากผลผลิตในสวนนี้ไป 
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ตารางที่5.14 ปริมาณอุปสงคและอุปทานในการขนสงออกดอกกลวย เปนราย 6 เดือน พ.ศ. 2529-

2534 

 
         (หนวย : ตัน) 

 
ป งวด อุปสงค อุปทาน อุปสงคสวนเกิน 

2529  1  4,023.50   3095        928.50  

  2  2,249.39   2249.39               -    

2530  1  5,431.36   4177.97     1,253.39  

  2  2,701.68   2701.68               -    

2531  1  6,679.80   5138.31     1,541.49  

  2  3,541.13   3541.13               -    

2532  1  8,066.37   6204.9     1,861.47  

  2  4,573.50   4573.5               -    

2533  1  8,322.18   6401.68     1,920.50  

  2  4,780.21   4780.21               -    

2534  1  9,016.09   6935.46     2,080.63  

  2  5,132.31   5132.31               -    

 
แหลงที่มา: ประเสริฐ อภิเมธีธํารง, 2535  
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5.5  การเสนอนโยบายในการดําเนินงานธุรกิจกลวยไมของไทย 
 
 จากสภาพปญหาและสถานการณของธุรกิจกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยที่ไดวิเคราะห

ในเบื้องตน เมื่อพิจารณาพบวา มีอยูหลายประเด็นที่ตองมีการปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูผลิตและ

สงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการแขงขันใหสูงขึ้น ดังนั้นใน

หัวขอนี้จึงขอเสนอนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานไว 2 นโยบาย ประกอบไปดวย 

นโยบายการยายฐานการผลิตกลวยไมของประเทศไทย และนโยบายการกําหนดสัดสวนระวาง

ขนสงสําหรับสินคาภาคการเกษตร 

 

5.5.1 นโยบายการยายฐานการผลิตกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 

จากขอจํากัดภายในประเทศหลายสวน นับอุปสรรคตอการการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ

การสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย แนวทางหนึ่งที่มีความนาสนใจและเหมาะสมกับ

สภาพตลาดในปจจุบัน คือ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการลงทุนและการเพาะปลูกเพื่อลดตนทุนในการ

ดําเนินงานและเพิ่มผลกําไรแกเกษตรกรและผูประกอบกิจการ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่การลงทุน

ในที่นี้หมายถึง การปรับเปลี่ยนและสนับสนุนใหเกษตรกรและนักลงทุนเปลี่ยนฐานการผลิต ไปยัง

พ้ืนที่และภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเหมาะสมแกการลงทุน สําหรับประเทศที่พิจารณาวาเปน

พ้ืนที่เหมาะสม งานวิจัยนี้ไดนําเสนอ 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

ประเทศศรีลังกา โดยมีรายละเอียดพื้นฐานของทั้งสองประเทศตามขอมูลในตารางที่ 4.15 

ดังตอไปนี้ 

 

5.5.1.1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประเทศลาวเปนประเทศหนึ่งที่มีพ้ืนฐานเหมาะสมสําหรับการลงทุน ไมวาเปนในสวนของ

ความตอเนื่องของนโยบายการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ  ระบบภาษีท่ีเอื้อแกการลงทุน และ

คาใชจายในการลงทุนที่ต่ํา จึงทําใหประเทศลาวเปนประเทศที่นาจับตามองในการลงทุนมาก โดย 

ในสวนของการเมืองการปกครอง ประเทศลาวปกครองโดยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต โดย

พรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (The Lao People’s Revolutionary Party: PRP) มี

อํานาจสูงสุด ตั้งแตลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 จนถึง

ปจจุบัน จึงถือวาการเมืองของประเทศลาวมีเสถียรภาพที่ม่ันคง  และไมมีความขัดแยงทางการเมือง

ใดที่เดนชัด  ทําใหการกําหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาครัฐมีความมั่นคง

และตอเนื่อง อยางไรก็ตามระบบการคาของประเทศลาวก็ยังมีการจํากัดสิทธิการลงทุนในระดับหนึ่ง  
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โดยการนําเขาและสงออกจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  และนําเขาสงออกได

เฉพาะในสินคาที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 

 

เมื่อดูสภาพแวดลอมของพื้นที่ สําหรับประเทศลาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ี 22-28 องศาเซลเซียส 

ซ่ึงถือไดวา มีอุณหภูมิท่ีไมแตกตางกับประเทศไทยนัก และมีปริมาณน้ําฝนในพื้นที่ 1,730 

มิลลิเมตรตอป เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนมากกวาประเทศไทยรอยละ 19.72 

ดังนั้นสําหรับสภาพพื้นที่ของประเทศลาวเปนพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก

กลวยไมมาก เนื่องจากมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ และมีปริมาณน้ําฝนไมขาดแคลนตลอดทั้งป รวมไปถึง

ประเทศลาวมีการขยายตัวเมืองและภาคอุตสาหกรรมต่ํา น้ําที่ใชในภาคการเกษตรจึงมีความบริสุทธิ์

และสะอาดมาก จึงเหมาะแกการเพาะปลูกพืชไมดอก 

 

ในสวนของระบบการขนสงของประเทศลาว สําหรับการขนสงในประเทศ ประเทศลาวมี

สัดสวนถนนตอพื้นที่ประเทศ 0.0917 กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร และจากการที่ถนนในประเทศ

