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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ากลยุทธ์ด้านการตลาดกล้วยไข่ก าแพงเพชร สู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ที่มสี่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ SWOT Matrixผล
การศึกษา พบว่าจุดแข็งของกล้วยไข่ก าแพงเพชร คือ รสชาติดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ช่ือเสียงเปน็ท่ียอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังมีจดุอ่อน คือ ปริมาณผลผลิตมีไม่เพียงพอที่จะส่งตลาดต่างประเทศเพราะการเผชิญ
กับลมพายุในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกีย่วผลผลิตเป็นประจ าทุกปี ผลการวเิคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า 
มีโอกาสทีส่ าคัญคือ ตลาดยังมีความต้องการทั้งในและนอกประเทศ ราคาดี มรีสชาติเป็นเอกลักษณ์ มพีื้นที่ท่ี
เหมาะสมต่อการปลูกกล้วยไข่ ตลอดจนภาครัฐมีการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ให้ปลูกกล้วยไข่มากข้ึนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติเพื่อให้ไดม้าตรฐาน GAP แต่พบอุปสรรค คือ ราคาผลผลิตยังคงถูกก าหนดโดยพอ่ค้าคน
กลาง ขาดข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ดงักล่าว 
สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการส่งออกกล้วยไข่ไดด้ังนี้ 1) กลยทุธ์เชิงรุก (SO-Strategy) คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติกล้วยไข่เพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การจัดโรดโชว์ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์สินค้าท่ีแสดงให้เหน็ถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 2) กลยุทธ์เชิงรับ (WT-Strategy) ได้แก่ 
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่มากข้ึน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้การสนับสนุนในด้าน
การผลิตและด้านการตลาด และสง่เสริมการแปรรูปกล้วยไข่เพื่อเพิ่มมูลค่า 3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน  (ST-Strategy) 
ได้แก่ การพัฒนาสายพันธ์ุกล้วยไขท่ี่ยังมีรสชาตเิดิมแต่ต้นกล้วยไข่เตีย้ลงเพื่อไม่ใหโ้ค่นลม้ได้ง่ายเมื่อโดนพายุ    
และส่งเสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่และ 4) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategy) ได้แก่ การพัฒนาการ
ผลิตกล้วยไข่เพื่อให้ไดคุ้ณภาพและมีปรมิาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
และการพัฒนาสายพันธ์ุกล้วยไข ่
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to set the strategic plan for the marketing of “KluaiKhai 
KampaengPhet” (Golden Banana) to AEC Market. This research was qualitative and quantitative 
research. Data collection was done by a questionnaire and indepth - interview conducted with 
related persons with marketing. The data were analyzed using descriptive statistic and SWOT 
Matrix. The results revealed that the strength of “KluaiKhai KampaengPhet” (Golden Banana) 
was the goog fiavor which met the customer’ need and be famous both inside and aboard. 
The weakness was insufficient products for exporting because of damaged products from the 
storm. The internal environments were as follows; the opportunity was found that the 
products were as follows : the opportunity was found that the products were on the demand 
of both inside and aboard markets. The price was high. It’s taste was unique. The areas was 
suitable for KluaiKhai planting. Moreover, the government sector promoted more 
KluaiKhaiplanting and increased production efficiency to reach Good Agricultural Practice 
Standard (GAP). The threat was found that the product price was set by the middleman. 
Administrative information data was not good enough. SWOT Analysis could be used to set 
the export strategies as follows : (1) Offensive Strategy (SO-Strategy) was found that production 
efficiency for exporting should be increased to meet market’s demand, Roadshow was set for 
public relation of products and also shown cultural connection. (2) Defensive strategy (WT-
strategy) was found that related organization should motivate the agriculturists to plant 
KluaiKhai (Golden Banana) with supporting of production and marketing. Increasing the price 
with promoting KluaiKhai (Golden Banana) processing. (3) Preventive Strategy (ST-Strategy) was 
found that old taste of breed should be developed to be shorten to escape from the storm. 
KluaiKhai agriculturists should be supported to form their groups. (4) Corrective Strategy     
(WO-Strategy) was found that KluaiKhai (Golden Banana) production should be developed both 
the quality and sufficient quantity for market’s needs. Technological production and KluaiKhai 
(Golden Banana) breed should be improved.  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กล้วยเป็นผลไม้ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจท้ังการบรโิภคในประเทศและการส่งออกไปยังตา่งประเทศ 

