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ในอดตี อาชีพรับจัดดอกไม ถูกมองวาเปนธุรกิจที่นาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมถือเปนสินคา
ฟุมเฟอย แตปจจุบัน ความนิยมในการสงดอกไม เพื่อเปนตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจใน
โอกาสตาง ๆ เพิม่มากขึ้น สงผลใหธุรกิจรับจัดดอกไมขยายตัวข้ึนในชวงปที่ผานมา

การท ําธุรกิจรานรับจัดดอกไมใหประสบความสํ าเร็จ ตองคํ านึงถึงปจจัยหลายประการ ดังนี้

1.  ศกัยภาพของผูประกอบการ

• ผูประกอบการที่สนใจจะทํ าธุรกิจรับจัดดอกไม  จะตองเปนคนที่ชอบเรียนรูอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน
การหาหนงัสือมาอานเพิ่มเติม หรือการศึกษาดูงานประกวดการจัดดอกไมตามที่ตาง ๆ  เพื่อนํ ามาพัฒนา
รูปแบบใหดีขึ้น

• ผูประกอบการที่สนใจจะทํ าธุรกิจรับจัดดอกไม ตองมีทํ าเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมตอการดํ าเนินธุรกิจ เพราะ
ท ําเลที่ตั้งถือเปนหัวใจสํ าคัญที่ชวยใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จไดเร็วข้ึน

• ผูประกอบการควรมีความรูในเรื่องดอกไมและวิธีการจัดดอกไม เพราะการจัดดอกไมเปนงานศิลปะ
ประเภทหนึ่งที่ตองอาศัยความประณีตและความละเอียดออน

• ผูประกอบการควรมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกบัลูกคาทุกคน ยิ้มแยมแจมใสอยูตลอดเวลา สรางความเปนกัน
เองกบัลูกคา มีจิตใจที่พรอมจะใหบริการ ยิ่งผูประกอบการสรางความประทับใจไดมากเทาใด ธุรกิจก็จะ
ยิง่ประสบความสํ าเร็จมากเทานั้น

2.  ขั้นตอนการติดตอกับหนวยงานราชการ

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา   : เพือ่ขอจดทะเบียนพาณิชย

โดยทัว่ไป กฎหมายกํ าหนดไววา ธุรกิจดานบริการไมตองจดทะเบียนพาณิชยตอกรม
ทะเบยีนการคา เวนแตวาภายในรานจะมีการคาขายอื่น ๆ ดวย

- การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ
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- รายละเอียดการจัดตั้ง/การขออนุญาต ผูประกอบการศึกษารายละเอียดไดที่
  http://www.ismed.or.th/kwnowledge/alpha/body1/body1.htm  หรือที่
  กรมพัฒนาธุรกิจการคา http://www.thairegistration.com

 กรมสรรพากร : เพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับภาษี

- การเสียภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
- การช ําระภาษี ผูประกอบการศึกษารายละเอียดไดที่
  http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm หรือที่
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th

 หนวยงานทองถิ่น : เพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับการชํ าระภาษีปาย

- การช ําระภาษีปาย ผูประกอบการศึกษารายละเอียดไดที่ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
  http://www.bma.go.th

กรณทีีผู่ประกอบการมีรานอยูในตางจังหวัด ใหยื่นชํ าระภาษีปายได ณ ที่ทํ าการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทีป่ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู

3.  การตลาด

3.1  ภาพรวมของตลาด

จากผลการสํ ารวจของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด ในป  2540  พบวา  ตลาดรับจัดดอกไมมีการ
ขยายตวัเพิม่มากขึ้นในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา  และคาดวาในป 2545 จะมีรานรับจัดดอกไมกระจายอยูทั่ว
ประเทศมากกวา 1,000 ราน โดยอยูในกรุงเทพฯประมาณรอยละ 50  สวนที่เหลืออยูในจังหวัดตาง ๆ โดย
เฉพาะตามเมอืงใหญ  แมในภาพรวมของตลาดรับจัดดอกไมยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตขณะเดียวกัน ผู
ประกอบการรายใหม ๆ ไดเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เพราะธุรกิจนี้ใชเงินลงทุนไมสูงนัก

3.2  กลุมลูกคาเปาหมาย
ในปจจุบัน รานรับจัดดอกไม มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ๆ ไดแก กลุมคนทํ างาน กลุมนักศึกษา

ดงันัน้ กลุมลูกคาอาจแบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้

- ระดับลาง เปนกลุมลูกคาที่มีรายไดนอย ไมเนนรูปแบบ แตเนนปริมาณ การจัดดอกไมตองมี
ราคาไมแพง

http://www.ismed.or.th/kwnowledge/alpha/body1/body1.htm
http://www.thairegistration.com/
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
http://www.rd.go.th/
http://www.bma.go.th/
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- ระดับกลาง เปนกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับปานกลาง  เนนรูปแบบ ไมเนนปริมาณ และราคาจะ
ตองไมถูกหรือแพงจนเกินไป

- ระดับสูง เปนกลุมลูกคาที่มีรายไดสูง เนนรูปแบบ ไมเนนปริมาณ ทํ าใหการจัดดอกไมสามารถ
ตั้งราคาสูงได

• การเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ

การจัดสงดอกไม ถือเปนการบริการที่สรางความประทับใจใหแกลูกคาไดทางหนึ่ง ดังนั้น ผู
ประกอบการที่ทํ าธุรกิจรานรับจัดดอกไม จํ าเปนตองใหความสํ าคัญในเรื่องการบริการเชนกัน เพราะลูก
คาตองการความสะดวก อีกทั้งรานจัดดอกไมในปจจุบันมีการแขงขันสูง  ถึงแมคุณภาพของดอกไมจะ
ใกลเคยีงกัน แตหากไมมีบริการจัดสงดอกไม ลูกคาก็อาจไปเลือกใชบริการจากรานอื่นแทน

3.3  ธุรกิจหลัก ธุรกิจเสริม

ธุรกิจหลักของรานรับจัดดอกไม คือ การรับจัดกระเชา ชอ แจกัน พวงหรีด พวงมาลัยตาง ๆ  พานพุม
ขนัหมาก บายศรี ฯลฯ ทั้งในและนอกสถานที่

ธุรกิจเสริม รานรับจัดดอกไมสามารถสรางธุรกิจเสริมรายได คือ

- จ ําหนายและรับจัดดอกไมประดิษฐ
- จ ําหนายสินคากิ๊ฟตช็อป
- ประดษิฐการดอวยพรจากกระดาษสา
- รับสอนจัดดอกไมสด-แหง ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

3.4  สวนผสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ (Product) รูปแบบการจัดดอกไมสด แบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี

1. การจัดแบบชอ
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การจดัแบบชอมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบชอกลม ชอเปดหนา ชอปดหนา
และโบเกชอยาว เปนตน การจัดแบบชอเหมาะสํ าหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี แสดงความคิด
ถึง และความมีไมตรีตอกัน โดยเฉพาะชวงเทศกาลวันรับปริญญา วันวาเลนไทน และวันเกิด

2. การจัดแบบแจกัน

รูปแบบการจัดแจกันที่นิยม คือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรงสามเหลี่ยม เปนตน
การจดัแบบนีเ้หมาะสํ าหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี เชน การเปดรานใหม การเลื่อนตํ าแหนง
เปนตน

3. การจัดแบบกระเชา

การจดัแบบกระเชามีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งกระเชาดอกไม กระเชาของขวัญ
และกระเชาผลไม เปนตน การจัดแบบกระเชาเหมาะสํ าหรับใชในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดง
ความเคารพ โดยเฉพาะชวงวันปใหม วันเกิด หรือการนํ าไปเยี่ยมผูปวย

4. การจัดพวงหรีดและการจัดหนาศพ
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การจดัดอกไมเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับงานศพ   เพราะดอกไมสามารถใชแทนความรูสึกเสีย
ใจ การใหเกียรติ และการไวอาลัยได รูปแบบการจัดพวงหรีดที่ลูกคาสวนใหญนิยม คือ การจัดแบบ
รูปหยดนํ ้า และการจัดแบบรูปวงกลม  สวนรูปแบบการจัดดอกไมหนาศพที่ลูกคาสวนใหญนิยม คือ
การจดัแบบสวนดอกไม และการจัดแบบนํ้ าตก