ลาวสามารถใชไดทุกฤดูกาลมีไมถึง รอยละ 50 ของจํานวนระยะทางทั้งหมดของถนน ซ่ึงแปลวา

ประเทศลาวมีสัดสวนถนนตอพื้นที่ประเทศที่ใชไดจริงประมาณ 0.0458 กิโลเมตรตอตาราง

กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบวามีสัดสวนที่นอยกวาถึงรอยละ 74.16 และในสวน

ของอัตราคาเชื้อเพลิง สําหรับน้ํามันดีเซลมีราคาอยูท่ี 0.45 เหรียญสหรัฐตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย ถือไดวา มีราคาที่แพงกวามาก โดยมีราคาแพงกวารอยละ 21.62 เนื่องจากประเทศลาว

ตองมีการนําเขาน้ํามันที่กลั่นแลวจากประเทศเพื่อนบานอยางประเทศสิงคโปร และตองมีการขน

ถายผานประเทศไทยหรือประเทศเวียดนาม ทําใหราคาน้ํามันภายในประเทศมีราคาที่สูงเปนพิเศษ 

ในสวนของภาคการขนสงระหวางประเทศ ในป พ.ศ. 2548 ประเทศลาวมีปริมาณการขนสงทาง

อากาศ อยูท่ีประมาณ 3,000 ตันตอปเทานั้น ซ่ึงถือวามีระวางขนสงทางอากาศที่นอยมากเมื่อเทียบ

กับประเทศไทย โดยมีการขนสงทางอากาศที่นอยกวาประเทศไทย ถึงประมาณ 200 เทา นอกจากนี้

การขนสงทางอากาศตองมีการพึ่งประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร หรือ 

ประเทศเวียดนามอยูมาก เนื่องจากสายการบินที่ออกจากประเทศลาว สวนใหญตองมีการพักเครื่อง

หรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินของประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหเกิดความลาชาในการขนสง และ

สินคามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได  ดังนั้นอาจกลาวไดวาภาคการขนสงของประเทศลาวยังเปน

อุปสรรคที่สําคัญสําหรับการลงทุนที่เกี่ยวกับการสงออกกลวยไม 
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สําหรับคาใชจายในการผลิต จากการประเมินพบวา คาใชจายในการผลิตมีมูลคาอยูท่ี2,027 

เหรียญสหรัฐตอป โดยมีสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานของเกษตรกรที่ต่ํามากประเทศหนึ่ง เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย มีคาใชจายที่ถูกกวาถึงรอยละ 38 ประกอบกับในปจจุบันคาแรงงานใน

ภาคการเกษตรของประเทศลาว มีคาอยูท่ีประมาณ 480 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงกลาวไดวา ประเทศลาวมี

คาจางแรงงานต่ําที่สุดประเทศหนึ่งในภาคพื้นอาเซียน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา

ประเทศลาวมีคาแรงที่ต่ํากวารอยละ 174.17 จากการที่ประเทศลาวมีคาแรงที่ต่ํามาก จึงทําใหตนทุน

ในการดําเนินงานสวนอื่นๆต่ําลงไปดวย แตควรมีการพิจารณารายละเอียด คาใชจายในสวนอื่นๆ

เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนภาคเกษตรกรรม เชน ปุยเคมี และ ยากําจัดศัตรูพืช เนื่องมาจากในสวนนี้ 

ตองมีการนําเขามาจากตางประเทศโดยผานประเทศเพื่อนบานอีกตอหนึ่ง 

 

ดานภาษีอากรของประเทศลาว การลงทุนในธุรกิจภาคการเกษตรและการสงออกไมคิดอัตรา

ภาษี ท้ังนักลงทุนภายในและภายนอกประเทศ เมื่อพิจารณาดานการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ

ลาว ถือไดวาภาครัฐใหความสําคัญกับภาคการเกษตรของประเทศเชนเดียวกับประเทศไทยและ

ประเทศศรีลังกา ท่ีจะไมมีการเก็บภาษีอากรในสวนนี้ นอกจากนี้ในปจจุบันมีประเทศที่ใหสิทธิ

พิเศษทางการคาแก ประเทศลาว มีท้ังหมด 35 ประเทศ คือ อิตาลี แคนาดา ญ่ีปุน นิวซีแลนด 

นอรเวย บุนกาเรีย เบลารุด รัสเซีย สวิสเซอรแลนด ตุรกี และสหภาพยุโรป อีก 25 ประเทศ สําหรับ

สินคาของประเทศลาวที่สงไปประเทศเหลานี้ ถามีแหลงกําเนิดในประเทศลาว 100 % จะไดรับสิทธิ

พิเศษโดยยกเวนภาษีและสินคาที่ผลิตขึ้นโดยใชปจจัยการผลิตนําเขาวัตถุดิบมาจากแหลงอื่น หรือ

จากบางกลุมประเทศ เชน ASEAN SAARC  ACP-EC (สําหรับ EU) ท่ีมีข้ันตอนการผลิตที่

สมเหตุสมผล ก็จะไดรับสิทธิพิเศษทางการคายกเวนภาษีเชนเดียวกัน สวนประเทศจีนไดมีนโยบาย

ลดหยอนอัตราภาษีลง 50%  สําหรับการคาขายชายแดนแกประเทศลาว ดังนั้น ในสวนนี้จึงทําให

ประเทศลาวมีศักยภาพที่ไดเปรียบประเทศอื่นเปนอยางมากสําหรับการสงออกสินคาไปจําหนายใน

ตางประเทศ 

 

โดยสรุปแลว ในปจจุบันประเทศลาว จัดเปนพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนมาก 

เนื่องจากมีศักยภาพที่ไดเปรียบประเทศอื่นในหลายจุด ท้ังในสวนของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแก

การเพาะปลูก การจัดเก็บภาษีอากรที่เหมาะแกการลงทุนและสงออก และมีดานคาใชจายในการ

ลงทุนที่ต่ํามาก แตอยางไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่ถือวาเปนอุปสรรคและจุดออนดอย ในการ

ลงทุน คือ ในสวนของการขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ดีและเพียงพอตอความตองการ 
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โดยเฉพาะดานการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางอากาศ ท่ียังมีศักยภาพต่ํามากเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ 

 

5.5.1.2 ประเทศศรีลังกา 

 ประเทศศรีลังกาเปนประเทศหนึ่ง ในเขตพื้นที่เอเชียใต โดยในปจจุบันมีเกษตรกรบางสวน

ภายในประเทศหันมาทําการเพาะปลูกกลวยไม แตยังนับวามีมูลคาการสงออกไปตางประเทศที่ต่ํา

อยูมาก จากสภาพแวดลอมที่มีความเปนไปไดในการเพาะปลูกกลวยไมประกอบกับ ศักยภาพใน

สวนอื่นที่มีความนาสนใจ จึงนับเปนประเทศหนึ่งที่สามารถเปนทางเลือกใหเกษตรกรไทยไปทํา

การลงทุนได ประเทศศรีลังกาเปนประเทศสาธารณรัฐมีการปกครองแบบรัฐสภา และมี

ประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล เปนระบบสภาเดียว โดยสมาชิกสภามีท้ัง

ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและ มาจากการจัดสรรที่นั่งใหกับพรรคการเมืองตาม

อัตราสวนของคะแนนเสียงที่ไดรับจากประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง ซ่ึงนโยบายทางดาน

เศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปจจุบันที่เกี่ยวกับการลงทุนจากตางประเทศ ทางภาครัฐมีการสนับสนุน

เปนอยางมาก 

 

 สภาพแวดลอมประเทศศรีลังกา มีอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศอยูท่ี 26-28 องศาเซลเซียส ซ่ึง

จัดไดวาใกลเคียงกับประเทศไทยมากอีกประเทศหนึ่ง และปริมาณน้ําฝนของประเทศ มีปริมาณอยูท่ี 

2,343 มิลลิเมตรตอป ซ่ึงมีปริมาณมากกวาประเทศไทยถึงรอยละ 62.08 ถือไดวามีปริมาณน้ําที่มาก

เพียงพอสําหรับใชในภาคการเกษตร ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณน้ําของประเทศศรี

ลังกา จึงนับไดวาเปนอีกประเทศที่มีพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกกลวยไมมากเชนเดียวกับ

ประเทศไทย 

 

 สําหรับภาคการขนสงของประเทศศรีลังกา พบวา การขนสงภายในประเทศมีสัดสวนพื้นที่

ถนนตอพื้นที่โดยรวมของประเทศอยูท่ี 0.1677 กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร ซ่ึงนับวามีตัวเลข

พ้ืนฐานที่ดีมากสําหรับภาคการขนสงภายในประเทศ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีสัดสวน

ท่ีดีกวาประเทศไทยถึงรอยละ 33.41   สวนคาใชจายในการขนสงที่พิจารณาจากคาเชื้อเพลิง

ภายในประเทศ ราคาน้ํามันดีเซลที่เปนเชื้อเพลิงหลักสําหรับภาคการขนสงในประเทศศรีลังกามี

ราคา 0.41 เหรียญสหรัฐตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย มีราคาแพงกวารอยละ 10.81 

สาเหตุท่ีราคาน้ํามันแพงกวาประเทศไทยเนื่องจากภายในประเทศศรีลังกามีการผูกขาดในกิจการ

สวนนี้ จึงทําใหยากที่จะมีโอกาสปรับลดราคาลงในอนาคต สวนการขนสงระหวางประเทศ ใน
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ปจจุบันประเทศศรีลังกามีปริมาณขนสงทางอากาศที่ยังต่ําอยูมาก โดยในป พ.ศ. 2548 ประมาณ 

79,000 ตัน คิดเปนปริมาณเพียงรอยละ 13.04 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย แตในอนาคตการ

ขนสงทางอากาศของประเทศศรีลังกา มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบป พ.ศ. 2548 

กับป พ.ศ. 2547 มีปริมาณขนสงทางอากาศเพิ่มขึ้นรอยละ 23.44 และมีสายการบินที่บริการขนสง

ทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก 8 สายการบิน จึงมีความชัดเจนวา ในอนาคตการขนสงทางทางอากาศใน

ประเทศศรีลังกา มีโอกาสขยายตัวอีกมากเพื่อรองรับสินคาที่ตองการขนสงไปตางประเทศ 

 

 ในสวนการดําเนินการเพาะปลูกกลวยไมของเกษตรภายในประเทศศรีลังกา ยังมีคาใชจายที่

สูงกวาเกษตรกรภายในประเทศไทยอยูคอนขางมาก โดยเกษตรกรในประเทศศรีลังกา มีคาใชจาย

ในการเพาะปลูกอยูท่ี 4,365 เหรียญสหรัฐตอไรตอป ซ่ึงสูงกวาประเทศไทยอยูรอยละ 56.17 แตเมื่อ

พิจารณาคาจางแรงงานประกอบกัน พบวา ประเทศศรีลังกามีคาจางแรงงานในภาคการเกษตรเพียง

1,030 เหรียญสหรัฐ ตอคนตอป เปรียบเทียบกับประเทศไทยแลว ถือวามีคาจางแรงงานที่ถูกกวารอย