สามารถสรา้งรายได้ในแตล่ะปไีม่ต่ ากว่า 300 ล้านบาท ปัจจุบันความนิยมบรโิภคกล้วยในประเทศและ
ต่างประเทศท่ัวโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หนัมาให้ความส าคัญต่อสุขภาพและสรรพคณุ
ทางยาของกล้วย ส่งผลใหร้าคากลว้ยสูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มพ้ืนท่ีปลูกกล้วยและขยาย
ท าแปลงใหญ่ส าหรับกล้วยไข่ เนื้อที่ให้ผล ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากมีการส่งออกกล้วยไข ่           
ไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้นทุกปี จึงท าให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในพ้ืนท่ีว่าง ปลูกแซมสวนทุเรียน 
ยางพารา เนื้อที่ให้ผล 57,461 ไร่ ผลผลติ 129,658 ตัน ผลผลติ/ไร่ 2,256 กิโลกรัมทั้งนี้ การส่งออกกล้วยไขไ่ป
ตลาดจีนคิดเป็น 60% ประกอบด้วยมณฑลเสฉวน มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอันฮยุ ท่ีมีการ
น าเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง
(Matichon, 2560)   

ในอดีตจังหวัดก าแพงเพชรเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่ในลักษณะเชิงการค้าที่ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ แต่ในปัจจุบันการปลกูกล้วยไข่ของจังหวัดก าแพงเพชรมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนเหลือความส าคญั
เป็นเพียงพืชวัฒนธรรมที่มสีัญลักษณ์คือ การจัดงาน “สารทกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร” ในแต่ละปี เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด ความโดดเด่นของคุณภาพกล้วยไข่ก าแพงเพชรในอดีต ท าให้จงัหวัด
ก าหนดเป็นค าขวญัที่ว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง กล้วยไข่หวาน น้ ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก”  
ทั้งนี้เพราะกล้วยไข่ก าแพงเพชรมคีวามแตกต่างท้ังในรูปลักษณ์ของผลภายนอกและรสชาติหอมหวาน เนื้อแน่น 
แตกต่างจากกล้วยไข่ในจังหวัดอื่นๆ กล้วยไขจ่ัดว่าเป็นผลไม้ที่มศีักยภาพทางการตลาดสูงทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนที่ได้รับความนิยมในการบริโภคสูงและนับวันจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
(Office of Agricultural Economics, 2556) แต่จากสภาพการณท์ี่ปรากฏ กับทั้งการพูดคุยกับเกษตรกร พบว่า 
พื้นทีใ่นการปลูกกล้วยไข่ลดลงเรื่อยๆ จึงท าให้มีผลต่อปรมิาณผลผลติที่มีจ านวนน้อยลงตามพื้นท่ีเพาะปลูกที่
ลดลง ท าให้ไม่สามารถท่ีไขว้คว้าโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรได้ ประกอบกับการเผชิญปญัหาภัยแล้ง  
การขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก การประสบปัญหาลมพายุในช่วงที่ผลผลิตใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ ท าใหผ้ลผลติ
ได้รับความเสียหาย เกษตรกรประสบปัญหาภาวะการขาดทุนซ้ าซาก ปีแล้วปีเล่า จึงท าให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วย
ไข่หันไปปลูกพืชผลชนิดอื่นท่ีมตี้นทุนที่ต่ ากว่า  