5. การจัดงานแตงงาน

การจดัดอกไมสํ าหรับงานแตงงาน เปนสิ่งจํ าเปนที่ชวยใหบรรยากาศภายในงานดูสดชื่น
และสวยงามขึ้น การจัดดอกไมมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ คือ การจัดซุมงานแตงงาน การจัดพาน
รองรับนํ้ าสังข และการจัดดอกไมประดับหนาเวที เปนตน

ผูประกอบการควรจัดดอกไมไดทุกรูปแบบ ทุกประเภท ไมวาจะเปนการจัดแบบชอ แบบแจกัน
แบบกระเชา หรือจะเปนการจัดในงานพิธีตาง ๆ  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกระดับ และเพื่อ
สามารถขยายกลุมลูกคาไดมากขึ้นอีกดวย

ราคา (Price)

• ปจจัยในการตั้งราคา ประกอบดวย
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- ตนทุน

ประกอบดวยตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่  เชน  คาดอกไมสด  คาตูแชดอกไม คา
อุปกรณในการจัดดอกไม คาเชาสถานที่ คาตกแตงราน เงินเดือนพนักงาน เปนตน

- ทํ าเลที่ตั้ง

ถาเปนทํ าเลตามยานแหลงธุรกิจ หรือแหลงชุมชน คาเชาสถานที่ก็จะแพงตาม
ไปดวย แตถาเปนทํ าเลที่ไมคอยมีผูคนพลุกพลาน คาเชาจะถูกลง ผลตอบแทนที่ไดรับอาจ
นอยกวา เมื่อเทียบกับทํ าเลในยานแหลงธุรกิจหรือแหลงชุมชน

- คาบริการของรานรับจัดดอกไมในยานเดียวกัน

สวนใหญ รานจะคิดอัตราคาบริการใหอยูในระดับมาตรฐานเดียวกันกับรานรับจัด
ดอกไมอ่ืน ๆ  เมื่อรานเปนที่นิยมของลูกคาแลว การคิดอัตราคาบริการอาจจะคอย ๆ เพิ่มขึ้น
ตามผลงานที่จัดออกมาได

• โครงสรางราคา

การตั้งราคาขายดอกไมตามหลักสากล คือ ตองคิดราคาขาย 4  เทาของตนทุน เพราะตองเผ่ือ
เสียดวย ค ํานวณโดยตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่จัดสรร X 4 เทาของตนทุน

- ตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาดอกไมสด คาวัสดุในการจัดดอกไม คาเชาสถานที่  เงิน
เดอืนพนักงาน เปนตน

- ตนทุนคงที่จัดสรร  ประกอบดวย  คาตกแตงราน  คาตูแชดอกไม  คาเสื่อมราคาสิ่งปลูก
สราง คาอุปกรณที่ใชในการจัดดอกไม  เปนตน

• อัตราคาบริการของการจัดดอกไม

รูปแบบการจัด อัตราคาบริการ (บาท)
การจัดแบบชอ        300  -  1,000  บาท
การจัดแบบแจกัน        500  -  1,500  บาท
การจัดแบบกระเชา        500  -  1,500  บาท
การจัดพวงหรีด        800  -  1,000  บาท
การจัดหนาศพ      6,000  -  7,000  บาท
การจัดสถานที่งานแตงงาน     10,000 - 20,000  บาท
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หมายเหตุ  อัตราคาบริการของการจัดดอกไม อาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับชนิด
ของดอกไม และรูปแบบการจัด

ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)

ธุรกจิรับจัดดอกไมสด สามารถแบงการจัดจํ าหนายไดเปน 2 ชองทางใหญๆ คือ การ
จ ําหนายผานทางหนาราน และการจํ าหนายผานทางอินเตอรเน็ต

1. การจํ าหนายผานทางหนาราน  เปนชองทางการจัดจํ าหนายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุก
ระดบั อยางไรก็ตาม การขายผานหนารานจะตองคํ านึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้

1.1 ทํ าเลที่ตั้ง

ผูประกอบการควรเลือกทํ าเลที่ตั้งที่อยูในยานชุมชน หรือใกลกับกลุมเปาหมาย เชน ราน
รับจดัดอกไมที่เนนการจัดชอ กระเชา หรือแจกันดอกไมเปนหลัก ควรหาทํ าเลในยานที่มีสํ านัก
งานอยูมาก หรือใกลกับศูนยการคา ถาเปนรานรับจัดดอกไมที่เนนการจัดพวงหรีด หรือดอกไม
หนาศพเปนหลัก ผูประกอบการควรหาทํ าเลที่อยูใกลๆ กับวัด เพราะลูกคาสวนใหญจะเลือกใช
บริการจากรานที่สะดวกที่สุด เชน รานที่อยูใกลที่ทํ างาน ใกลบาน ใกลวัด เปนตน

1.2 การตกแตงราน

ผูประกอบการควรจัดรานใหดูทันสมัย สะอาด มองแลวสบายตา สวนรูปแบบการจัด
โชวดอกไมภายในราน ควรจัดใหเดน สะดุดตา มองเห็นชัดเจน มีตัวอยางการจัดที่เหมาะกับทุก
โอกาส และการจัดโชวดอกไมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเสมอ เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา
อยูตลอด

ตวัอยางรูปแบบการตกแตงราน
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2. การจํ าหนายผานทางอินเตอรเน็ต  เปนชองทางการจัดจํ าหนายที่มีตนทุนตํ่ า และสามารถเขาถึง
กลุมลูกคาไดมากขึ้น ตามจํ านวนผูใชบริการอินเตอรเน็ต  สํ าหรับขอมูลที่จะนํ ามาลงในเว็บไซต
ควรมีรายการ ดังนี้

2.1 รูปแบบของการบริการ

มี Catalog รูปแบบการจัดดอกไมชนิดตาง ๆ พรอมทั้งราคา นอกจากนี้ ลูกคายัง
สามารถสั่งใหจัดแบบพิเศษได เชน ชนิดของดอกไมที่ตองการ จํ านวนดอกไม รูปแบบของการ
จัด เปนตน

2.2 วิธีการสั่งสินคา

การสั่งสินคาทางอินเตอรเน็ตนั้น  ขอมูลที่สํ าคัญ คือ ช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของ
ผูส่ัง และชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทของผูรับ พรอมทั้งสถานที่จัดสง วัน เวลา และขอความบน
บตัรอวยพรทีต่องการใหจัดสง (ปกติ ลูกคาควรสั่งลวงหนาอยางนอย 1 วัน หากเปนชวงเทศกาล
ลูกคาควรสั่งลวงหนาอยางนอย 3 วัน)

2.3 วิธีการชํ าระเงิน ลูกคาสามารถเลือกชํ าระคาสินคาได 2 วิธี ดังนี้

1. ช ําระดวยเงินสด โดยการสงธนาณัติ หรือการโอนเช็คผานธนาคารตามที่ไดระบุไว
2. ช ําระผานบัตรเครดิต เชน วีซา มาสเตอรการด อเมริกันเอ็กซเพรส ไดเนอรคลับ เปนตน

สํ าหรับขอมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบเว็บไซต ผูจัดทํ าอาจใสเนื้อหา รายละเอียด และภาพเกี่ยวกับ
เร่ืองดังตอไปนี้

2.4 วิธีการดูแลรักษาดอกไม เปนการแนะนํ าเทคนิคงาย ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาดอกไมใหสด
และอยูไดนาน

2.5 Gallery ภาพดอกไม รวมรปูภาพดอกไมสวยๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความ
หมายของดอกไมแตละชนิดดวย

การสงเสริมการตลาด (Promotion)

ผูประกอบการแตละคนอาจมีวิธีการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน เชน