ละ 21.77 ดังนั้นอาจกลาวไดวา การดําเนินงานและการจัดการฟารมกลวยไมของเกษตรกรใน

ประเทศศรีลังกา ยังขาดประสิทธิภาพและทักษะอยูมาก ดังนั้นในกรณีท่ีมีการลงทุนและดําเนินงาน

โดยเกษตรกรมีความชํานาญดานนี้สูง คาดวาจะสามารถลดคาใชจายที่เกิดขึ้นลงไดมาก 

 

 สําหรับการจัดเก็บภาษีอากร ภาครัฐมีการสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบกิจการสงออก

เปนอยางมาก โดยในปจจุบันสินคาที่มีการจัดสงไปขายในตางประเทศจะไดรับการยกเวนการ

จัดเก็บภาษีจากทางภาครัฐเชนเดียวกับประเทศไทยและประเทศลาว ซ่ึงโดยทั่วไปมีการกําหนด

ระดับภาษีอากรที่ตองจัดเก็บอยูท่ีรอยละ 10 สําหรับขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิพิเศษสําหรับสินคาเกษตร

ของประเทศศรีลังกากับประเทศอินเดียเปนจุดหนึ่งที่มีความนาสนใจ กลาวคือ ขอตกลงเขตการคา

เสรีระหวางสองประเทศมีการงดเวนการจัดเก็บภาษีนําเขาในหมวดที่เกี่ยวกับสินคาเกษตร เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวาประเทศอินเดียมีการกําหนดอากรภาษีนําเขาในสวนของไมตัด

ดอกไวท่ีรอยละ 60 ซ่ึงเปนอัตราภาษีนําเขาที่สูงมาก สําหรับประเทศอื่นๆที่มีการนําเขากลวยไมตัด

ดอกเปนจํานวนมาก  เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มีการใชอัตรา

ภาษีอากรนําเขากับประเทศศรีลังกาเทากับประเทศไทย คือ คิดอัตราภาษีอากรนําเขาที่รอยละ 0  6.4 

และ 8.5 – 12  ตามลําดับ   

 

สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของเกษตรกร รวมไปถึงการจัดเก็บภาษีในสวนตางๆ

ของประเทศศรีลังกา อาจไมแตกตางกับประเทศไทยมากนัก และมีศักยภาพในการขนสงที่ถือวา
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ดอยกวาประเทศไทยในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามปจจัยหนึ่งที่มีความนาสนใจ คือ อัตราภาษี

อากรนําเขากลวยไมตัดดอกของประเทศอินเดีย  พบวา ประเทศศรีลังกามีความไดเปรียบไทยเปน

อยางมาก ประกอบกับพื้นที่ประเทศศรีลังกามีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย สงผลใหคาขนสง

สินคาไปประเทศอินเดียมีความสะดวกและมีอัตราที่ต่ํากวาขนสงจากประเทศไทย ดังนั้น เมื่อ

พิจารณากําหนดพื้นที่ฐานการผลิตสําหรับสงออกกลวยไมตัดดอกไปประเทศอินเดีย ประเทศศรี

ลังกาอาจเปนพื้นที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมเปนอยางมาก ซ่ึงตลาดกลวยไมตัดดอกของประเทศ

อินเดียแมในปจจุบันมีมูลคาการนําเขาไมสูงนัก โดยในป พ.ศ. 2549 มีมูลาการนําเขาเพียง 72 ลาน

บาท แตอยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นสูงมาก จากขอมูลในชวงป พ.ศ. 

2541 – 2549 ดังตารางที่ 5.15 อัตราการสงออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 911.34 ซ่ึงนับวามี

ศักยภาพที่จะพัฒนาเปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทยในอนาคต ดังนั้นสําหรับการพิจารณาพื้นที่

สําหรับการลงทุน นอกจากพิจารณาการลงทุนภาพรวมแลว ควรศึกษาในมุมความไดเปรียบที่มีตอ

ฐานตลาดสงออกสําคัญในแตละสวนพิจารณาควบคูกันไป 

 

ตารางที่ 5.15 มูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยไปประเทศอินเดีย ในชวงป พ.ศ. 

2541 – 2549 

 

ป พ.ศ. 
มูลคาการสงออก 

(บาท) 

ดัชนี(รอยละ) 

เทียบป พ.ศ. 2541 

2541  7,910,243  100.00  

2545  7,403,379  93.59  

2547  24,281,895  306.97  

2548  48,993,675  619.37  

2549  72,088,945  911.34  

 

นอกจากประเทศที่ไดกลาวมาทั้งสองประเทศ ยังมีอีกหลายประเทศที่มีความนาสนใจในการ

ลงทุน ซ่ึงควรมีการนํามาพิจารณาตอไปในอนาคต และเพื่อใหการพิจารณาเลือกการลงทุนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สําหรับการลงทุนเฉพาะแตละดานและ

แตละกิจกรรม และการที่นโยบายใดจะสามารถไปปรับใชจนประสบความสําเร็จได สวนหนี่งตอง

ไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐประกอบดวยเปนหลักสําคัญ 
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ตารางที่ 5.16 เปรียบเทียบปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการลงทุน ของประเทศไทย ลาว 

และศรีลังกา 

 

ปจจัย ประเทศไทย ประเทศลาว* ประเทศศรีลังกา** 

ระยะทาง/พ้ืนที่ (กม. ตอ ตร.กม.)  0.1257   0.0917   0.1677  

คาเชื้อเพลิง (เหรียญสหรัฐ/ลิตร)  0.37   0.45    0.41  

ปริมาณขนสงทางอากาศ (ตัน)  605,675  3,000   79,000  

คาแรงงาน (เหรียญสหรัฐ)  1,316  480   1,030  

คาใชจายในการผลิต (เหรียญสหรัฐ/ไร/

ป) 