จากสภาพการณด์ังกล่าว จึงท าใหค้ณะผู้วิจัยได้พูดคยุกับเกษตรกรทีจ่ะท าให้กล้วยไข่ก าแพงเพชร       
เป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชวัฒนธรรม เพราะมโีอกาสทางการตลาดค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ หันมา   
ร่วมมือกันเพื่อที่จะพัฒนาผลผลติกับการเพิ่มปริมาณผลผลิตใหม้ีมากข้ึนพอท่ีจะส่งออกไปต่างประเทศได้และเป็น
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกกล้วยไข่จังหวัดก าแพงเพชร  ดังนั้นการวางแผนการตลาดส่งออกจากการ
วิเคราะหต์ลาดโดยวิธี SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์กลยุทธท าให้มีข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนในการ
ก าหนดทิศทางหรือเป้าหมาย สามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอปุสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ของผู้ปลูกกล้วยไข่ให้มีน้อยท่ีสดุได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อจัดท ากลยุทธ์การตลาดกล้วยไข่ก าแพงเพชรสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัย ประกอบดว้ย 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์ปัจจัยสนับสนุนตลาดกล้วยไข่ในตลาดอาเซียน โดยใช้แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร ปกีารเพาะปลูก 57/58 ที่มีพ้ืนท่ีปลูก 10 ไร่ขึ้น
ไปจากอ าเภอเมือง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  อ าเภอลานกระบือ อ าเภอคลองลาน อ าเภอคลองขลุง อ าเภอ    
พรานกระต่าย อ าเภอไทรงาม อ าเภอโกสัมพีนคร และอ าเภอทรายทองวัฒนาจ านวน 157 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ์การส่งออกกล้วยไข่ก าแพงเพชรสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน   
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาแผนกลยุทธ์การส่งออกสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และการจัดท ารา่งกลยุทธ์ โดยการน าข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท าร่างพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ฯและจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้เทคนิค SWOT Analysis ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานกลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ จ านวน 1 คน ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ จ านวน 1 คน นักวิชาการ จ านวน 1 คน เจ้าหน้าที่เกษตร
จังหวัด จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ จ านวน 2 คน ผูส้่งออกจ านวน 2 คนวเิคราะห์ข้อมลูโดยการ
สังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิเคราะห์ SWOTเพื่อให้ได้ข้อมูล จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพื่อน าข้อมลูไปใช้ในการท ากลยุทธ์การส่งออกสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อไป 
 2. การพัฒนากลยุทธ์การส่งออกสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
น าเสนอข้อมูลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาจัดท ากลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT Matrix จับคูจุ่ดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ มาตรการ และตัวช้ีวัดวิเคราะห์ข้อมลูโดยสังเคราะหเ์นื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ SWOT Matrix  

1. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์การตลาดกล้วยไข่ พบว่า  
   1.1 ปัจจัยภายใน พบว่า จุดแข็ง (Strengths) คือ1) กล้วยไข่มีความโดดเด่นในดา้นรสชาติที่มีรสชาติ

ดี หวาน หอม เนื้อกล้วยไข่ละเอียดนุ่ม เปลือกบาง ขนาดลูกเล็ก 2) เป็นที่ต้องการของตลาด 3) ช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับ 4) เกษตรกรมีการช่วยเหลือตนเองและพยายามต่อสู้กับภัยพิบัติธรรมชาติ 5) เป็นสินค้าท่ีมีอตัลักษณ์   
ทางวัฒนธรรมที่มีคณุค่า เอื้อต่อตลาดตา่งประเทศ จดุอ่อน (Weaknesses) คือ 1) ผลผลิตบางฤดูกาลมีไม่เพียง
พอที่จะส่งตลาดต่างประเทศ ท าให้ผลผลติไม่สม่ าเสมอตลอดปี 2) ผลกล้วยลายเป็นจดุสีน้ าตาล 3) เกษตรกร
ปลูกกล้วยไข่น้อยลง และหันไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน เช่น อ้อย มันส าปะหลัง เนื่องจากประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ และผลตอบแทนจากพืชอื่นที่ดีกว่า 4) เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคการเกษตรกรรมสมยัใหม่   
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ขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกท่ีถูกต้อง  5) เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลกระทบต่อปญัหาดา้นการตลาด อ านาจการต่อรองราคา 6) ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ของดีกล้วยไข่เมือง
ก าแพงเพชร  