- ท ําปายโฆษณาหนารานใหสะดุดตา มองเห็นงาย
- ทํ าโบรชัวร แผนพับ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อเผยแพรรานใหเปนที่รูจัก
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- ท ําบตัรสมาชิก เพื่อมอบสวนลดพิเศษใหกับลูกคาที่มาใชบริการเปนประจํ า
- ใหสวนลดพิเศษสํ าหรับลูกคาที่แนะนํ าเพื่อนมาใชบริการ
- จดัรายการสะสมยอดการสั่งซื้อ เพื่อรับของกํ านัน

โดยปกต ิ รานรับจัดดอกไมจะไมคอยสงเสริมการตลาดดวยวิธีการลดราคา  แตจะเนนการ
พฒันารปูแบบการบริการ  จนลูกคาเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการบริการของราน

3.5  สภาพการแขงขันในตลาด

ปจจบุนั สภาพการแขงขันของธุรกิจรับจัดดอกไมสดมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากอาชีพรับจัดดอกไม
ใชเงนิลงทุนคอนขางนอย และไมตองใชความรูมากนัก เพียงมีความรูในเรื่องการจัดดอกไมก็สามารถ
ประกอบธรุกจิได ปจจัยเหลานี้เองจูงใจใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในธุรกิจรับจัดดอกไมกันมาก

นอกจากปญหาจํ านวนคูแขงขันในตลาดที่เพิ่มขึ้นแลว ความเจริญกาวหนาทางดานสิ่งประดิษฐ โดย
เฉพาะการท ําดอกไมประดิษฐ ซ่ึงขณะนี้ไดรับความนิยมอยางมาก ก็ทํ าใหธุรกิจรับจัดดอกไมสดเริ่มมีแนว
โนมไมคอยสดใสเทากับที่ผานมา เพราะดอกไมประดิษฐนอกจากจะเก็บไวไดนานแลว คุณภาพยังใกลเคียง
กบัดอกไมสดอีกดวย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการควรทํ าการศึกษาสภาพตลาดใหดีกอนเริ่มตนธุรกิจ

4.  การผลิต

ขัน้ตอนการผลิต

1. วัตถุประสงคในการจัด

ผูประกอบการควรทราบวัตถุประสงคในการจัดของลูกคา ดังตอไปนี้

1.1 ทราบขอมูลเบื้องตน

วัตถุประสงค
ในการจัด

การจัดเตรียม
ดอกไม ใบไม

การจัดดอกไม
การจัดสง
ดอกไม

การจัดเตรียม
อุปกรณ
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- เนือ่งในโอกาสอะไร เชน แสดงความรัก แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ เปนตน
- ลูกคามีงบประมาณในการจัดเทาใด
- ผูรับมีความสํ าคัญแคไหน เชน เปนคนในครอบครัว เปนเพื่อน เปนคนรัก เปนตน
- ลูกคาตองการดอกไมแบบไหน สีอะไร ถาเปนผูหญิงจะใชดอกไมสีหวาน ๆ เชน สีชมพู สี

สมออน ฯลฯ ถาเปนผูชายจะใชดอกไมสีสดใส  เชน สีฟา สีเหลือง ฯลฯ

1.2 การจัดวางรูปแบบ

กอนทีจ่ะเริ่มลงมือจัด ผูประกอบการควรวางรูปแบบการจัดไวลวงหนากอน เพื่อยนระยะ
เวลาการจัดใหเร็วขึ้น

2.  การเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีใชจัดดอกไม

3.1 เตรยีมวสัดุอุปกรณที่ใชจัดดอกไมใหพรอม เชน กรรไกร มีด โอเอซิส กระดาษฟอยล โบว
ริบบิ้น สกอตเทป เปนตน

3.2 ลางภาชนะทีจ่ะจัดดอกไมใหสะอาด และเช็ดใหแหง เชน แจกัน พาน เปนตน เพื่อยืดอายุการ
ใชงาน

3.3 มดีและกรรไกรที่นํ ามาใชจัดดอกไมตองคม มิฉะนั้น ดอกไมใบไมอาจชํ้ าได

 เทคนิคการเตรียมโอเอซิสหรือฟลอราโฟม  เวลาแชโอเอซิส ผูจัดตองกดใหจมอยูใตนํ้ า ฟอง
อากาศภายในกอนโอเอซิสจะลอยขึ้นมาเหนือนํ้ า เมื่อใดก็ตาม ฟองอากาศในนํ้ าหยุดลอยตัว แสดงวา
โอเอซิสดูดนํ้ าอิ่มตัวแลว จึงนํ าไปใชงานได  ถาโอเอซิสยังไมอ่ิมตัว เมื่อนํ าไปใชจะทํ าใหดอกไม
เหีย่วเรว็ เพราะกานดอกไมไปสุดบริเวณที่แหง ไมมีนํ้ า

หมายเหตุ  โอเอซิสหรือฟลอราโฟม  มีลักษณะสีเขียว เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ทํ าหนาที่ในการดูดซับ
นํ ้า เพื่อใหดอกไมที่จัดอยูไดนาน

3.  การเตรียมดอกไม และใบไมกอนใชงาน

2.1 ดอกไมทีม่ใีบมากเกินไป ควรเด็ดใบที่ไมจํ าเปนออกบาง เชน ใบกุหลาบ หนาม จากนั้น ตกแตง
ดอกไมใหสวย อาจใชลวดดามบริเวณคอของดอกไม เพื่อทํ าใหดูแข็ง และที่สํ าคัญอาจดัดให
ออนโคงไดเล็กนอย

2.2 ใชมดีคม ๆ ตัดปลายกานออกกอนนํ ามาจัด เพราะหากกานเริ่มแหง ดอกไมจะดูดนํ้ าไดนอย
2.3 น ําดอกไมและใบไมมาตอกาน กอนที่จะนํ าไปจัด เพื่อทํ าใหกานดอกไม ใบไมยาวขึ้น
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 เทคนิคการตัดกานดอกไม  ควรตดัดวยมีดที่คม ใหเปนมุมเฉียง 45 องศา  และไมควรใชกรรไกร
ตดั เพราะกานดอกไมจะชํ้ า ทํ าใหดอกไมดูดนํ้ าไดชา และปริมาณนอย

 เทคนิคการทํ าใหใบไมเขียวสดและคงทน  น ําใบไมมาแชในนํ้ าที่เติมสารฆาแบคทีเรีย เชน ลิส
เตอรรีน หรือคลอรีน สารเหลานี้จะทํ าใหใบเขียวและอยูไดทน

4.  ขัน้ตอนการจัดดอกไม

4.1 หลักเกณฑการจัดดอกไมสด

การจดัดอกไมสดถือเปนศิลปะอยางหนึ่ง ซ่ึงไมอาจจํ ากัดรูปแบบที่แนนอนได อยางไรก็
ตาม การจัดดอกไมยังตองอาศัยหลักเกณฑพื้นฐาน ดังนี้

1. ความสมดุลย (Balance)  ความสมดลุยแบงออกเปน 2 แบบ คือ

1.1 ความสมดลุยแท คือ ความสมดลุยทีเ่กดิจากการจัดใหเหมือนหรือจัดใหใกลเคียงกัน เชน
ลักษณะของดอกไม รูปทรง และสีของดอกไมที่นํ ามาจัด มีลักษณะที่ใกลเคียงกัน หรือ
เหมือนกัน

1.2 ความสมดลุยไมแท  คือ ความสมดลุยที่เกิดจากการจัดโครงสรางหรือเสนตาง ๆ  เชน
ลักษณะของดอกไม รูปทรง และสีของดอกไม ที่มีลักษณะแตกตางกัน แตเมื่อนํ ามาจัด
เขาดวยกันแลว สามารถทํ าใหเกิดความสมดลุยกันได

2. สวนสัด (Propertion) คอื การเอาความกวาง ความสูง ของดอกไมที่นํ ามาจัด เปรียบเทียบกับ
ความกวางของภาชนะที่ใชวา มีสัดสวนรับกันหรือไม หลักเกณฑที่ยอมรับกันวาไดสัดสวน
ที่ดีมีดังนี้