2,795  2,027   4,365  

ภาษีอากร(รอยละ)  0  0  0  

อัตราอากรภาษีนําเขาของประเทศคูคา      

-ประเทศสหรัฐอเมริกา (รอยละ)  6.4   0   6.4  

-สหภาพยุโรป (รอยละ)  8.5-12  0   8.5-12  

-ประเทศคูคาสําคัญ (รอยละ) ญ่ีปุน-0 จีน-0 (ไทย-13.6) อินเดีย-0 (ไทย-60) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)  28-30  22-28  26-28  

ปริมาณน้ําฝน(มม.)  1,445  1,730  2,342  

 

* แหลงที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2548 

** แหลงที่มา: Central Bank of Sri Lanka, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99

5.5.2 นโยบายการกําหนดสัดสวนพื้นที่ระวางขนสงทางอากาศสําหรับสินคาภาคการเกษตร 

จากที่ไดกลาวมาแลวปญหาหลักสวนหนึ่งของธุรกิจการสงออกกลวยไมตัดดอกของ

ประเทศไทยมาจากอุปสรรคดานพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศของประเทศไทยมีปริมาณไม

เพียงพอตอความตองการ ทําใหในแตละปผลผลิตสวนหนึ่งไมสามารถสงออกไปแกลูกคาได เปน

จุดที่ทําใหสูญเสียสวนแบงตลาดแกประเทศผูผลิตรายอื่นโดยไมจําเปน ดังนั้นการวางกรอบและ

แนวทางในการจัดการภาคการขนสงทางอากาศเพื่อรองรับสินคาภาคการเกษตรจึงมีความจําเปน

และเปนทางเลือกหนึ่งของประเทศไทยในการจัดการปญหาสวนนี้ 

 

สําหรับขอจํากัดในการสงออกดอกกลวยไมของประเทศไทย สวนแรกมาจากการที่ดอก

กลวยไมเปนสินคาที่มีการเนาเสียและเสื่อมสภาพไดงาย การจัดสงสินคาเพื่อใหถึงมือลูกคาอยาง

รวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ในขณะที่เสนทางการขนสงในหลายประเทศมีระยะทางที่ไกลจาก

ประเทศไทยมาก เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สหภาพยุโรป ดังนั้นทางเลือก

สําหรับการขนสงสินคาดอกกลวยไมของประเทศไทยจึงจํากัดเฉพาะเพียงการขนสงทางอากาศ

เทานั้น แตเมื่อพิจารณาระวางการขนสงทางอากาศของประเทศไทยในชวงที่ผานมา มีปริมาณขนสง

ทางอากาศนอยกวาประเทศผูผลิตรายอื่นๆอยูหลายประเทศ โดยในป พ.ศ. 2549 มีปริมาณขนสง

ทางอากาศนอยกวาประเทศสิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย และแอฟริกาใต อยูรอยละ 193.94  142.70  

53.11 และ 0.85 ตามลําดับ ดังนั้นในการขนสงทางอากาศของประเทศไทยมีขีดจํากัดดานศักยภาพ

ดอยกวาประเทศอื่นๆอยูมาก นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลกําหนดใหมีการจัดเก็บคาระวางใหแก

สินคาภาคการเกษตร เชน ดอกกลวยไมในอัตรา Government Ordered Rate ,GOR กลาวคือ เปน

อัตราที่ต่ํากวาสินคาในหมวดอื่น ทําใหสายการบินและบริษัทที่บริการขนสงทางอากาศไมนิยมและ

หลีกเลี่ยงรับขนสงสินคาภาคการเกษตร โดยจากพื้นที่การขนสงออกทางอากาศที่มีอยูจะประกอบ

ไปดวยสินคาในหลายหมวดหมูประเภท ซ่ึงจากขอมูลการขนสงออกทางอากาศของประเทศในป 

พ.ศ. 2531 และ 2532 ดังตารางที่ 5.16 มีพ้ืนที่ระวางการขนสงดอกกลวยไมประมาณรอยละ 5 จาก

ยอดการขนสงออกทางอากาศของประเทศ ในขณะที่หมวดผักผลไมและหมวดอาหารมีปริมาณการ

ขนสงประมาณรอยละ 18 และ 7.5 ตามลําดับ ซ่ึงหมายความวาสินคาที่เกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมมี

สัดสวนพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศประมาณรอยละ 30.5 ของปริมาณการขนสงทางอากาศ

ท้ังหมด จากพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศที่มีอยูของประเทศไทย พ้ืนที่ระวางการขนสงสําหรับ

สินคาภาคการเกษตรจึงนับวามีสัดสวนนอยมากในสถานการณปจจุบัน 
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และจากการที่ดอกกลวยไมเปนผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณออกสูทองตลาดตาม

ฤดูกาล ดังนั้นนอกจากความตองการของตลาดในแตละชวงเวลาแลว อุปทานของดอกกลวยไมท่ีทํา

การผลิตไดในแตละชวง มีผลตอมูลคาการสงออกของประเทศ โดยเมื่อพิจารณาปริมาณการสงออก

กลวยไมตัดดอกในแตละเดือนในชวงป พ.ศ. 2547 – 2549 ดังตารางที่ 5.17 พบวา เดือนที่มีปริมาณ