    1.2 ปัจจัยภายนอก พบว่า โอกาส (Opportunities) คือ 1) ตลาดยังมีความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 2) เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีน้อย ราคาจึงดีมาก 3) กล้วยไข่ก าแพงเพชรมีรสชาติเปน็
เอกลักษณ์ 4) จังหวัดก าแพงเพชรมีพื้นท่ีที่เหมาะสมในการท าการเกษตร 5) สภาพภมูิศาสตร์ของจังหวัด
ก าแพงเพชรเหมาะสมต่อการปลูกกล้วยไข่ซึ่งเป็นพืช Geographic 6) ภาครัฐส่งเสริมเพิ่มพื้นท่ีปลูกกล้วยไข่มาก
ขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลติให้ได้มาตรฐาน GAP อุปสรรค (THREATS) คือ 1) ผลผลติออกในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีลมพายุ ท าใหต้้นโค่นล้ม ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได้ 2) ขาดข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ท าให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องขาดการสนับสนุน 3) ขาดการ
รวมกลุม่การผลติที่เข้มแข็ง 4) การส่งออกกล้วยไขม่ีปัญหามาก เนื่องจาก มีข้ันตอนยุ่งยาก 5) ราคากลว้ยไข่ 
พ่อค้าคนกลางเป็นคนก าหนด ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพกล้วยไข่ กล้วยไข่ท่ีไมม่ีลายจะราคาดีกว่ากล้วยไข่มีลาย  

จากการวิเคราะห์ SWOT สามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาวิเคราะห์ SWOT Matrix เพื่อหา     
กลยุทธ์ที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก ่1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออก 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2) การจดัโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์สินคา้ แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงทางวัฒนธรรม  

กลยุทธ์เชิงรับ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก ่ 1) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่มากข้ึน 
โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเข้าไปดูแลให้การสนับสนุนในด้านการผลิตและด้านการตลาด 2) ส่งเสริมการแปรรูป
กล้วยไข่เพื่อเพิม่มูลค่า 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาสายพันธ์ุกล้วยไข่ท่ียังมรีสชาตเิดิม    
แต่ต้นกล้วยไข่เตี้ยลงเพื่อไม่ให้โค่นล้มได้ง่ายเมื่อโดนพายุ 2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategy) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาการผลิตกล้วยไข่    
เพื่อให้ได้คณุภาพและปรมิาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต                
3) การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไข่ใหม้ีผลผลิตออกนอกฤดูกาลลมพายุ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของกล้วยไข่ก าแพงเพชร น าไปสู่การจัดท า       

กลยุทธ์การตลาดกล้วยไข่ พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแขง็ที่มีความส าคญั คือ กล้วยไขม่ีความโดดเด่นในดา้นรสชาติที่มีรสชาติดี 

หวาน หอม เนื้อกล้วยไข่ละเอียดนุม่ เปลือกบาง ขนาดลูกเล็ก เป็นท่ีต้องการของตลาด เนื่องด้วยความอร่อย         
มีเอกลักษณ์และความมีชื่อเสียงของกล้วยไข่ก าแพงเพชร จึงไดร้ับความยอมรับจากผู้บริโภคทั้งใน                
และต่างประเทศจนกลายเป็นพืชสญัลักษณ์ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร  กล้วยไข่ท่ีปลูกในจังหวัดก าแพงเพชร



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.27  No.๔  October - December 2021     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
98

ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เคยบริโภคว่ามีรสหวาน เนื้อในนุ่มตลอดทั้งผล ทัง้นี้เนื่องมาจาก ในการปลูกมีการ
คัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยไข่เฉพาะสายพันธ์ุพื้นเมืองของจังหวัดก าแพงเพชร และดินส่วนใหญเ่ป็นดินร่วนปนทราย
ที่มสีภาพดินอดุมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกล้วยไข่ ดังท่ีกรมทรัพยส์ินทางปัญญา (2560) ที่ว่า ชุดดิน           
ของจังหวัดก าแพงเพชรเหมาะสมกับการปลูกกล้วยไข่ โดยมีแร่ไมกา้หรือก้อนปูนปะปน อีกทั้งมีสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมต่อการปลูกกล้วยไข่ ประกอบกับการคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน         
และกรรมวิธีผลิตทีไ่ด้มาตรฐานท าให้กลัวยไข่ท่ีปลูกในจังหวดัก าแพงเพชรมีรสชาติและลักษณะที่แตกตา่งไปจาก
กล้วยที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอื่น กลา่วคือ มีรสชาตหิวาน เนื้อกล้วยมสีีครีมอมสม้ เนื้อแน่น เปลือกบาง ผลมีขนาด
กลางและเล็ก  