2.1 ภาชนะทรงสูง ความสูงของดอกไมที่ปกเปนดอกแรกจะตองสูงเหนือภาชนะเปน 1 เทา
คร่ึง ถึง 2 เทาของความสูงภาชนะ

2.2 ภาชนะทรงเตี้ย ความยาวของกานดอกไมที่จะนํ ามาจัด เปน 1 เทาครึ่ง ถึง 2 เทาของความ
ยาวภาชนะ (ถาเปนภาชนะทรงกลมใหถือเสนผานศูนยกลางเปนเกณฑ)

3. สวนเปรียบเทียบ (Scale) เปนหลักสํ าคัญประการหนึ่งของการจัดดอกไม  โดยคํ านึงถึงความ
สัมพนัธและความกลมกลืนระหวางขนาดของดอกไม ภาชนะ เครื่องตกแตงที่นํ ามาประดับ

4. การตัดกัน (Contrast) คอื ลักษณะการตัดกันของพื้นผิววัตถุ สี และเสนของวัตถุที่นํ ามาจัด
เพือ่ชวยใหการจัดดูสมบูรณขึ้น
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5. จุดเดน  (Dominance)  เปนสวนหนึ่งที่ทํ าใหการจัดตามรูปแบบนั้นๆ ดูสดชื่น  แจมใส  มี
ชีวิตชีวาแกผูรับ

6. จังหวะ (Rhythm) ในการจดัดอกไมตองอาศัยสวนประกอบของสี รูปทรง และเสนที่จัดขึ้น
เพือ่ใหสายตาผูดูเคลื่อนไหวติดตามไปดวย

4.2 วิธีการจัดดอกไมสด  ตามหลักพื้นฐานมีดังนี้

- แยกดอกไมแตละประเภท แตละสี ออกเปนกลุมๆ  เวลาจัดจะไดไมเสียเวลามานั่งแยกอีก
- วางวสัดทุีจ่ะใชเปนที่ยึดดอกไม เชน แปนเข็ม กานผักตบชวา ตามตํ าแหนงที่ออกแบบไว
- วางภาชนะทีใ่ชจัดลงบนโตะ เพื่อทํ าใหมองเห็นการจัดดอกไมไดทุกดาน
- พจิารณาความแข็งแรง ความสดของดอกไมและใบไมวาจะอยูไดนานมากนอยเพียงใด
- พจิารณาดอกไมแตละดอกวา ดอกไหนควรอยูในตํ าแหนงที่เปนจุดเดน และจุดรอง
- เลือกดอกไมที่มีกานดอกยาวที่สุด ตรงที่สุด และดอกตูม ตัดกานดอกใหไดสัดสวน ถูกตอง

ตามหลักการจัดดอกไม
- จดัดอกไมดอกแรกเสียบลงบนแปนที่ปกดอกไม ปกดอกไมใหหางจากจุดศูนยกลางและเอน

ไปดานหลังเล็กนอย
- จดัดอกไมซ่ึงเปนโครงรางที่สํ าคัญตามแบบ จากนั้น ตกแตงดวยใบไมบริเวณที่มีชองวาง
- จดัเตมิดอกไมลงในตํ าแหนงที่สํ าคัญ เพื่อใหการจัดดอกไมมีความสมบูรณขึ้น
- เมือ่จดัเสรจ็ ใหสํ ารวจดูวา จุดใดมีขอบกพรองบาง ใชใบไมบังไมใหเห็นที่ยึดดานลาง จาก

นัน้ ลองเขยาเล็กนอยเพื่อดูความแข็งแรง มั่นคง

โดยปกตแิลว การจัดดอกไมในรูปแบบชอ กระเชา และแจกัน จะใชเวลาการจัดไม
เกนิ 1 ช่ัวโมง ถาเปนพวงหรีด จะใชเวลาจัดเพียง 45 นาทีเทานั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดและความ
ยากงายของรูปแบบที่จัดดวย

 เทคนิคการจัดดอกไม

1. การจดัดอกไม อาจจัดใสภาชนะไดหลายแบบ เชน แจกันโบราณ กานํ้ าชาลายคราม โถแกว หรือ
โถทองเหลอืง ผูจัดควรหลีกเลี่ยงภาชนะที่ทํ าดวยเหล็ก เพราะเหล็กเปนภาชนะที่ดูดความรอน
ไดดี

2. การจดัแบบแจกัน ควรใชแจกันที่มีความสูงขนาด 1 ใน 3 ของดอกไม เพราะทํ าใหดอกไมที่จัดดู
สวยขึ้น

3. ถากานดอกไมไมตรง ใหนํ าเทปใสมาพาดบนภาชนะทํ าเปนตาราง คลายตะแกรง วางดอกไม
บนชองตะแกรงที่สรางขึ้น เทปใสจะชวยพยุงดอกไมไปในทิศทางที่ตองการ
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4. กรณทีีต่ดักานดอกไมส้ันเกินไป ใหนํ ากอนหินหรือกอนกรวดมาใสในแจกัน หรือภาชนะ เพื่อ
เพิ่มความสูง

5. การจดัดอกไม ใหนํ าดอกที่เดนที่สุดปกตรงจุดที่นาสนใจ ดอกที่มีความเดนกวา ปกจุดอื่น ๆ ที่
ไมใชจุดสนใจ ดอกไมที่อยูบนสุดหรือแนวขางมักใชดอกเล็ก ดอกตูมหรือดอกแยม

5.  ขัน้ตอนการจัดสงดอกไม

5.1 ทางรานตองแจงขอมูลสถานที่ที่จะจัดสงดอกไม ใหพนักงานทราบกอนลวงหนา  เพื่อพนักงาน
จะไดศึกษาเสนทางและวางแผนการจัดสง

5.2 น ําดอกไมที่จัดเสร็จแลว ใสในลังไมที่เตรียมไวทายรถจักรยานยนต
5.3 จากนัน้ น ําดอกไมไปสงใหผูรับที่ลูกคาไดระบุไว โดยใชระยะเวลาการสงไมเกิน 1 ช่ัวโมง

หมายเหตุ ภาชนะทีใ่ชจัดสงดอกไม ควรเปนลังไม เพราะมีความแข็งแรง และไมดูดความรอน
ท ําใหดอกไมไมเหี่ยวเร็ว

การเลือกซ้ือดอกไม

ผูประกอบการควรเลือกซื้อดอกไมในตอนเชา หรือเวลาที่ดอกไมถูกสงเขาตลาด เพราะผูประกอบ
การจะไดดอกไมที่สดใหม เวลาคัดเลือกดอกไม ผูประกอบการควรหยิบจับอยางระมัดระวัง  เพื่อปองกันไม
ใหดอกชํ้ า

 หลักเกณฑการเลือกซ้ือดอกไม มีดังนี้

1. กาน ตองไมเนา โดยกานตองไมผานการแชนํ้ ามาเปนเวลานาน กระทั่งมีกล่ินเหม็น
2. ใบ ตองไมเหี่ยวเฉาและเนา ใบตองมีความแข็งแรงตามสภาพของใบไมนั้นๆ
3. โคนดอก ตวัอยาง ถาเปนคารเนชั่น กระเปาะจะตองไมลีบและแหง เมื่อใชมือบีบดู จะรูสึก
กระเปาะแข็ง หรือ ถาเปนกุหลาบ กลีบเลี้ยงควรหอหุมดอกสนิท ถากลีบเลี้ยงหอยลงมา
แสดงวามีการจัดแตงกลีบแลว อาจเปนดอกไมเกาก็ได

4. กลีบดอก จะตองไมช้ํ า ไมเหี่ยว และไมเนา
5. สแีละชนิดของดอกไมท่ีซ้ือ  ควรมีความสัมพันธกัน  เชน  ดอกสีเขม ควรใชใบสีออน เปนตน

 ปริมาณการซื้อดอกไม  สํ าหรับรานรับจัดดอกไมสดขนาดเล็ก มีหลักในการซื้อ ดังนี้

- ลิลล่ี 1 ชอ (2 ดอก)
- กุหลาบ 3 ก ํา (สีขาว สีแดง สีชมพู กํ าละ 50 ดอก)
- เยอรบีรา 5 ก ํา (กํ าละ 20 ดอก)
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- คารเนชั่น 1 ก ํา (20 ดอก)
- มัม 1 กํ า
- ใบเฟรน 1 กํ า
- ใบทางหมาก 1 กํ า

