
บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

ประเทศไทย เป็นจุดศูนยก์ลางในการเชื�อมต่อกบักลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเซีย และเป็น 
จุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในดา้นการผลิต การคา้ การส่งออก
และการขนส่ง ทั0งยงัอยูกึ่� งกลางระหวา่งประเทศกมัพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที�กาํลงัเติบโต
อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงเป็นตาํแหน่งที� ดีที� สุดของการลงทุนในอาเซียน เพื�อเชื�อมเอเชีย               
และเชื�อมโลก ท่ามกลางบริบทที� เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคและในโลกปัจจุบัน                    
ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการเมืองในต่างประเทศ และความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ อีกทั0ง             
การแข่งขนัที�เพิ�มขึ0นในระดบัภูมิภาคอยา่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที�มีจุดมุ่งหมายผลกัดนั
อาเซียนใหเ้ป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื�อนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ
ไดอ้ยา่งเสรี ดงันั0นจาํเป็นตอ้งเร่งเสริมสร้างความเขม้แข็งและเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ทางการคา้ ดว้ยการยกระดบัเศรษฐกิจ ไปสู่เศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์
และนวตักรรม ทาํให้รัฐบาลไทยภายใตก้ารนาํของ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา จึงไดริ้เริ�มโครงการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ� งเป็นยุทธศาสตร์
สําคญัของรัฐบาลในการขบัเคลื�อนวิสัยทศัน์ “ประเทศไทย 4.0” ที�จะช่วยสนับสนุนการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั0งการยกระดบัคุณภาพชีวิต 
และรายได้ของประชาชนให้ดียิ�งขึ0น (สํานักงานเพื�อการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก. 
2560 : 15) ในดา้นภาคการเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมที�มีผลิตภณัฑ์มวลรวมมากที�สุดในประเทศไทย 
ส่งผลให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที�มีความสําคญัยิ�งต่อเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน          
ภาคเกษตรกรรมในไทยยงัมีผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับค่อนข้างตํ�า จึงมีการมุ่งเน้นส่งเสริม      
ศกัยภาพและยกระดบัจากการนาํเทคโนโลยทีางการเกษตรใหม่ ๆ มาใช ้เพื�อส่งผลใหเ้กิดการพฒันา
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที�เป็นเป้าหมาย ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั0นสูง เช่น การใช้ระบบ
เครื� องรับรู้ (Sensrs) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Advance Data Analytics) และ
ระบบอตัโนมติั การลงทุนและการวิจยัทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เช่น การปรับปรุง 
พนัธ์ุพืชและสัตว ์อุตสาหกรรมการคดัคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผกั ผลไม้ หรือดอกไม้ที�ใช้
เทคโนโลยีขั0นสูง เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบเนื0อในผลไม ้และกิจการผลิตผลิตภณัฑ ์      
จากยางธรรมชาติ (สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก. 2562 : 10 - 12)   