จุดอ่อนที่มีความส าคัญ คือ ผลผลติบางฤดูกาลมีไมเ่พียงพอท่ีจะส่งตลาดตา่งประเทศ ท าใหผ้ลผลติมไีม่
สม่ าเสมอตลอดปี และผลกล้วยลายเป็นจุดสีน้ าตาล ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ลม้เลิกการปลูกเพราะต้อง
คอยระวังเรื่องภยัธรรมชาติ ซึ่งเปน็ช่วงที่มีพายุฝนลมแรง ท าให้ต้นกล้วยไข่หักเสียหาย ประกอบกับกล้วยไข่      
ให้ผลผลติปีละครั้งถ้าเสียหายก็ขาดทุนหมดเกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศิริพร โสมค าภา (2561) ที่พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีเกษตรกรผู้ปลกูกล้วยไข่เป็นอาชีพหลักหลายพื้นที่และใน
แต่ละพื้นท่ีมีปญัหาในการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน เช่น สภาพดิน ปริมาณน้ า ภัยธรรมชาติ พันธุ์กล้วยไข่         
การดูแลรักษาระหว่างการปลูก การใช้สารเคมีกับไม่ใช้สารเคมี ราคาขายส่ง ขายปลีก จึงส่งผลต่อการปลูกกล้วย
ที่ลดลง ผลผลิตที่ออกสูต่ลาดมีจ านวนลดลงแตป่ริมาณความต้องการบริโภคสูงขึ้นแตเ่กษตรกรส่วนใหญ่ที่ล้มเลิก
การปลูกเพราะต้องคอยระวังเรื่องภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะลมทีส่่งผลต่อการหักโค่นของต้นกล้วยไข่เมือ่เริ่ม       
ตกเครือ ส่วนผลกล้วยที่ผิวเป็นจุด ๆ นั้น ไม่ใช่เกิดจากโรคแมลงหรือเน่าเสยี แต่เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ว่าเป็น
กล้วยไข่พันธ์แท้ของจังหวัดก าแพงเพชร ผิวเมื่อสุกแล้วสเีหลืองสดใส แก่จัดผิวจะตกกระเป็นสีน้ าตาลด า รสชาติ
หวาน ไม่มรีสเปรี้ยว เนื้อแน่นเหนยีวตลอดทั้งลูก เปลือกบางจึงไม่เหมาะกับการส่งออก ผิดกับพันธ์อ่ืน ๆ ซึ่งลูก
ใหญ่ที่ปลูกในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อส่งออก แต่รสชาติตา่งกันมาก  

สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสที่ส าคญั คือ ตลาดยังมีความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้เนื่องจากกล้วยไข่ไทยมีรสชาติหอมและอร่อย มีขนาดพอเหมาะ จึงได้รับความยอมรับจากผู้บรโิภคทั้งใน       
และต่างประเทศ ตลาดทีส่ าคญั คอื จีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนและฮ่องกง มีการสั่งซื้อ
มากที่สุด ดังนั้นการผลิตกล้วยไข่ให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เกษตรกร    
หรือผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในเรื่องขั้นตอนกรรมวิธีผลิตทีป่ลอดภัยไดม้าตรฐาน พัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของสินคา้เพื่อการส่งออกให้มีความสวยงามทันสมยัเพื่อดึงดดูใจลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาดดิจทิัลหรือ
การตลาดออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้กลว้ยไข่ของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