ดอกไมและใบไมทุกชนิดควรจัดเก็บไวในตูแชดอกไม เพื่อปองกันไมใหดอกไมและใบไมเกิด
เชื้อรา และควรเปลีย่นนํ้ าทุก ๆ 3 วัน จะทํ าใหดอกไมและใบไม เก็บไวไดนานประมาณ 1 อาทิตย

*** การซื้อดอกไม ขึ้นอยูกับปริมาณลูกคา รูปแบบการจัด และทํ าเลที่ตั้งดวย ***

ดอกไมท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด

     กุหลาบ                                                ลิลล่ี                                                    คารเนชั่น

      ทิวลิป                                                  เยอรบีรา                                             แกลดิโอลัส

แหลงซื้อดอกไมสดในกรุงเทพฯ

- ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท  เปนแหลงรวมดอกไมนานาพันธุ  ไมวาจะเปนดอก
ไมของไทยหรือตางประเทศ  มีทั้งแบบขายปลีก  ขายสง  ราคาแตกตางกันไปตามประเภทของ
ดอกไม และตามความตองการของแตละเทศกาล
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- ศาลาโครงการหลวง 1 ตลาด อ.ต.ก. โทร. 0-2279-1551
- ศาลาโครงการหลวง 2 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทร. 0-2561-4285
- ศาลาโครงการหลวง 3 ศูนยการคาดโิอลดสยาม โทร. 0-2225-0623
- ศาลาโครงการหลวง 4 บริเวณการไฟฟาสวนภูมิภาค โทร. 0-2590-5957

สํ าหรับผูประกอบการที่ทํ าธุรกิจรับจัดดอกไมสดในตางจังหวัด สามารถหาซื้อดอกไมไดตาม
ตลาดในตวัเมอืงของจังหวัด หรือส่ังซื้อจากแหลงที่ปลูกดอกไมในจังหวัดใกลเคียง เชน เชียงใหม ตาก เลย
เปนตน บางครั้ง เอเยนตบางรายจะขับรถมาสงดอกไมใหถึงที่รานดวย

ราคาขายสงดอกไมชนิดตาง ๆ

ลํ าดับ     รายการสินคา หนวย ราคา (บาท)
1 ดอกกหุลาบเชียงใหมตัดกิ่งใหญ รอยละ 200-240
2 ดอกเยอรบีราเชียงใหม ดอกละ 2-3
3 ดอกเยอรบีรามาเลย ดอกละ 12
4 ดอกมันมาเลย กํ าละ 120
5 ดอกลิลล่ีเชียงใหม กํ าละ 40
6 ดอกลิลล่ีมาเลย ชอละ 120
7 ดอกทิวลิป ชอละ 300
8 ดอกคารเนชั่นเชียงใหม กํ าละ 35
9 ดอกคารเนชั่นมาเลย กํ าละ 150
10 ใบโปรงฟา รอยละ 40-70
11 ใบเฟรนนาคราช กํ าละ 15
12 ใบทางหมาก กํ าละ 20-25

ท่ีมา : ตลาดกลางคาสงสี่มุมเมือง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545

การดูแลรักษาดอกไม

เมือ่ผูประกอบการซื้อดอกไมมาแลว ใหรีบแกะดอกไมออกจากหอหรือเปดกลองออกโดยเร็ว เพื่อ
การปรับสภาพอุณหภูมิ และปองกันการเกิดแกสเอทธลีีน ซ่ึงจะทํ าใหดอกไมเสียหาย จากนั้น ผูประกอบการ
เตรยีมท ําความสะอาดตูแชดอกไม และเตรียมนํ้ าใสภาชนะที่ใชแชดอกไม พรอมทั้งขบวนการ Condition
ตาง ๆ ดังนี้
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1. Cleaning คอื การดแูลกอนการแชนํ้ า ผูประกอบการจะตองทํ าความสะอาดกานบริเวณปลายดาน
ลางทีต่องแชลงในถังนํ้ า โดยการเด็ดใบชวงลางของดอกไมออกใหหมด เพราะใบเหลานี้เมื่ออัดกัน
แนน ๆ จะทํ าใหเกิดแกสเอทธลีีน ที่มีผลทํ าใหกานดอกไมและนํ้ าที่แชดอกไมเนาเสียไดงาย

2. Cutting คอื การตดักานสวนที่แหงหรือแกเกินไปออก เพื่อใหดอกไมสามารถดูดนํ้ าไดดีขึ้น กอนนํ า
ไปแชในถังนํ้ าที่จัดเตรียมไว สวนนํ ้าทีใ่ชแชดอกไมนี้มีปริมาณ และลักษณะที่แตกตางกันออกไป

2.1 ถาตองการใหบานเร็ว ใหแชในนํ้ าอุน และมีปริมาณนํ้ ามาก เชน กุหลาบ ยิบโซ ลิลล่ี เปนตน
2.2 ถาตองการใหบานชา ใหแชในนํ้ าธรรมดา อุณหภูมิปกติ และใชปริมาณนํ้ านอย
2.3 ถาตองการใหบานอยางสมบูรณ และมีกานที่แข็งแรง ผูประกอบการควรแชในนํ้ าอุนที่ผสม

อาหารดอกไม ปริมาณ 0.5 ชอนชา/นํ้ า 5 ลิตร

3. Conditioning out of refrigeration เมือ่ผูประกอบการแชดอกไมในถังนํ้ าเรียบรอยแลว ผูประกอบ
การควรน ําถังดอกไมวางไวบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติประมาณ 1-3 ช่ัวโมง เพื่อใหดอกไมปรับสภาพ
ตวัเองเสยีกอน จากนั้น จึงนํ าเอาไปแชในตูสํ าหรับแชดอกไม เพื่อรักษาความสดของดอกไมและ
ใบไมใหไดมากที่สุด

วิธีการรักษาความสะอาดตูแชดอกไม

ผูประกอบการควรลางตูเย็นสัปดาหละ 1 คร้ัง หรืออยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง โดยถอดปลั๊กไฟตูแช
กอนลงมือลาง ถอดช้ันตาง ๆ ออก เพื่อความสะดวกในการทํ างาน เก็บเศษใบไม ดอกไม ที่ตกคางออกให
หมด ใชฟองนํ้ าชุบนํ้ าทํ าความสะอาด ไมควรใชนํ้ าราด เพราะทํ าใหตูเย็นเสียหายไดงาย ใชนํ้ ายาฆาเชื้อโรค
อีกครัง้ ทิง้ใหแหงกอนนํ าดอกไมมาเก็บ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการแชดอกไมคือ 13-17 องศาเซลเซียส

การเลือกซ้ือวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม

• วัสดุท่ีใชจัดดอกไม ประกอบดวย

- ถงุพลาสติก ขนาด 3X4 ซม.ใชสํ าหรับใสนํ้ าแชกานดอกไม กอนนํ ามาตอกาน
- กานทางมะพราว  ตดัโคนใหแหลม เพื่อความสะดวกในการปกดอกไมลงภาชนะ
- ยางวงขนาดเล็ก ใชสํ าหรับรัดถุงพลาสติกที่ใสนํ้ าแชกานดอกไมตอกับทางมะพราว
- ลวดขนาดเล็กเบอร 24 ใชสํ าหรับดามคอดอกไมกอนใสถุงนํ้ า หรือตอกานดอกไมกับ

กานทางมะพราว
- ดนินํ้ ามัน ใชสํ าหรับยึดตะปูแผงติดกับภาชนะทรงเตี้ย เชน ชาม จาน ฯลฯ
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- กานผักตบชวาหรือกานกลวย  ใชสํ าหรับปกดอกไมในภาชนะทรงสูง เชน ขวดนํ้ า
แจกัน ฯลฯ