 2

ประเทศไทยเป็นมหาอาํนาจด้านการคา้ผลไมเ้มืองร้อนของโลก เป็นแหล่งผลิตผลไม ้  
และสินค้าทางการเกษตรที�มีคุณภาพสูง และมีมูลค่าสูงอีกทั0 งยงัใช้ยุทธศาสตร์การค้าผลไม ้                
แบบครบวงจร มีการกาํหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตผลไมเ้มืองร้อนที�ชดัเจน คือ 
มีการกําหนดมาตรฐานการผลิตและการค้า และมาตรการส่งเสริมการผลิตและการค้าผลไม ้                
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดก้าํหนดมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ที�มีชื�อยอ่วา่ มกษ. 9001 - 2556 
หรือเรียกชื�อเต็มวา่การปฏิบติัทางการเกษตรที�ดีสําหรับพืชอาหาร ที�ใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
สินคา้พืชอาหารทั�วไป และไดก้าํหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร สําหรับทุเรียนโดยเฉพาะ คือ มาตรฐาน 
มกษ. 3 - 2556 เพื�อให้เกษตรกรผูผ้ลิตทุเรียนใช้เป็นแนวทางในการทาํการเกษตรให้ได้ผลผลิต
ทุเรียนที�มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที�กาํหนดได้ผลผลิตสูง คุม้ค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิต           
มีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผูบ้ริโภค ผลผลิตเป็นที�ต้องการของผูบ้ริโภคทั0 งภายใน         
และต่างประเทศ เพราะทุเรียนเป็นหนึ�งในสินคา้ทางการเกษตรที�สร้างรายไดจ้ากการส่งออกให้กบั
ประเทศไทยปี 2562 ไทยผลิตทุเรียนไดป้ระมาณ 1 ลา้นตนั มีมูลค่าการส่งออกเป็นจาํนวนเงินมาก ถึง 
45,000 ลา้นบาท และภาคตะวนัออกเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที�ใหญ่ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 55 
ของผลผลิตทุเรียนทั�วประเทศ (ศูนยศ์ึกษาการคา้ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย. 
2562 : 77) โดยมีตลาดส่งออกหลกั คือ ประเทศจีน เนื�องจากประเทศจีนเป็นประเทศที�มีกาํลงัซื0อ
และประชากรจาํนวนมาก จึงส่งผลให้มีนักธุรกิจทั0 งชาวไทย และชาวจีนเข้ามาลงทุนทาํธุรกิจ          
การส่งออกทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นจาํนวนเพิ�มมากขึ0น ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เศรษฐกิจ
ของจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัใกลเ้คียง มีปริมาณเงินไหลเวียนอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรีจาํนวนมาก  
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในพื0นที�ดีขึ0น ส่งผลให้ราคาทุเรียนมีราคาแพงตลอดทั0งปี ปัจจยัดงักล่าว         
จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจการส่งออกที�ตอ้งการผลผลิตทุเรียนจาํนวนมาก 
และเกษตรกรก็จาํเป็นต้องพฒันาผลผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตร GAP พืชอาหารของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจยัดงักล่าวเป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน จาํเป็นตอ้ง
แข่งขนัดา้นราคารับซื0อทุเรียนโดยให้ราคาสูงกว่าคู่แข่งเพื�อให้ธุรกิจส่งออกของตนไดทุ้เรียนมาก
เพียงพอต่อการส่งออก การแข่งขนัดงักล่าวทาํใหร้าคาทุเรียนสูงขึ0น  