การสงออกสูงสุดอยูในเดือนตุลาคมโดยคิดเปนปริมาณการสงออกเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 2,177 ตัน 

หรือคิดเปนรอยละ 10.62 – 12.16 จากยอดรวมการสงออกตลอดทั้งป ในขณะที่ชวงเดือนมิถุนายน

และเดือนกรกฎาคมเปนเดือนที่มียอดการสงออกต่ําที่สุด โดยมียอดการสงออกเฉลี่ยเพียง 1,163 ตัน 

หรือคิดเปนรอยละ 5.47 – 6.47 จากยอดรวมการสงออกทั้งหมด ดังนั้นแสดงใหเห็นวาในแตละ

ชวงเวลาปริมาณความตองการพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศของธุรกิจการสงออกดอกกลวยมี

ปริมาณที่แตกตางกัน 

 

จากที่กลาวมาเห็นไดวาพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศสําหรับในหมวดสินคาเกษตรของ

ประเทศไทยยังมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงผลผลิตที่มีการออกตามฤดูกาล เชน ดอกกลวยไม จะทําใหในบาง

ชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูทองตลาดเปนปริมาณมากไมสามารถขนสงสินคาออกไปตางประเทศได

ตามความตองการ ดังนั้นสําหรับประเทศที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจมาจากสินคาภาคการเกษตรกรรมจึง

ตองมีการวางมาตรการดานการสงออกเพื่อสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอตอ

ความตองการ ซ่ึงควรมีการออกมาตรการสนับสนุนในหลายสวน สวนแรกตองมีการเพิ่มเที่ยวบิน

สําหรับขนสงสินคาไปตางประเทศใหมีปริมาณมากขึ้นใหมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ เพื่อ

รองรับการขยายตัวของภาคการขนสงสินคาทางอากาศที่มากขึ้นตามลําดับ รวมไปถึงการลด

ข้ันตอนที่ยุงยากสําหรับเที่ยวบินพาณิชยท่ีมีการขนสงสินคาภาคการเกษตรใหสามารถขนสงสินคา

ไดทันเวลา ปองกันการเนาเสียและเสื่อมสภาพของสินคาในหลายชนิด ลําดับถัดมา คือการวาง

มาตรการปองกันปญหาพื้นที่ระวางการขนสงที่ไมเพียงพอในสินคาการเกษตรบางประเภทที่มีราคา

แพง เชน ดอกกลวยไม โดยวิธีการหนึ่งที่ขอเสนอ คือ การกําหนดสัดสวนขั้นต่ําพื้นที่ระวางการ

ขนสงสินคาสําหรับสินคาเชน ดอกกลวยไม โดยอิงตามความตองการในแตละชวงเวลา หรือ

กําหนดเปนปริมาณขั้นต่ําที่สายการบินตองมีจัดไวสําหรับขนสงสินคาในกลุมเกษตร โดยอิงตาม

ความตองการในแตละชวงเวลา ยกตัวอยางเชน ในเดือนตุลาคมตลาดกลวยไมตางประเทศมีปริมาณ

ความตองการสูง แตตองมีการประสบกับปญหาพื้นที่ระวางขนสงมีปริมาณจํากัด ไมสามารถขนสง

ดอกกลวยไมไดตามความตองการ จึงตองมีการวางมาตรการกําหนดสวนพื้นที่ระวางการขนสงขั้น

ต่ําสําหรับดอกกลวยไมไวท่ีรอยละ 10 จากพื้นที่ระวางการขนสงทั้งหมด หรือกําหนดพื้นที่ระวาง
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ข้ันต่ําสําหรับขนสงดอกกลวยไมไวท่ี 2,500 ตัน ในชวงเดือนตุลาคม ซ่ึงสําหรับตัวเลขขอจํากัดและ

สัดสวนที่จะนํามาใช อาจตองมีการพิจารณาและวิเคราะหถึงจุดที่เหมาะสมไวลําดับถัดไปในอนาคต 

 

ตารางที่ 5.17 สัดสวนการสงออกทางอากาศของประเทศไทย ใน ป พ.ศ. 2531 – 2532  

         (หนวย : ตัน) 

ป ผักผลไม ดอกกลวยไม ส่ิงทอ อาหาร สินคารวมสง อ่ืนๆ รวม 

2531 33,996  9,407  17,279  14,125  26,500  83,339 184,646 

2532 37,254  10,733  20,228  16,213  34,333  95,387 214,148 

 

แหลงที่มา: ประเสริฐ อภิเมธีธํารง, 2535 

 

ตารางที่ 5.18 ปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกเฉลี่ยรายเดือนในชวงป พ.ศ. 2547 – 2549 

                                      (หนวย : ตัน) 

เดือน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 มกราคม   1,649  175.73 

 กุมภาพันธ   1,503  238.58 

 มีนาคม   1,665  170.77 

 เมษายน   1,426  114.01 

 พฤษภาคม   1,393  247.25 

 มิถุนายน   1,137  122.57 

 กรกฎาคม   1,163  136.04 

 สิงหาคม   1,487  128.38 

 กันยายน   1,834  81.12 

 ตุลาคม   2,177  56.57 

พฤศจิกายน   1,776  183.43 

 ธันวาคม   1,866  67.18 
 

แหลงที่มา : กรมสรรพภากร, 2548 



บทที่ 6 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

 

ภาคการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยในชวงที่ผานมา มีมูลคาสูงเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก ในป พ.ศ. 2546 มีมูลคาสงออกถึง 1,984 ลานบาท และในชวงเวลา 2 ปตอมา มีมูลคาการ

สงออกขยายตัวตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบป พ.ศ. 2548 กับป พ.ศ. 2546 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

รอยละ 29 แตในขณะเดียวกันประเทศผูผลิตกลวยไมรายอื่นๆ ก็มีการพัฒนาศักยภาพขึ้นตามลําดับ

เชนกัน ดังนั้นเพื่อใหประเทศไทยพัฒนาศักยภาพใหสามารถแขงขันและสามารถรักษาฐานตลาดใน

ปจจุบันได จึงตองมีการศึกษาถึงจุดออนและจุดแข็งของการผลิตและการสงออกกลวยไมตัดดอก

ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตอื่นๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางนโยบายที่ถูกตอง

เหมาะสมไดตอไป 

 

จากการวัดประสิทธิภาพการสงออกกลวยไมตัดดอก โดยใชระเบียบวิธี DEA ของประเทศ

ไทยกับประเทศผูสงออกและผูผลิตรายสําคัญ ในชวงป พ.ศ. 2546 – 2548 โดยพิจารณาจากปจจัย

นําเขา คือ 1. คาระวางการขนสงทางอากาศ 2. คาใชจายในการผลิตกลวยไมตอคาใชจายใน

ครัวเรือน 3. พ้ืนที่เพาะปลูก 4. ระยะทางในการขนสงภายในประเทศ ปจจัยผลผลิต คือ1. ปริมาณ

การสงออก 2. มูลคาการสงออก โดยในการวิจัยนี้ไดพิจารณาภาพรวมตลาด จากประเทศผูผลิต

กลวยไมรายสําคัญของโลก 6 ประเทศ คือประเทศไทย นิวซีแลนด สิงคโปร ไตหวัน มาเลเซีย และ 

แอฟริกาใต พบวา ประเทศไทย ประเทศนิวซีแลนด และประเทศสิงคโปร มีการดําเนินงานอยูในชั้น

แนวหนา กลาวคือสามารถวัดประสิทธิภาพได รอยละ 100 ท้ังสามประเทศ สําหรับประเทศไตหวัน 

สามารถเห็นแนวโนมการลดลงของประสิทธิภาพการดําเนินงานตลอดชวงเวลา 3 ป จาก

ประสิทธิภาพรอยละ 100 ในป พ.ศ. 2546 ลดเหลือรอยละ 7.63 ในชวงป พ.ศ. 2549 เชนเดียวกับ

ประเทศมาเลเซียที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ลดลงตามลําดับ จากเดิมรอยละ 58.39 ในป พ.ศ. 

2546 เปนรอยละ 40.70 ในป พ.ศ. 2548  สวนประเทศแอฟริกาใตมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เฉลี่ยประมาณรอยละ 21.36 และเมื่อพิจารณาวัดประสิทธิภาพการสงออกกลวยไมตัด
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ดอกในฐานตลาดที่สําคัญแตละแหง คือ ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด และ 

อิตาลี ประเทศไทยสามารถวัดประสิทธิภาพได เปนอันดับหนึ่งในทุกฐานตลาดตลอดระยะเวลา 3 ป 
 

ในสวนการศึกษาผลกระทบของปจจัยตางๆในการผลิตและสงออกกลวยไมตัดดอกของ

ประเทศไทย พิจารณาโดยใชเลขดัชนีผลิตภาพการผลิตในรายปจจัย (partial  productivity) 

เปรียบเทียบกับประเทศผูสงออกกลวยรายสําคัญที่สนใจศึกษา ปจจัยที่นับเปนจุดแข็งของประเทศ

ไทย คือ ปจจัยดานภาษีอากร และปจจัยคาขนสงในประเทศ มีความไดเปรียบผูผลิตรายอื่นทุก

ประเทศ สวนปจจัยที่ตองมีการปรับปรุงแกไขของประเทศไทย มีปจจัยการจัดการการใชประโยชน

ท ่ีดิน ท่ีเปนรองประเทศสิงคโปรอยูรอยละ 311.52 ปจจัยคาใชจายในการผลิต ท่ีเปนรองประเทศ

มาเลเซียอยูรอยละ 65.24 ปจจัยคาแรงงานที่มีความเสียเปรียบทุกประเทศยกเวนประเทศสิงคโปร 

ปจจัยคาระวางการขนสงระหวางประเทศ ท่ีมีศักยภาพเปนรองประเทศแอฟริกาใตถึง 13.8 เทา และ

ปจจัยพื้นที่การขนสงทางอากาศประเทศไทย มีศักยภาพเปนรองผูผลิตประเทศอื่นๆ โดยมีศักยภาพ

อยูในอันดับ 5 สําหรับประเทศผูผลิตอื่นๆ พบวา ประเทศนิวซีแลนด มีปจจัยที่เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการผลิตและปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสงมีศักยภาพที่ต่ํา สวนประเทศสิงคโปรมี

ศักยภาพในปจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการผลิตอยูในระดับตนๆเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศผูผลิต

กลวยไมตัดดอกอื่นๆ โดยมีระบบการลงทุนเพาะปลูกในประเทศตนเองต่ํา แตเนนไปลงทุน

เพาะปลูกในประเทศเพื่อนบานแลวจึงนําผลผลิตกลับสูประเทศตนเองเพื่อจัดจําหนายตอไป สําหรับ

ปจจัยที่เกี่ยวกับการขนสง มีศักยภาพการขนสงระหวางประเทศที่ดี สําหรับประเทศไตหวัน ปจจัยที่

เกี่ยวกับการผลิตมีศักยภาพที่ต่ํามาก แตปจจัยที่เกี่ยวกับดานการขนสงพบวามีตัวเลขศักยภาพสูง 