• วัสดท่ีุใชยึดดอกไมชนิดตาง ๆ ประกอบดวย

1. วัสดท่ีุใชยึดดอกไมสํ าหรับภาชนะทรงเตี้ย ไดแก

ตะปูแผง  ควรเลอืกใหเหมาะสมกับรูปทรงภาชนะ และตรวจสอบดูวาไมเปนสนิม
เขม็แหลมคมและอยูชิดกัน ไมโยกคลอน มีนํ้ าหนักเหมาะสมกับขนาด

รังผึ้ง เปนทีย่ึด เหมาะใชกับแจกันที่มีความสูงปานกลาง  เชน  ขัน  พาน  กระเชา
เปนตน เนื่องจากรังผ้ึงมีรูและระยะหางเทากันหมด   ทํ าใหปกดอกไมได
ในแนวตัง้เทานั้น   จึงตองใชกานผักตบชวาชวย เพื่อจะปกดอกไมเปน
แนวนอนได

กานผักตบชวา บรรจใุหแนนในภาชนะกอนปกดอกไมลงไป  กานผักตบชวาจะอยูเหนือ
หรือตํ ่ากวา หรือพอดีกับปากภาชนะ ก็ขึ้นอยูกับแบบที่จัด ผูประกอบการ
อาจใชประกอบกับตะปูเข็ม เพื่อปกกิ่งไมที่มีกานเล็กหรือแข็ง ซ่ึงไมอาจ
ปกลงในชองตะปูได

2. วัสดท่ีุใชยึดดอกไมสํ าหรับภาชนะทรงสูง ไดแก

ลวดกรงไก ใชวธีิมวนหรือขยุมลงในภาชนะ เพื่อปกดอกไมที่มีกานเล็ก นํ้ าหนักเบา
กานผักตบชวา บรรจใุหแนนในภาชนะ เชนเดียวกับภาชนะทรงเตี้ย และตัดใหเสมอกัน
หรือกานกลวย
ไมงาม ใชวางขวางแจกัน เมื่อตองการจัดดอกไมที่มีนํ้ าหนักเบา และปริมาณนอย

วสัดทุีใ่ชในการจัดดอกไมเหลานี้ ผูประกอบการสามารถหาซื้อไดที่สํ าเพ็ง พาหุรัด
รานเหลานี้เปดบริการทุกวัน สํ าหรับผูประกอบการที่ทํ าธุรกิจในตางจังหวัด สามารถหาซื้อ
ไดที่รานขายอุปกรณงานฝมือตามทองตลาดทั่วไป

• ภาชนะที่ใชจัดดอกไม

หมายถงึ รูปทรงแจกันขนาดตาง ๆ รวมทั้งภาชนะอื่น ๆ หรือวัสดุบางอยางที่สามารถนํ า
มาปรบัใชจดัดอกไมได เชน ตะกรา   ผูประกอบการควรคํ านึงถึงลักษณะภาชนะที่ใชในการจัด
ดอกไมดังตอไปนี้
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1. ภาชนะทีน่ ํามาจัดดอกไม ควรเลือกภาชนะที่ใสนํ้ าไดพอสมควร เพื่อกานดอกไมจะไดแชนํ้ า
อยูเสมอ โดยเฉพาะภาชนะทรงเตี้ย หากใชจัดดอกไมสด ภาชนะจะตองมีความสูงกวาที่ยึด
ดอกไม  สวนภาชนะทรงสูง ผูประกอบการควรเลือกปากภาชนะกวางพอที่จะลางทํ าความ
สะอาดไดทั่วถึง

2. ภาชนะทีใ่ชจัดดอกไม ควรเลือกสีกลาง ๆ หรือสีเขม เพราะจะทํ าใหสีของดอกไมดูเดนขึ้น
ไมควรเลือกภาชนะที่มีลวดลายมากจะทํ าใหดอกไมไมเดน

3. รูปแบบของภาชนะที่ใชจัด ควรเปนแบบเรียบ ๆ  เพื่อเลือกใชใหเหมาะกับทุกโอกาส
4. ควรเลอืกใชแจกันหรือภาชนะทึบแสงมากกวาภาชนะโปรงแสง  เพราะภาชนะโปรงแสง

เวลาจดัจะมองเห็นกานดอกไม ใบไม ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองหาวิธีพรางตาดวยการใช
วสัดอ่ืุนหุม ทํ าใหไมสะดวกและเสียเวลาในการจัด

5. ควรเลอืกใชภาชนะที่มีความกลมกลืนกับดอกไม ในเรื่องของผิวสัมผัส ขนาด สี รูปแบบการ
จดั และใหกลมกลืนกับสถานที่

6. ถาจ ําเปนตองซื้อภาชนะจัดดอกไมทรงเตี้ย ผูประกอบการควรเลือกชนิดที่ใชประโยชนได
หลายอยาง เชน ใชจัดผัก ผลไม และจัดอาหารได

7. ภาชนะทรงสูง   ผูประกอบการควรเลือกชนิดที่สามารถใชประโยชนไดทั้งแบบตั้งและแบบ
แขวน

8. วสัดอ่ืุน ๆ ที่สามารถนํ ามาใชเปนภาชนะจัดดอกไมได  เชน  ตนกลวย  แตงโม  สับปะรด
นํ ้าเตา ฟกทอง ฯลฯ แตส่ิงเหลานี้จะตองนํ ามาดัดแปลงกอนใชจัดดอกไม

9. กรณจีดัดอกไมลงกระเชา ผูประกอบการควรนํ ากอนโอเอซิสมาหอดวยกระดาษฟอยลกอนที่
จะวางลงไปในภาชนะ  มิฉะนั้น อาจทํ าใหกระเชาที่ทํ าจากไมชนิดตาง ๆ ผุได

10. ภาชนะทีร่าคาแพงมาก ๆ ไมควรนํ ามาจัดดอกไม เชน แจกันเบญจรงคและแจกันลายคราม
ฯลฯ  เพราะการใชงานมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได

ภาชนะจดัดอกไมมีหลายแบบ หลายชนิด ผูประกอบการควรเลือกซื้อภาชนะที่มีเนื้อ
วสัด ุหรือผิวสัมผัสเหมาะกับลักษณะงานที่ใช  เชน

เคร่ืองแกว
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เครือ่งแกวจะมีประกายจับแสงไฟในยามคํ่ าคืน ใหบรรยากาศแจมใส หรูหรา เชน แกว
ทรงสงู  แกวนํ้ ามีกาน แจกันแกว ฯลฯ เครื่องแกวเหมาะสํ าหรับใชในงานเลี้ยงสังสรรค เชน งาน
แตงงาน งานวันเกิด เปนตน

เคร่ืองเคลือบ

เครือ่งเคลือบชนิดเนื้อละเอียด  ผิวจะมัน  ไมหรูหราแตไมดอยคุณคา  เครื่องเคลือบ
สามารถใชไดในงานทั่ว ๆ ไป เชน งานแสดงความยินดี งานปใหม งานวันเกิด ฯลฯ สวนชนิด
เนือ้หยาบ เชน เครื่องปนดินเผาแบบไมเคลือบ เหมาะสํ าหรับใชในงานที่ไมตองการความ
พิถีพิถันมากนัก

เคร่ืองโลหะ

เครือ่งโลหะ เชน ทองเหลืองผิวมัน ใหความรูสึกมั่นคง สงา ภาคภูมิ เครื่องโลหะใชใน
งานทีค่อนขางเปนพิธีการ เชน การจัดโตะหมูบูชา การจัดเชิงเทียน เปนตน กอนนํ ามาจัด ผู
ประกอบการจะตองขัดทุกครั้ง เพื่อทํ าใหเปนมันวาวอยูเสมอ
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เคร่ืองเงิน

เครือ่งเงนิ ไดแก ขันนํ้ า พานรอง ใชในงานที่เปนพิธีการเชนเดียวกัน เชน งานมงคล
สมรส การจัดเครื่องรดนํ้ าสังข เปนตน

เคร่ืองจักสาน

เครือ่งจกัสาน ไดแก ตะกรา กระจาด ฯลฯ ใชในงานที่ไมเปนพิธีการ เหมาะกับงาน
ลํ าลองที่เปนกันเอง