ในปี พ.ศ. 2561 จงัหวดัจนัทบุรีมีผลผลิตทุเรียนมากที�สุดในประเทศ โดยมีผลผลิตทุเรียน
คิดเป็นร้อยละ 47.1 มีทุเรียนออกสู่ตลาด 279,075 ตนั ซึ� งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 22,259 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มคาดว่าจะมีจาํนวนผลผลิตมากขึ0นทุกปี (สํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี. 2561 : 3)  
โดยมีบริษทัอาลีบาบา ที�เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจการส่งออกทุเรียนไปสู่ประเทศจีนรายแรก ๆ ของ
ประเทศไทย โดยมีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างบริษทั Shanghai Win Chain 
Supply Management จาํกดัซึ� งเป็นบริษทัลูกของอาลีบาบากรุ๊ป ประเทศจีน กบัตวัแทนสหกรณ์          
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ชาวสวนผลไมภ้าคตะวนัออก 3 แห่ง โดยกาํหนดวา่ บริษทัลูกของอาลีบาบากรุ๊ป ตอ้งรับซื0อทุเรียน
จากเกษตรกรชาวสวนไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ตนั หรือราว 800,000 ลูกต่อปี ราคาทุเรียนสดที�ขาย 
ในประเทศจีนจะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 250 บาท โดยในปี 2561บริษทัอาลีบาบา นาํเอาทุเรียน
ของไทยนําไปลงขายในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ� งสามารถขายได้มากถึง 80,000 ลูก ภายในเวลา                  
60 วินาที การขายในเวบ็ไซต์ของบริษทัซึ� งถือว่าเป็นยุทธ์การสื�อสารการตลาดที�สําคญัอย่างหนึ� ง              
ที�สามารถสื�อสารเรื�องราวของสินคา้ผา่นสื�อสมยัใหม่ไปสู่ผูบ้ริโภคที�ไดผ้ลอยา่งดีเยี�ยม  
 ปัจจุบนัการขยายตวัของทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีแนวโนม้สูงขึ0นส่งผลให้เกิดธุรกิจ
โรงคดับรรจุผลไม ้(ลง้) เพื�อเขา้มารับซื0อผลไมจ้ากเกษตรกรเพื�อคดับรรจุ และส่งออกผลไมไ้ปยงั
ตลาดต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้มีการซื0อขายที�ดีจาํเป็นตอ้งมีการสื�อสาร              
ที�ถูกต้องและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื� องราคา คุณภาพของสินค้า และอื�น ๆ                     
โรงคดัผลไม้ส่วนใหญ่จะมีป้ายบอกชื�อ บอกราคาสินค้า บอกสินค้าที�รับซื0 อ และบางแห่งจะมี          
การใชสื้�อออนไลน์ในการทาํการตลาด เช่น ประชาสัมพนัธ์ การโฆษณาการรับซื0อทุเรียน ซึ� งเป็น       
วิธีการที�ดีและตรงกลุ่มเป้าหมาย ทาํให้มีผูค้นมาขายทุเรียนให้กบัแผงของตนเองมากขึ0น อีกทั0ง            
ในปัจจุบันทางแผงได้มีการให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวสวนรู้ถึงคุณภาพทุเรียนที�ต้องมี GAP                       
เพื�อรับรองคุณภาพของทุเรียนในแต่ละสวน การที�สวนทุเรียนมี GAP จะทาํให้สวนมีความน่าเชื�อถือ  
มีผลผลิตที�มีคุณภาพเกรดพรีเมียมสามารถส่งออกไดร้าคาดี ทาํให้ทุเรียนไทยไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้ริโภคทั�วโลก (ประชาชาติออนไลน์. 2563 : 1) อีกทั0งความต้องการบริโภคทุเรียนในปัจจุบนั  
ของคนรุ่นใหม่ ก็เปลี�ยนแปลงไป ไม่นิยมซื0อไปรับประทานทั0งผลแทนที�จะตอ้งซื0อไปทั0งผลไปแกะ
เปลือกออกเองนั0นกลบัเปลี�ยนไป แต่ชอบทุเรียนที�มีการบรรจุสําเร็จรูปเอาไวแ้ลว้มากกว่า ซึ� งเป็น
เรื�องหนึ� งที�ผูป้ระกอบการไทยควรที�จะตอ้งพฒันาให้เขา้กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และความตอ้งการ
ของตลาด บรรจุภณัฑต่์าง ๆ ควรพฒันาใหท้นัสมยัยิ�ง ๆ ขึ0น  
 รูปแบบการค้าระหว่างประเทศมีการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างจากเดิม เช่น รัฐบาลจีน                  
มีการปฏิรูปหน่วยงานราชการการนําเข้าส่งออก โดยสํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ                      
และกักกันโรคแห่งสาธารณะรัฐประชาชนจีน หรือที�เรียกว่า “AQSIQ” ไปอยู่ภายใต้การกาํกับ             
ของกระทรวงศุลกากรแห่งประเทศจีนและมีการใช้ข้อมูลที� เป็นระบบออนไลน์ทั0 งหมด                               
นั�นก็หมายความว่าขั0นตอนการส่งออกผกัผลไม้ของไทยซึ� งรวมถึงทุเรียนด้วยที�จะตอ้งคาํนึงถึง             
ข้อกาํหนดของแต่ละประเทศ การส่งออกทุเรียนของไทยไม่สามารถส่งออกกันไปแบบง่าย ๆ             
อย่างในอดีตอีกต่อไป และที�สําคญัทางการจีนก็ไดใ้ห้ความสําคญัเรื�องคุณภาพของทุเรียนที�จะนาํเขา้
จะตอ้งมีมาตรฐานผ่านระบบการตรวจสอบที�เขม้งวดขึ0น อย่างน้อยจะตอ้งมีมาตรฐาน GAP และ 
GMP ที�ชัดเจน จึงจะสามารถส่งออกไปยงัประเทศจีนได้ ซึ� งนับแต่นี0 ต่อไปเกษตรกร ผูส่้งออก          
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และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งดาํเนินการเกี�ยวกบัมาตรฐานดงักล่าวอยา่งจริงจงั เพื�อพฒันาศกัยภาพ
การส่งออกทุเรียน รวมถึงผลไมอื้�น ๆ ให้มาตรฐานในระดบัสากล (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ. 
2562 : 56) 

