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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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