ผูประกอบการสามารถหาซื้อกระเชาและแจกัน ไดที่ตลาดนัดจตุจักร ซ่ึงเปดบริการทุก
วนัพฤหสับดี  ศุกร  เสาร  และอาทิตย ราคาใบละประมาณ 50 – 80 บาท ถาเปนอุปกรณการจัด
ดอกไมประเภทกรรไกรตัดกาน  มีดตัดดอกไม  คีมตัดลวด  กระบอกฉีดนํ้ า  อางนํ้ าแชดอกไม   ผู
ประกอบการสามารถหาซื้อไดตามรานขายอุปกรณการเกษตรทั่วไป ราคาประมาณ 50 – 100
บาทขึน้ไป (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับยี่หอและคุณภาพของสินคา)

สํ าหรับผูประกอบการที่อยูในตางจังหวัด สามารถหาซื้อกระเชาและแจกันไดตามราน
ขายอปุกรณตกแตงบาน หรือตามจังหวัดตาง ๆ เชน ลํ าปาง เชียงใหม ปราจีนบุรี เปนตน
บางครั้งอาจมีเอเยนตมาสงใหถึงที่ราน
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แหลงท่ีสามารถใหความรูในดานการจัดดอกไม

- ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี โทร. 0-2251-5849, 0-2251-5281
- ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส โทร. 0-2292-0194
- โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 0-2613-7177, 0-2613-7178, 0-2613-7191
- วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร โทร. 0-2223-1069, 0-2223-2276
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โทร. 0-2211-2052

การจางพนักงาน

การจางพนักงานขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจวาเปนขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ ธุรกิจรับจัดดอกไมมักทํ า
ภายในครอบครัว ไมตองจางพนักงาน แตถาเปนรานรับจัดดอกไมโดยทั่วไป ผูประกอบการควรมีพนักงาน
ไวคอยชวยเตรียมวัสดุอุปกรณการจัดดอกไมประมาณ 1 คน สวนการคัดเลือกพนักงานนั้น ผูประกอบการ
ควรเลอืกคนที่มีความซื่อสัตย ละเอียดรอบคอบ ฝมือประณีต และมีใจรักในดานงานจัดดอกไม

5.  การบริหาร

โดยสวนใหญ รานรับจัดดอกไมไมตองใชคนดูแลมากนัก เพราะการจัดดอกไมเปนงานศิลปะอยาง
หนึง่ทีต่องใชฝมือและความประณีตอยางมาก เจาของกิจการมักเปนผูควบคุมดูแลเองทุกอยาง เชน การเงิน
การจดัดอกไม การเลือกซื้อดอกไมและวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม อยางไรก็ตาม รานรับจัดดอกไมอาจ
ประกอบไปดวยพนักงาน ดังนี้

• รานรับจัดดอกไมสด (ขนาดเล็ก)

- ผูชวยจดัดอกไม  จํ านวน 1 คน ทํ าหนาที่เตรียมดอกไม ใบไม และอุปกรณ
- พนกังานสงดอกไม  จํ านวน  1  คน  ทํ าหนาที่จัดสงดอกไม

• รานรับจัดดอกไมสด (ขนาดใหญ)

- พนกังานตอนรับ จํ านวน  1  คน ทํ าหนาที่คอยตอนรับลูกคา
- พนกังานบัญชี  จํ านวน 1  คน  ดูแลเรื่องรายรับ-รายจาย ภายในราน
- พนกังานจดัดอกไม จํ านวน  5  คน ทํ าหนาที่ในการเตรียมอุปกรณและจัดดอกไม
- พนกังานสงดอกไม  จํ านวน  5  คน ทํ าหนาที่จัดสงดอกไม
- แมบาน จํ านวน 1 คน ทํ าหนาที่ทํ าความสะอาดภายในราน

***  ท้ังนี ้ จํ านวนบุคลากรอาจมากหรือนอยกวานี้ตามขนาดของธุรกิจ ***
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5.1  การพัฒนาบุคลากร

เนือ่งจากการจัดดอกไม ความสวยงามถือเปนปจจัยสํ าคัญ ดังนั้น ผูประกอบการควรหันมาใสใจเรื่อง
การบรหิารบคุลากร โดยจัดฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดดอกไมที่ถูกตองใหกับพนักงาน เพราะวิธีนี้จะ
ชวยพัฒนาฝมือพนักงานใหดีขึ้น และสามารถจัดไดทุกรูปแบบตามความตองการของลูกคาที่มาใชบริการ

5.2  การสต็อกดอกไม

รานรบัจดัดอกไมจํ านวนไมนอย ประสบปญหาเรื่องการสต็อกดอกไม  เนื่องจากเมืองไทยมี
อากาศรอน เมื่อเปนเชนนี้  ผูประกอบการจึงไมควรซื้อดอกไมมาไวในรานมากจนเกินไป เพราะจะทํ าใหดอก
ไมไมสด และยังเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหสูงขึ้นอีก ดังนั้น ผูประกอบการควรทํ า Stock receiving date
เพือ่ชวยเช็คสต็อกปริมาณดอกไมแตละชนิดในทุก ๆ สัปดาห

ตวัอยางใบรับสินคา
วัน/เดือน/ป รายการสินคา จํ านวน ยอดคงเหลือ
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6.  การเงิน

6.1 โครงสรางการลงทุน

 สวนใหญ การลงทุนของรานรับจัดดอกไมจะเนนหนักไปที่คาใชจายเริ่มตนในการทํ าธุรกิจ ผู
ประกอบการอาจตองใชเงินลงทุนสูงทั้ง คาตกแตงราน คาวัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่ (กรณีผูประกอบการไม
มีสถานที่เปนของตนเอง)

วงเงนิเริม่ตน  ขึ้นอยูกับขนาดธุรกิจวาเปนขนาดเล็กหรือใหญ  ถาเปนธุรกิจขนาดเล็ก  ผูประกอบ
การควรมีเงินทุนอยางนอย 100,000 – 150,000 บาท  ถาเปนธุรกิจขนาดใหญ ผูประกอบการควรมีเงินทุน
อยางนอย  1,000,000  บาทขึ้นไป  แตโดยเฉลี่ยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ใชตกประมาณ 100,000 - 200,000 บาท
เงนิทนุทีก่ลาวมารวมคาตกแตงและคาเชาสถานที่แลว  อยางไรก็ตาม   บางรานอาจเกินทุนที่ประมาณการไว
กเ็ปนได

 การลงทุนรานรับจัดดอกไมสด   แบงออกเปน

• เงนิลงทุนในสินทรัพยถาวร แบงออกเปนเงินทุนดานตาง ๆ  ดังนี้
-   คาตกแตงราน
-   คาเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํ านักงาน
-   คาตูแชดอกไม

- คาอปุกรณในการจัดดอกไม (มีด กรรไกร คีมตัดลวด ฯลฯ )

• เงินทุนหมุนเวียน แบงออกเปนเงินทุนดานตาง ๆ  ดังนี้
-   คาเชาสถานที่
-   คาเงินเดือนพนักงาน
-   คานํ้ า คาไฟ
-   คาวัสดุส้ินเปลือง (ดอกไมสด แจกัน ตะกรา  ลวด ริบบิ้น โอเอซิสหรือฟลอราโฟม ฯลฯ )
- ฯลฯ
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  ตวัอยางรูปแบบรานรับจัดดอกไมสดขนาดเล็ก

รานดอกไมมสิเตอร ก. ไมมีหนารานของตนเอง รานจึงใชวิธีเชาเนื้อที่ขนาด 30 ตารางเมตร เพื่อเปน
หนาราน โดยเสียคาเชารานเดือนละ 5,000 บาท เนื่องจากรานดอกไมมสิเตอร ก.เปนรานขนาดเล็กมาก ราน
ดงักลาวจงึไมมีการจางพนักงาน และใชวิธีทํ ากันเองภายในครอบครัว รานดอกไมมสิเตอร ก. ใชเงินลงทุน
เร่ิมแรกประมาณ 150,000 บาท มีโครงสรางเงินลงทุนดังตอไปนี้