ปัจจุบันประเทศจีนได้เพิ� มความเข้มงวดในการตรวจสอบ การนําเข้าผลไม้ส ด                           
จากประเทศไทย 5 ชนิด คือ ทุเรียน มงัคุด ลาํไย ลิ0นจี� และมะม่วง มากขึ0น และร้องขอให้ทางการไทย
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในพิธีสารวา่ดว้ยขอ้กาํหนดการตรวจสอบและกกักนัโรคสําหรับผลไมเ้มืองร้อน 
การส่งออกไปจีนตอ้งเขม้งวดในการขึ0นทะเบียนและไดรั้บมาตรฐานการปฏิบติัการทางการเกษตรที�ดี 
(GAP) และในส่วนของโรงคดับรรจุตอ้งผา่นมาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�ดีในการผลิต (GMP) 
เนื� องจากที�ผ่านมาทางการจีนได้ตรวจพบแมลงศัตรูพืชในทุเรียน และทุเรียนอ่อน ทางการจีน                  
จึงมีการแจง้เตือนมาเป็นระยะเพื�อให้ไทยเร่งปรับปรุงแกไ้ข จากสถานการณ์ดงักล่าว จงัหวดัจนัทบุรี
จึงไดมี้การวางกลยุทธ์ที�เป็นมาตรการป้องกนัทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกสู่ตลาด และการออกใบรับรอง
มาตรฐานจีอีพี  และจีเอ็มพี  ด้วยการเพิ�มความเข้มงวดและเพิ�มประสิทธิภาพมากขึ0 น อาทิ                 
การทาํแผนควบคุมโรงคดับรรจุตั0งแต่ตน้ทาง การกาํหนดให้มีการขึ0นทะเบียนมือตดัทุเรียนเป็นครั0 งแรก 
พร้อมส่งเจ้าหน้าให้ความรู้เกี�ยวกับการตดัทุเรียนที�ถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทางดังกล่าว              
จะช่วยแกปั้ญหาการส่งออกทุเรียนสู่ตลาดไดอี้กทั0งไดว้างเป้าหมายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร        
ทาํหน้าที�ในการช่วยตรวจประเมิน และให้การรับรองมาตรฐาน จีเอพี แก่สวนผลไมที้�เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ทั0 งหมดที�ปฏิบัติตามมาตรฐาน ให้แล้วเสร็จ 100% ภายในเดือนมีนาคม 2563                   
(กรมวิชาการเกษตร. 2562 : 35) นอกจากข้อกาํหนดดังกล่าวข้างต้น การผลิตทุเรียนให้ถูกต้อง      
และเหมาะสมเพื�อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาด              
ชาวสวนจาํเป็นจะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพิ�มเติมดว้ย โดยเฉพาะการส่งออก
ไปยงัต่างประเทศซึ�งตอ้งมีการรับรองทั0งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานโรงคดับรรจุผลไม ้GMP ดว้ย 

ในปัจจุบันซึ� งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที�มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูล                      
ข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว การสื�อสารเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Communication คือ แนวคิด 
กระบวนการ หรือการบริหารการสื�อสาร เพื�อให้องคก์รสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
ที�ตั0 งไวไ้ด้อย่างราบรื� น การสื� อสารเชิงกลยุทธ์ ในทางธุรกิจหมายรวมถึงการสื� อสารการตลาด                  
และการสื� อสารองค์กรการบริหารจัดการข่าวสารเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นการวางแผนการสื� อสาร             
อย่างเป็นระบบ มีเขา้ใจการไหลของข้อมูลข่าวสาร การดูแลภาพลักษณ์ โดยการเลือกใช้ภาษา             
หรือกิจกรรมโครงการ ฯลฯ ผ่านช่องทางที� เหมาะสมไปยงักลุ่มเป้าหมายอย่างถูกที�  ถูกเวลา                  
เพื�อนําไปสู่เป้าหมายในระยะยาว ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและส่งผลกระทบที�ดีต่อองค์กร                 
และบุคลากร องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื�องเพื�อเพิ�มขีดความสามารถ              
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ในการบริหารจดัการให้สามารถดาํเนินต่อไปไดแ้ละเกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื�อกา้วนาํ 
องคก์รอื�น ๆ การรู้เท่ากนัการเปลี�ยนแปลงและสามารถปรับตวัให้สามารถกา้วไปขา้งหน้าไดอ้ย่าง
มั�นคงจึงเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�ง ผูบ้ริหารองคก์รที�ชาญฉลาดและมีภาวะผูน้าํตอ้งให้ความสําคญักบั
การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื�อที�จะเป็นพลังขับเคลื�อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ� ง                 
ซึ� งในบรรดากลยุทธ์ต่าง ๆ ที�ผูบ้ริหารจะต้องนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั0 น  “การสื� อสาร”             
กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที� มีความสําคัญที�สุด เพราะการสื� อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการ             
หรือเครื� องมือที�จะนําไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที� ถูกต้องตรงกันของบุคลากร             
ทั�วทั0งองค์กร ตั0งแต่ระดบันโยบายไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ ทาํให้สามารถกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ 
และยุทธศาสตร์ร่วมกนัได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที�ตั0งไวอ้ย่างมี         
ทิศทาง และจะต้องนํามาใช้ให้สอดคล้องกับพื0นฐานขององค์กรทั0 งในด้านโครงสร้าง ระบบ              
การบริหาร ทศันคติ และค่านิยม รวมทั0งวฒันธรรมของบุคลากรในองคก์รจึงจะทาํให้องคก์รไปสู่
ความสําเร็จได้ จึงเป็นเครื� องมือทางการบริหารที�ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัและต้องนํามาใช ้               
ในการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร 

