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บทคัดยอ 
 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดทีส่งผลต่อการสือสาร

การตลาดเพือส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี และเพือศึกษาการสือสารการตลาดทีส่งผลต่อ                 

การส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 

ได้แก่ เกษตรกรสวนทุเรียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี สมาคมส่งออกจังหวดัจนัทบุรี 

หอการคา้ จงัหวดัจนัทบุรี พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี และผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทุเรียนจงัหวดั

จนัทบุรี ศึกษาขอ้มูล จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัทีเกียวข้อง และการศึกษาภาคสนาม 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการสังเกตการณ์ ทงันีมีการตรวจสอบ

คุณภาพเครืองมือการวจิยัโดยผูท้รงวฒิุและผูเ้ชียวชาญ   

 ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาทางการตลาดทีส่งผลต่อการสือสารส่งออกทุเรียนเพอืการส่งออก

ของจงัหวดัจนัทบุรี เกิดจากความเปลียนแปลงการส่งออกทุเรียนหลายประการ อาทิเช่น ทุเรียน             

ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งออก เนืองจากเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเรือง                      

การส่งออกทุเรียนทีมีคุณภาพ อีกทงัปัจจุบนัมีพ่อคา้ชาวต่างชาติมีการลงทุนทาํลง้ในการรับซือโดยตรง

กบัเกษตรกร โดยพ่อคา้มีการกาํหนดราคาเอง ทาํให้เกษตรกรมีอาํนาจในการต่อรองราคาไดย้ากขึน  

รวมถึงปัญหาจากการขนส่งทีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า  ทาํให้

การขนส่งมีการถูกตรวจสอบหลายขนัตอน กวา่จะถึงปลายทางจะทาํให้เกิดความเสียหายของทุเรียน  

ทุเรียนอาจจะเน่า หรือสุกมากเกินไป และปัจจุบนัมีการแข่งขนัช่วงชิงตลาดทางการคา้การส่งออก

ทุเรียนมากขึน ประเทศต่าง ๆ พยายามหากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบทีหลากหลายยิงขึน โดยเพิม

ช่องทางการตลาดทงัรูปแบบการขายออนไลน์ สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดย้งิขึน เพือเสริมสร้าง

ขีดความสามารถให้กับสินค้าตนเองมากขึน ดังนันการศึกษาสถานการณ์การตลาดเพือส่งออก

ทุเรียนจึงมีความสําคญัต่อจงัหวดัจนัทบุรี รวมถึงประเทศไทยเป็นอย่างยิง ทงันีควรมีการสือสาร



การตลาดทีมีประสิทธิภาพเพือทาํหนา้ทีผลกัดนัการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีให้บรรลุตาม

เป้าหมายทีตงัไว ้โดยเฉพาะการจดักิจกรรมและเผยแพร่การประชาสัมพนัธ์ทุเรียนให้มากยิงขึน  

ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเรืองการสือสารการตลาด รวมถึงไดรั้บ

การสนับสนุนกิจกรรมการสือสารการตลาดทีส่งเสริมด้านการส่งออกให้ได้มาตรฐานสากล                 

ส่วนการสือสารการตลาดการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีทีผา่นมา จากผลของการศึกษาพบวา่  

มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือออนไลน์อย่างต่อเนืองและจาํนวนมากขึน เพือให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค            

ได้หลากหลาย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณทีเพิมขึน โดยทีผ่านมาจังหวัดจันทบุ รี                               

มีการดาํเนินการดา้นกลยุทธ์การสือสารหลายประการ อาทิเช่น ความร่วมมือกบัเกษตรกรในการทาํสือ

ดา้นกิจกรรมสือสารการตลาดการท่องเทียวเชิงเกษตรเพือดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคให้มีการเขา้มาเรียนรู้

วิถีชีวิตเกษตรกร การปลูกทุเรียน รวมถึงมีตลาดการซือขายให้กบันกัท่องเทียว การสนบัสนุนส่งเสริม

ให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพือนาํแนวทางจากการหารือร่วมกนัมาเป็นกลยุทธ์การสือสารให้เป็นไป              

ในทิศทางเดียวกนั รวมถึงการบริหารจดัการการสือสารการตลาดด้านต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการวางแผน                  

การสือสารการตลาดร่วมกัน ซึงทางจังหวดัจันทบุรีได้นําการประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่าง ๆ                          

ทงัในประเทศ และต่างประเทศต่อการสือสารจนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียน                      

และการส่งออกทุเรียนสามารถจาํหน่าย และมีการแข่งขนัทางดา้นการส่งออกไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

คําสําคัญ : การสือสาร, การสือสารการตลาด, ส่งออกทุเรียน 
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Abstract 

  

 The research aims to analyze marketing problems and to study marketing communications 

for durian exports of Chanthaburi Province. It was a quantitative research study with a group of 

important information providers including durian farmers from Khao Khitchakut District, 

Chanthaburi Export Association, Chanthaburi Chamber of Commerce, Chanthaburi Province, 

Office of Commercial Affairs, Chanthaburi Province and entrepreneurs of durian exports business 

in Chanthaburi Province. The methodology of the research included information from conceptual 

documents, theories and related research and field studies. The research instruments were in-depth 

interviews including observations. The quality of the research tools were examined by experts. 

 The results found that the marketing problems with Chanthaburi durian exports were 

that the market had changed, for example, durian does not meet export standards because farmers 

lack knowledge and understanding about quality durian export. Moreover, there are foreign 

investors who directly purchase from farmers and set their own prices that makes it more difficult 

to negotiate. Besides, problems of transportation caused by the epidemic situation of the 

Coronavirus 2019, the transport has to be inspected in several steps. Until it reaches the 

destination, it will cause damage to the durian; rot or overripe. There is more competition in 

durian market, and there were more market strategies in the exporting countries by adding 

marketing channels for both online to reach more consumers and enhance the capability of their 

own products. Therefore, it is important to study the market situation for exporting durian and 

should be more support for organizing activities and public relations to achieve goals also 



encourage farmers to gain knowledge, understand about marketing communication and 

international standard. Chanthaburi Province has implemented several communication strategies. 

For instance, cooperation with farmers in filming agricultural tourism activities to attract the 

consumer to learn about the farmer's way of life, growing durian and trading market for tourists. 

Farmers are encouraged as a group to share a common strategy and marketing planning which 

Chanthaburi Province has publicized in various media, both domestically and internationally to 

make durian available for sale and compete in exports effectively and achieve maximum 

efficiency. 
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