ส าหรับอุปสรรค คือ ผลผลติออกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึง่เป็นช่วงที่มีลมพายุ ท าให้        
ต้นโค่นลม้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติที่มปีัญหาต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข ่             
คือ ลมพายุฤดฝูนในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน เป็นช่วงที่กล้วยไข่ก าลังตกเครือใหผ้ลผลติท าให้เกิดความเสยีหาย     
กับสวนกล้วยไข ่เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในแตล่ะพื้นท่ีก็ควรพิจารณาสภาพพื้นที่ของตนว่ามีปัญหาความเสีย่ง
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เรื่องลมหรือไม่  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ (2557) ที่พบว่าปัญหา และอุปสรรคของ
เกษตรกรที่จะปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรได้แก่ ปัญหาความเสี่ยงทางภัยธรรมชาตสิูง ปัญหาการขาด
แคลนตลาดรองรับผลผลิต ปัญหาความต้องการของผู้บรโิภค ปญัหาด้านราคา ปญัหาต้นทุนสูง ปัญหาขาดแคลน
น้ า ปัญหา ด้านเงินทุน ปัญหาเรื่องการดูแลรักษา และปญัหาขาดความรู้ความเข้าใจในการปลูกท่ีถูกตอ้ง 

กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไข่เพื่อการส่งออกให้สอดคล้อง            
กับความต้องการของตลาด เนื่องจากในปัจจุบันกล้วยไข่ของไทยนบัว่าเป็นผลไม้ทีผู่้บรโิภคมีต้องการบริโภค
เพิ่มขึ้นท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งความต้องการของผู้บรโิภค มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกท้ังตลาดจีนนบัเป็นตลาดส่งออกผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดส าหรบัไทย และการที่จะท าให้กล้วยไข่
ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกต้องให้ความส าคญัในเรื่องการผลติกล้วยไข่    
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย เป็นท่ียอมรบั ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค มีรูปแบบบรรจภุัณฑ์ทีส่วยงามและทันสมยั 2) การจัดโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า 
วิดีทัศน์ประวัติกล้วยไข่แสดงให้เหน็ถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เกษตรกร
หันมาปลูกกล้วยไขม่ากขึ้น โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้การสนับสนุนในด้านการผลิตและดา้น
การตลาด ตลอดจนหาวิธีช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ให้รอดพน้จากลมพายุ เนื่องจากผลผลติเพือ่การ
ส่งออกนั้นพบจุดอ่อนคือมีปัญหาทั้งด้านปริมาณผลผลิตที่มีน้อย ไมเ่พียงพอต่อการส่งออกเนื่องจากมอีุปสรรคคือ 
พื้นที่เพาะปลูกกล้วยไขล่ดลง เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนเพราะประสบปญัหาภยัธรรมชาติทกุปี
โดยเฉพาะลม ส่งผลให้ต้นกล้วยหกัล้มเสียหายในช่วงที่กล้วยไข่ก าลงัเติบโตและช่วงกล้วยไข่ก าลังตกเครือ
เกษตรกรจึงเกิดความท้อแท้ 2) สง่เสริมการแปรรูปกล้วยไข่เพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมกับพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรปูกล้วยในรูปแบบต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ได้ โดยค านึงถึง
ความต้องการของตลาดเป็นหลัก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategy) ได้แก่ 1) การพัฒนาการผลติกล้วยไข ่เพื่อให้ได้คณุภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลติ เนื่องจากผลผลิตของกล้วยไข่ก าแพงเพชร 
รูปลักษณ์ภายนอกยังไม่เป็นท่ีต้องการของต่างประเทศ เพราะผู้บรโิภคต่างประเทศมีความรูส้ึกว่าผิวของกล้วยไข่
ไม่สะอาดเพราะมีลายจุดสีน้ าตาลอ่อนหรือน้ าตาลเข้มอยู่ทั่วไปตามผิวของเปลือกกล้วยไข่ อันเป็นลักษณะเฉพาะ
ของผลผลิตกล้วยไข่ก าแพงเพชร ซึ่งไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคตา่งประเทศ แตส่ าหรบัภายในประเทศ 
ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจดีว่าเป็นลักษณะเฉพาะของกล้วยไข่ก าแพงเพชรนั้นจะมีผลลูกเล็กตกกระทั่วบริเวณ
ผิวภายนอก เนื้อนุ่ม มรีสชาติหอมหวานกว่ากล้วยไขจ่ากแหล่งผลติอื่นๆ ดังน้ันการที่จะน าผลผลิตสูต่ลาด
ต่างประเทศได้ นักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องหาวิธีน าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต ที่จะท าใหผ้ลผลิต        
มีลักษณะอย่างท่ีผู้บริโภคต่างประเทศต้องการ ซึ่งล าพังเกษตรกรเองคงไม่สามารถท่ีจะพัฒนาผลผลติได้          
3) การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไข่ใหม้ีผลผลิตออกนอกฤดูกาลลมพายุ เพื่อท่ีจะน าผลผลิตสู่ตลาดตา่งประเทศได้      
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ 1) การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไข่ท่ียังมีรสชาติเดิมแต่ต้นกล้วยไขเ่ตี้ยลงเพื่อไม่ให้โค่นลม้
ได้ง่ายเมื่อโดนพายุ 2) ส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไขเ่พื่อเสรมิสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.27  No.๔  October - December 2021     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
100

ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inthasang &  
Atnawung. (2012, pp.101-102) ที่กล่าวว่า ต้นแบบการบรหิารกลยุทธ์การตลาด ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้าระดับประเทศสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1) ผู้น าหน่วยงานภาครัฐ  
ที่ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ ศาสตรว์ิชาการแขนงต่างๆ ลงสู่ชุมชน เชน่ หลักการบริหารจดัการ การบรหิาร
การตลาด การจดัการด้านต้นทุน การออกแบบ การบริหารการ ผลติ และ ด้านงบประมาณ เป็นต้น ลงเข้าไปสู่
ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเสรมิ สนับสนุน การให้ค าปรึกษา แนะน ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องช่วยคิดหาหนทาง แนวทาง วิธีการ หรือกระบวนการที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิตในชุมชนที่
ออกสู่สังคม ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 2) ผู้น าชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ตัวแทนกลุ่ม      
วิสากิจชุมชน กลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น กลุ่ม OTOP ที่มีภาวะผู้น า (Leadership) มุ่งมั่น ตั้งใจ ตระหนกัในการ
เป็นผู้ประกอบการมีการบริหารกิจการอย่างเป็นระบบ เพราะชุมชนที่มีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถเข้าถึง
ความรู้ โดยสามารถจดัการความรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงพัฒนา บริหารจดัการกิจกรรมในชุมชน
ตลอดเวลา ชุมชนนั้นก็สามารถแข่งขัน สามารถสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืน พาชุมชนให้อยู่ ดี มีสุขได้ 3) ความ
ร่วมมือ ทั้งผู้น าหน่วยงานภาครัฐและผู้น าชุมชนร่วมแรงร่วมใจด าเนินงานอย่างเข้มแข็งเต็มที่ โดยมีเปา้หมาย 
วัตถุประสงค์ตรงกันท่ีมาจากการยอมรับร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการ
พัฒนาชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา มีการพัฒนาไปในทางที่ดี หากทุกคนไมม่ีความร่วมมือ
กันในการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ก็จะท าให้ชุมชนไม่พัฒนาไม่เข้มแข็งและไม่ยั่งยืน และอาจท าให้มี
ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Un-Chitti. (2015, p.62) เรื่องกลยุทธ์การแข่งขัน
พื้นฐานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบธรุกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของผู้ประกอบการไทยใน
ตลาดโลก พบว่า ความส าคญัต่อกลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างเรียงล าดับจากมากท่ีสุด คือมีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เดมิที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดมิ รองลงมาคือ บรรจุภณัฑ์ของสินค้า บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินคา้ พัฒนา
สินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ความนา่เชื่อถือของตัวแทนจ าหน่าย   มีการน าเสนอ
สินค้าใหม่ๆ  ให้กับลูกค้าเสมอ และมีการจดัท าเว็บไซต์ และจัดแสดงสินค้าตามงานต่างๆ เพื่อเข้าถึงลกูค้าได้มาก
ขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรมีการวางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไข่ก าแพงเพชร โดยมแีนวทางของการพัฒนา ดังนี้  
   1.1 เกษตรกรควรมีการรวมกลุม่ผู้ผลิตกล้วยไข่ก าแพงเพชร เพื่อจะไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลู

ข่าวสาร เพื่อจะได้หาแนวทางการพัฒนาการผลิตข้างต้น 
    1.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยให้ความรู้และช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ไม่ว่า
จะในเรื่องของการป้องกันโรค การลดต้นทุนการผลติกล้วยไข่ก าแพงเพชร 
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    1.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อไว้ใช้เป็นทุนในการชดเชยเมื่อเกิด
ความเสยีหายจากภัยธรรมชาติ เช่น การประกันราคา หรือการประกันผลผลติ ซึ่งมักจะประสบภาวะเสียหายจาก
ลมพายุ ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้จะเก็บเกีย่วผลผลติได้แล้ว 
    1.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุน ส่งเสริมใหม้ีการปลูกกล้วยไข่ในช่วงเวลาที่จะมผีลผลิต
ออกมาไม่ตรงกับช่วงลมพายุ และให้มีผลผลติที่ตอบสนองกับความตอ้งการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยอาจใหม้ีการเจรจาตกลงซื้อขายล่วงหน้า ก่อนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
 2. การวางแผนพัฒนาการตลาด 
    2.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรวางแผนสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกกล้วยไข่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิม่
พื้นที่ปลูกกล้วยไข ่
    2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิต ไม่ว่าจะในเรื่องของการใช้สารเคมี
เพื่อเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคณุภาพของผลผลติ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
    2.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องหาวิธีหรือท าวิจัยที่จะใหผ้ลผลติกลว้ยไข่ออกนอกฤดูกาลที่ไม่ตรงกับ
ช่วงลมพายุที่เข้ามาในจังหวัดก าแพงเพชร เพราะเกษตรกรส่วนใหญถ่อดใจกับลมพายุท่ีเข้ามาพัดกระหน่ าในช่วง
ที่ก าลังจะเก็บผลผลติได้ อาจจะตอ้งหาแปลงทดลองน าร่อง โดยลักษณะของการท าวิจัยแปลงตัวอย่าง เพื่อน า
ร่องไปยังแปลงอื่นๆ  
    2.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องหาวิธีที่จะให้ผลผลติกล้วยไข่กลบัมาเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
ก าแพงเพชรให้ได้ แทนที่ประชาชนท่ัวไปคนรุ่นใหม่จะรู้จักกล้วยไข่ในลักษณะของพืชวัฒนธรรมผ่านงานประเพณี
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานสารทไทยกล้วยไข่ ซึ่งเป็นงานประจ าปีของจังหวัดก าแพงเพชร 
    2.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการเปรยีบเทียบผลก าไรทีไ่ด้จากการปลูกพืชชนิดอื่นกับการปลูก
กล้วยไข่ว่ามผีลก าไรแตกตา่งกันมากน้อยอย่างไร ให้เห็นเป็นรูปธรรม 
    2.6 ควรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการตลาดการส่งออก การสง่เสริมการขาย การมีตราหรือยีห่้อ 
การใช้บรรจุภณัฑ์ การตลาดออนไลน์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    2.7 การท าการตลาดในช่วงแรก ควรท าการตลาดภายในประเทศเสียก่อน แล้วจึงค่อยวางแผน
พัฒนาไปตลาดต่างประเทศ 
 3. สนับสนุนระบบการประกันภยัผลผลติเพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ เพื่อน าผลวิจัยทีไ่ดม้าใช้
กับการพัฒนาอาชีพไปพร้อมๆ กัน ท้ังเกษตรกรเองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนา ได้เรียนรู้
ร่วมกัน และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 
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 2. ควรมีการท าวิจัยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไข่อย่างยั่งยืน และเพียงพอ ต่อ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลที่มีลม พายุ การผลิตในแต่ละฤดกูาล เพื่อ
ลดปัญหาการโค่นลม้ของต้นกล้วยไข่ 
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