การสื�อสารจึงเป็นหัวใจสําคญัของการทาํความเข้าใจระหว่างกันของมนุษยใ์นสังคม 
มนุษย์จะทําความเข้าใจกันได้ต้องอาศัยการสื� อสารเพื�อให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด               
ความเห็น และประสบการณ์ซึ� งกันและกัน เพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข กลยุทธ์                 
การสื�อสารการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียน จึงเป็นการสื�อสารที�ช่วยให้ผูป้ระกอบการ เกษตรกร 
และหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง ไดพ้ฒันาระบบของความรู้เกี�ยวกบัเกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพของ
ทุเรียนร่วมกนั ผ่านการสื�อสารโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งของรัฐ และผูป้ระกอบการเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 
ถ่ายทอดความรู้ เกี�ยวกบัการผลิตทุเรียนเชิงคุณภาพแก่เกษตรกร โดยการรับฟังความคิด ความเห็น 
จากเกษตรกร เป็นแนวทางการสื� อสารที�ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ� งกันและกันระหว่างรัฐ                    
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกร  

การสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรีเป็นสิ� งที� มีความสําคัญ                   
เป็นอย่างมาก ดังนั0 น ภาครัฐโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน และกรมการค้า                   
ต่างประเทศ จึงใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวนมาก กบัการสื�อสารเพื�อสร้างมูลค่าของ                  
ผลิตภณัฑ์ทุเรียนของไทยให้เกิดขึ0 นในสายตาของประเทศผูรั้บซื0 อทุเรียนจากไทยให้มากที�สุด                 
อาทิ ประเทศจีน ฮ่องกง และเวียดนาม ที� เป็นผู ้ซื0 อทุเรียนรายใหญ่ของไทย และพยามรักษา                     
ส่วนแบ่งตลาดทุเรียนไวอ้ย่างต่อเนื�อง และวิธีการที�มีประสิทธิภาพปัจจุบันก็ คือ การส่งเสริม                   
การตลาดทุเรียน ดว้ยการนาํกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดที�ประกอบดว้ยเครื�องมือสื�อสารการตลาด 
5 ดา้น คือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรง 
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เพื�อให้ผูบ้ริโภคพบเห็นแลว้เกิดความมั�นใจในผลิตภณัฑ์ทุเรียนของไทยวา่เป็นทุเรียนที�มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที�กาํหนด หากสามารถสื�อสารตอกย ํ0า และสร้างการรับรู้เกี�ยวกับคุณภาพทุเรียน          
จนเกิดความเชื�อมั�นได้แล้ว ก็จะเป็นโอกาสในการเพิ�มยอดการส่งออกทุเรียนไปยงั ต่างประเทศ         
ได้มากขึ0น ปัจจยัเหล่านี0 ล้วนเกิดผลดีต่อเกษตรกร และประเทศไทยโดยรวม (สํานักงานพาณิชย์
จงัหวดัจนัทบุรี. 2563 : 25) 

จากความสําคญัข้างตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจที�จะศึกษาวิจยัเรื� อง “การสื�อสารการตลาด             

เพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี” โดยมุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่ง

ออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี รวมถึงการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี                 

โดยไดน้าํหลกัการ แนวคิด องคค์วามรู้ดา้นการสื�อสารมาประยุกต ์วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยเฉพาะ

องคป์ระอบของการสื�อสาร เครื�องมือการสื�อสาร กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดในอนัที�จะสนบัสนุน

ให้การส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน                 

การติดต่อสื�อสาร รวมถึงการจดัการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพต่อของเกษตรกร ชุมชน ผูป้ระกอบ

การของจงัหวดัจนัทบุรีในการพฒันาศกัยภาพดา้นความสามารถทางการแข่งขนั ระดบัประเทศชาติ

ต่อไป  

 

คําถามนําวจัิย 

 1. ปัญหาทางการตลาดที�ส่งผลต่อการกาํหนดกลยุทธ์การสื�อสารเพื�อการส่งออกทุเรียน

ของจงัหวดัจนัทบุรีในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 2. การสื�อสารการตลาดควรมีกลยุทธ์อย่างไรที�จะสนับสนุนให้การส่งเสริมการตลาด 

เพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเกิดความสาํเร็จ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั0 งนี0 มีวตัถุประสงคต่์อไปนี0   

 1. เพื�อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดที�ส่งผลต่อการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียน

ของจงัหวดัจนัทบุรี 

 2. เพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดที�ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี  
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. ไดท้ราบถึงปัญหาทางการตลาด รวมถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที�มีต่อการกาํหนด

กลยทุธ์การสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี  

 2. ได้ทราบถึงแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออก

ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีที� มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพด้านการสื� อสารสําหรับ

สนับสนุนความสามารถทางการแข่งขนัของเกษตรกร ชุมชน ผูป้ระกอบการของจงัหวดัจนัทบุรี  

ในระดบัประเทศ 

 

ขอบเขตของการวจัิย  

 การศึกษาวิจยัเรื�อง “การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี” ในครั0 งนี0   

ผูว้จิยัดาํเนินการศึกษาขอบเขตของการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี0  

 1. ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวจิยั   

  เกษตรกรสวนทุเรียน อาํเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 15 คน 

  สมาคมส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน 

  หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 1 คน 

  พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 1 คน 

  ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 3 คน 

รวมทั0งสิ0น  จาํนวน 21 คน 

  ทั0 งนี0 ผูว้ิจ ัยได้มีการกําหนดคุณสมบัติ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัย คือ เป็นผูที้� มี                  

ความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสื� อสาร การจดัการการสื� อสาร และ                      

การกาํหนดกลยุทธ์การสื�อสารเกี�ยวกบัการผลิตทุเรียน การส่งออก การส่งเสริมและพฒันาทุเรียน

ของจงัหวดัจนัทบุรี ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี โดยมีพื0นที�และปฏิบติัอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรีที�ผูว้จิยัทาํการศึกษา 

เพื�อความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล     

 2. ขอบเขตด้านเนื0อ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสื�อสาร การสื�อสารการตลาด เครื�องมือ              

การสื� อสารการตลาด ปัญหาทางการตลาด การพัฒนาเครื� องมือการสื� อสารการตลาดที� มีต่อ                   

การกาํหนดกลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี  

 3. ขอบเขตด้านเวลา ประกอบด้วย การเตรียมข้อมูล จัดลําดับข้อมูล การวิเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบเครื� องมือการเก็บข้อมูล การลงพื0นที� เก็บข้อมูล และนําผลมา