งบประมาณการลงทุนรานดอกไมมิสเตอร ก.
รายการ จํ านวนเงิน (บาท)

คาตกแตงราน 50,000
คาตูแชดอกไม 35,000
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํ านักงาน
โตะ/เกาอี้ 1,500
ช้ันวางดอกไม 3,500
เครื่องโทรศัพท 500
เครื่องปรับอากาศ 28,000
เครื่องคิดเลข 500
คาอุปกรณท่ีใชในการจัดดอกไม
มดี/กรรไกร/คีมตัดลวด ฯลฯ 1,000

รวมเงินลงทุนในสินทรัพยถาวร 120,000
เงินสดสํ ารอง 30,000
     รวมเงินลงทุนท้ังหมด 150,000

จากตวัอยางงบประมาณการลงทุนขางตน พบวา รานดอกไมมสิเตอร ก. ใชเงินลงทุนในสินทรัพย
ถาวรประมาณรอยละ 80  และเงินทุนหมุนเวียนประมาณรอยละ 20
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ประมาณการรายรับ-รายจายรานดอกไมมิสเตอร ก.
รายการ จํ านวนเงิน (บาท)ตอป

รายได 360,000
รายจาย
     คาเชาสถานที่ 60,000
     คาสาธารณูปโภค 36,000
     คาวัสดุส้ินเปลือง(ดอกไม ริบบิ้น โอเอซิส ฯลฯ) 60,000
     คาใชจายเบ็ดเตล็ด 24,000
     คาทํ าบัญชี 500
     คาเสื่อมราคาตกแตงราน (ตัดจาย 10 ป) 5,000
     คาเสื่อมราคาอุปกรณ (ตัดจาย 5 ป) 14,000
                     รวม 199,500
ก ําไรกอนหักภาษีเงินได 160,500
หัก ภาษีเงินได (30%) 48,150
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ 112,350

จากการประมาณรายรับ-รายจายของรานดอกไมมสิเตอร ก.  พบวา หากรานสามารถสรางรายไดตอ
เดอืนประมาณ 30,000 บาท หรือประมาณ 360,000 บาทตอป และมีคาใชจายทั้งสิ้นรวม 199,500 บาทตอป
เมือ่หกัภาษีเงินไดแลว รานดอกไมมสิเตอร ก. จะมีกํ าไรสุทธิ 112,350 บาทตอป

ผลตอบแทนดงักลาวนี้  ธุรกิจรานรับจัดดอกไมสดแตละแหงจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับทํ าเลที่ตั้ง
ปริมาณลูกคา  และการควบคุมตนทุนคาใชจาย

  วิธีการคํ านวณอัตรากํ าไรตอยอดขายของรานดอกไมมิสเตอร ก.

อัตรากํ าไรตอยอดขาย  =  ก ําไรสุทธิหลังหักภาษี  x 100
ยอดขาย

= 112,350 x  100      = 31%
      360,000
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6.2 จุดคุมทุน/ระยะเวลาคืนทุน

ปท่ี เงินลงทุน ผลตอบแทน รวม
0 120,000 0 -120,000
1 131,350* 11,350

หมายเหตุ * ผลตอบแทนที่ไดรับ = ก ําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคาตกแตงรานและคาเสื่อมราคาอุปกรณ

***  จากการประมาณการรายได-คาใชจายตาง ๆ  พบวา  รานดอกไมมสิเตอร ก. จะไดรับผลกํ าไร
สุทธ ิ112,350 บาทตอป เมื่อนํ ากํ าไรสุทธิบวกกลับดวยคาเสื่อมราคาตกแตงรานและคาเสื่อมราคาอุปกรณ
เปนจํ านวนเงิน 19,000 บาท  รานจะไดรับผลตอบแทนสุทธิทั้งสิ้นเปนเงิน 131,350 บาทตอป  จากการ
ค ํานวณ รานดอกไมมสิเตอร ก. จะสามารถคืนทุนไดในระยะเวลา 1  ป  และไดรับผลกํ าไรสุทธิในปที่ 1 เปน
เงิน 11,350 บาท

อยางไรกต็าม สํ าหรับระยะเวลาการคืนทุนโดยทั่วไปของรานรับจัดดอกไมแตละแหงจะใชเวลาไม
เทากนั ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับจํ านวนลูกคา ความสามารถในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการ  ***

6.3 อัตราผลตอบแทน

สํ าหรับอตัราผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจรับจัดดอกไมโดยทั่วไปจะแตกตางกัน  ขึ้นอยูกับ
ขนาดของธุรกิจ ทํ าเลที่ตั้ง  และความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยปกติ อัตราผลตอบแทนกอนหักภาษี
เงนิไดควรอยูประมาณ  10,000  บาทขึ้นไปตอเดือน

6.4 วิธีประหยัดคาใชจาย

1. การนํ าวัสดุมาใชใหม   เชน  พวงหรีด  ผูประกอบการจํ านวนไมนอยจะนํ าวงของพวงหรีดกลับมา
ใชใหม เพราะราคาถูกกวากันมาก โดยจะมีคนนํ ามาขายสงที่ราน

2. การนํ าวัสดุเหลือใชมาดัดแปลง  เชน ถามีดอกไมเหลืออยูในสต็อกมาก ผูประกอบการอาจนํ ามา
ท ําเปนดอกไมสดอบแหงในขวดแกว เปนตน

3. วางแผนเสนทางการขนสง  กรณทีีผู่ประกอบการสงดอกไมเอง ผูประกอบการควรวางแผนเสน
ทางใหดีกอน เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียของดอกไม

7.  เงื่อนไขและขอจํ ากัดที่สํ าคัญ
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• การแขงขันกันตัดราคา ผูประกอบการสวนใหญคิดวา วิธีนี้จะชวยดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการกับ
ทางราน แตในความเปนจริง การตัดราคาคาบริการ นอกจากไมชวยใหเกิดกํ าไรแลว ยังทํ าให
คณุภาพการบริการลดลงอีกดวย ดังนั้น ผูประกอบการควรหันมาใหความสํ าคัญทางดานบริการ
เพือ่สรางความประทับใจแกลูกคาตอไปในระยะยาว

8.  ปจจัยท่ีทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ

• ทํ าเลที่ตั้ง  ตองเปนแหลงที่ลูกคามีความตองการใชบริการรานรับจัดดอกไมสูง  เพราะทํ าเลดี
ยอมสงผลใหธุรกิจดีไปดวย

• การพัฒนารูปแบบสินคาใหมคีวามแปลกใหมอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบสินคาจะ
ชวยสรางความแตกตางจากคูแขงไดอีกทางหนึ่ง

• ความซื่อสัตยตอลูกคา เชน ราคาคาบริการการจัดดอกไม จะตองไมสูงเกินความเปนจริง ดอกไม
ทีน่ ํามาใชจัดตองเปนไปตามที่ลูกคาสั่ง หรือตามที่ตกลงกันไว

• การสงมอบสินคาใหตรงเวลา เปนการบริการหนึ่ง ที่สามารถสรางความประทับใจแกลูกคา ใน
ระยะยาว

คํ าไข คมัภรี 108 ธุรกิจ  ธุรกิจรับจัดดอกไมสด

แหลงขอมูล

        สัมภาษณ

ขวัญธนา   ชางทอ , เจาของรานเฟริสท ฟลอริสท สัมภาษณโดย จิตติมา  แสนยากร.
10 กนัยายน  2545.

จริยวัตร   สุพรรณอวม, เจาของรานติว๋ สัมภาษณโดย จิตติมา  แสนยากร.
12  กนัยายน  2545.

 ปริศนา   ศักดิ์แกว, เจาของรานเฟรนดส ฟลอริสท สัมภาษณโดย จิตติมา  แสนยากร.
29  สิงหาคม  2545.

      นิตยสาร

 “ เปดรานดอกไม หนาวัดก็รวยได ”, นติยสารเสนทางเศรษฐี , 83 (มกราคม,2545), 42-43.
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