และระบบการขนสงพื้นฐานมีศักยภาพที่ดีและเอื้ออํานวยตอการสงออกกลวยไมตัดดอกไปขายใน

ตางประเทศ แตจากปริมาณความตองการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ไดสงผลใหยอดการสงออกของ

ประเทศลดลงทุกป สวนประเทศมาเลเซียสรุปไดวา ปจจัยดานการผลิตยังมีศักยภาพดอยกวา

ประเทศผูผลิตรายอื่นๆอยูมาก แตภาคการขนสงประเทศมาเลเซียถือวามีศักยภาพโดยรวมที่สูง และ

มีทางเลือกในการสงออกที่หลากหลายกวาประเทศไทย รวมทั้งสามารถพึ่งภาคการขนสงของ

ประเทศสิงคโปรไดอีกทาง สุดทายประเทศแอฟริกาใต การผลิตมีระบบการจัดการพื้นที่เพาะปลูกที่

ถือวามีประสิทธิภาพที่สูงเมื่อเทียบกับผูผลิตรายอื่น และดานการขนสงภาพรวมแลวจัดวามีศักยภาพ

ท่ีสูงมาก  
 

 และเมื่อพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอตลาดการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทย 

จากปจจัยอัตราภาษีอากรนําเขาและคาขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยพิจารณาการปรับคาปจจัย

ของตลาดประเทศผูนําเขาแตละประเทศใหมีประสิทธิภาพเทียบเทาตลาดประเทศที่มีประสิทธิภาพ
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ในชั้นแนวหนา ซ่ึงตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มี 2 ประเทศ คือ ตลาดประเทศญี่ปุน และ ฮองกง 

สําหรับปจจัยอัตราภาษีอากรนําเขา ตลาดที่มีการกําหนดใหปรับลดอัตราภาษีอากรนําเขาสูงสุด คือ 

ประเทศอินเดีย ลดลงรอยละ 60 จากอัตราจัดเก็บในปจจุบัน ในลําดับถัดมา คือ ไตหวัน จีน และ

สหรัฐอเมริกา โดยกําหนดลดลงจากอัตราภาษีในปจจุบัน รอยละ 22.6  13.6 และ 6.4 ตามลําดับ 

สวนปจจัยคาขนสงระหวางประเทศ พบวา ประเทศที่ตองมีการปรับลดอัตราคาขนสงที่ระดับ

ประมาณรอยละ 60 คือประเทศสหรัฐอเมริกา สวนกลุมประเทศที่ตองปรับลดอัตราคาขนสงที่

ประมาณรอยละ 70 ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ อิตาลี ไตหวัน จีน และอินเดีย และประเทศที่ตองมี

การปรับลดอัตราคาขนสงสูงถึงรอยละ 90 มีดวยกัน 2 ประเทศ คือ ประเทศเนเธอรแลนดและ

เยอรมนี ซ่ึงจากที่ไดกลาวควรมีการวางนโยบายเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนปจจัยทั้งสองสวนได

ตามศักยภาพที่ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงออกดอกกลวยไมของไทยไปตลาดประเทศ

ตางๆในอนาคต 

 

จากที่กลาวมา ในปจจุบันประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการผลิตและการสงออกกลวยไม

ตัดดอกที่ดีกวาประเทศคูแขงขันในทุกตลาด และมีองคประกอบของปจจัยตางๆที่ดีกวาประเทศคู

แขงขันในหลายจุด แตถึงอยางไรก็ตามก็ยังพบปญหาที่เปนอุปสรรคที่ตองมีการปรับปรุง ในบาง

ประเด็น คือ ดานระบบการจัดการฟารม ระบบการขนสงทางอากาศที่ไมเพียงพอตอความตองการ 

และปญหากําแพงภาษีอากรจากจากตลาดในบางประเทศที่สูงมาก 

 

6.2  ขอเสนอแนะ 
  

แมวาจากการศึกษา พบวา ประเทศไทยมีประสิทธิภาพการดําเนินงานการผลิตและสงออก

กลวยไมตัดดอก อยูในอันดับหนึ่งของโลก แตก็มีประเด็นในบางจุดที่ตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีข้ึน โดยขอเสนอนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานไว 

2 สวน คือ นโยบายการยายฐานการผลิตกลวยไมของประเทศไทย และนโยบายการกําหนดสัดสวน

พ้ืนที่ระวางขนสงสําหรับสินคาภาคการเกษตร สําหรับนโยบายการยายฐานการผลิตกลวยไมของ

ประเทศไทย เปนแนวทางการปรับเปลี่ยนและสนับสนุนใหเกษตรกรและนักลงทุนเปลี่ยนฐานการ

ผลิต ไปยังพื้นที่และภูมิภาคของประเทศที่มีศักยภาพเหมาะสมแกการลงทุน เพื่อลดขอจํากัดและ

ปญหาอุปสรรคที่พบภายในประเทศ สวนนโยบายการกําหนดสัดสวนพื้นที่ระวางขนสงสําหรับ

สินคาภาคการเกษตร เปนแนวทางเพื่อลดอุปสรรคดานพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศของ

ประเทศไทยที่ไมเพียงพอตอความตองการ โดยการกําหนดพื้นที่ระวางการขนสงทางอากาศที่
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เหมาะสมเพื่อรองรับสินคาภาคการเกษตร อยางเชน กลวยไมตัดดอก โดยมีรายละเอียดของ

แนวนโยบายดังที่กลาวไวในสวนของผลการศึกษา 
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