วเิคราะห์ ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2563 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสื�อสารการตลาด หมายถึง การสื�อสารที�ถูกกาํหนดเป็นแนวทาง วิธีการ กระบวนการ
เพื�อเป็นเครื� องมือในการสื� อสารตลาดของเกษตร ชุมชน ผูป้ระกอบการ ที�มีต่อการดาํเนินงาน                  
การกาํหนดกลยุทธ์การสื�อสาร การวิเคราะห์วิธีการการสื�อสาร การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจยั                 
ที� เกี�ยวข้องทางการตลาด การพิจารณาเครื� องมือการสื� อสารและการตลาด เพื�อการสื� อสารที� มี                  
ประสิทธิภาพในการนาํเสนอคุณภาพของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี ไปสู่การรับรู้ และความเขา้ใจที�ถูกตอ้ง
ของผูที้�เกี�ยวขอ้งทั0งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูบ้ริโภคทุเรียน 
 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง สร้างความเขา้ใจในคุณสมบติัของทุเรียน ใหส้าธารณะชน
ไดรั้บรู้ในวงกวา้ง สร้างแรงกระตุน้แรงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการอยากซื0อทุเรียน สร้างความเชื�อมั�น
และไวว้างใจในตวัทุเรียนเชื�อใจในคุณภาพทุเรียน เป็นการเน้นย ํ0าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงจุดดีจุดเด่น
ของทุเรียนเพื�อจาํหน่ายทุเรียน เพื�อใหส้ามารถจาํหน่ายทุเรียนไดม้ากขึ0นและเป็นการเผยแพร่ทุเรียน
เพื�อตอกย ํ0าผูบ้ริโภค หรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายใหมี้ความตอ้งการบริโภคทุเรียนมากขึ0น 
 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การติดต่อสื�อสาร เพื�อส่งเสริมความเขา้ใจ
อนัดีระหว่างผูที้�เกี�ยวขอ้ง เช่น สมาคมส่งเสริมการส่งออก พาณิชยจ์งัหวดั ผูป้ระกอบการส่งออก
ทุเรียน เกษตรกรชาวสวนทุเรียนเพื�อให้ผูบ้ริโภคมีทัศนคติที� ดีต่อทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี                       
ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวน ผูป้ระกอบการ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และประเทศชาติ 
 การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หมายถึง เป็นการติดต่อสื� อสารข้อมูลเกี�ยวกับ               
คุณภาพของทุเรียนโดยใชบุ้คคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี เช่น สมาคม
การส่งเสริมการส่งออก หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน เกษตรกรชาวสวน 
เพื�ออธิบายคุณภาพของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีเป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคที�เรียนเกิดความตอ้งการ
จะซื0อทุเรียนมากขึ0น 
 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง การสื�อสารขอ้มูลแบบเจาะจงเกี�ยวกบั
คุณภาพของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อการเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุเรียนโดยตรง เช่น สื�อออนไลน์ จด
หมายอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายประกาศ บุคคล และสัญลกัษณ์ เป็นตน้ เพื�อให้ผูบ้ริโภคสนใจและตดัสิน
ใจซื0อทุเรียนของจงัหวดัมากขึ0น 
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง การติดต่อสื� อสารโดยการจัดกิจกรรม             
การส่งเสริมการตลาด ควบคู่ไปกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล และ                  
การตลาดทางตรง เพื�อกระตุน้หรือจูงใจผูบ้ริโภค ให้เกิดความสนใจและเกิดความตอ้งการผูบ้ริโภค
ทุเรียน การส่งเสริมการขายอาจใช้กลยุทธ์ที�หลากหลายสามารถปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์  
เช่น การลดราคา จดัโปรโมชั�นของทุเรียน เป็นตน้ เพื�อใหผู้บ้ริโภคตอ้งการซื0อทุเรียนเพิ�มขึ0น  
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 การส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี หมายถึง การสื�อสารระหว่างกนัด้วยกลยุทธ์ที�มี
ความหลายหลากของผูที้�เกี�ยวขอ้งทั0งในประเทศและระหวา่งประเทศ ซึ� งไดน้าํวิธีการการสื�อสาร 
เครื� องมือสื� อสารการตลาด เพื�อกําหนดกลยุทธ์การสื� อสารให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสําเร็จ                
ต่อการสื�อสารการส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ไปยงักลุ่มเป้าหมายหลกั - รอง         
ในการบริโภคทุเรียน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้   
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกับวิจยั                    
เรื�อง “การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัได้นาํหลกัการ แนวคิด
เกี�ยวกับการสื� อสารการตลาดและเครื� องมือการสื� อสารการตลาด (4 P,s) ของคอตเลอร์ ฟิลิป                    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541 : 35) มาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัภาพประกอบ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัญหาทางการตลาดที�ส่งผลต่อกลยทุธ์การสื�อสารเพื�อ
ส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 

  

การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออก
ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 

การสื�อสารการตลาดที�ส่งผลกลยทุธ์การสื�อสารเพื�อส่ง
เสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 

 

 4 P,s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price)                    
การจดัจาํหน่าย (Place)  การส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 ทุเรียนจังหวดัจันทบุรี  

เกษตรกรสวนทุเรียน   
สมาคมส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี  
หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี 
พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี    
ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออก
ทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี   

การโฆษณา 

การประชาสัมพนัธ์  
การขายโดยบุคคล 
การตลาดทางตรง  
การส่งเสริมการขาย 




