
 
 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 จากการศึกษาวิจยัเรื� อง “การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี”                     
มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี               
เพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีให้มีความสามารถในการส่งออก
ทุเรียนเพิ�มขึ* น อย่างมีประสิทธิภาพมากที�สุด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก                
รวบรวมขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั เพื�อให้สามารถนาํไปสู่การแสวงหาความรู้ในการตอบคาํถาม
วจิยัหลกั ดงัวธีิดาํเนินการวจิยัต่อไปนี*   
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การตรวจสอบขอ้มูล 
 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญัในการวิจยัครั* งนี* ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ซึ� งมี
รายละเอียดดงันี*  
 แหล่งข้อมูลบุคคล 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั แบ่งไดจ้าํนวน 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงันี*  
 1. เกษตรกรสวนทุเรียนจงัหวดัจันทบุรีโดยใช้เกษตรกรอาํเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวดั
จนัทบุรี ทั*งหมด 15 คน โดยแบ่งเป็น 3 ขนาดของสวน สวนขนาดเล็ก สวนขนาดกลาง สวนขนาดใหญ่ 
และการมีประสบการณ์ในการทาํสวน อยา่งนอ้ย 10 ปี เพื�อการใหข้อ้มูลที�ถูกตอ้งและแม่นยาํที�สุด 
  สวนขนาดเล็ก 5 คน โดยกาํหนด 1 - 20 ไร่ ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
  1.  นางสุมาลี บรรจง 
  2.  นางสาวณฐัธิดา พลูสมบติั 
  3.  นางกชมล เคหะ 
  4.  นายวฑูิรย ์ทองคาํ 
  5.  นางธญัญรัตน์ บรรจง 
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  สวนขนาดกลาง 5 คน โดยกาํหนด 21 - 40 ไร่ ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
  1.  นางสาวศุจีภรณ์ เต่าทอง  
  2.  นายยงยทุธิC  บรรจง 
  3.  นางวรีนุช เจริญรัมย ์
  4.  นางสาวสุนิสา แจง้กระจ่าง 
  5.  นางสาวมาริสา คุม้พาล 
  สวนขนาดใหญ่ 5 คน โดยกาํหนด 41 ไร่ขึ*นไป ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
  1.  นางสาวมุฑิตา สุรธาติเมธี 
  2.  นายมสัน วลิิต 
  3.  นางสมใจ สุรชาติเมธี 
  4.  นางสาวณฐัธิชา รําพึงกิจ 
  5.  นายอภิวฒัน์ บรรจง 
 2. สมาคมผูป้ระกอบการส่งออก ทุเรียน มังคุด จนัทบุรี ให้ข้อมูลโดยนายกสมาคม                   
ผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน มงัคุด จาํนวน 1 คน 
  นายภานุวชัร์ ไหมแกว้  ตาํแหน่ง นายกสมาคมผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน มงัคุด 
 3. หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี ให้ขอ้มูลโดยประธานหอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน 
ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
  นายชายพงษ ์นิยมกิจ  ตาํแหน่ง ประธานหอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี 
 4. พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี ให้ขอ้มูลโดยเลขาพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน ซึ� งมี
รายชื�อดงันี*  
  นางลาวลัย ์พนัธ์ุนิล  ตาํแหน่ง เลขาพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี 
 5. ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทุเรียนจงัหวดัจันทบุรี ให้ข้อมูลโดย ผูป้ระกอบการ                 
ธุรกิจส่งออก โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดละ 1 คน รวมจาํนวน 3 คน ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
  5.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกขนาดเล็ก ซึ� งมีรายละเอียดดงันี*  
   แผงเจ๊ดําน้องมุก ตําบลวงัแซ้ม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู ้บริหารชื�อ                   
นางสาวมุกดา แตงเม เป็นผูใ้หข้อ้มูล ทาํทุเรียนส่งออกประเทศกมัพชูา ส่งออกวนัละ1 เที�ยวรถ หรือ 
4.2 ตนั (4,200 กิโลกรัม) 
  5.2 ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกขนาดกลาง ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  
   ป. เพิ�มทรัพย ์ ตาํบลจนัทเขลม อาํเภอเขาคิชฌฏกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ผูบ้ริหารชื�อ 
นายโส ภณ  สุ รชาติ เม ธี  เป็ นผู ้ให้ ข้อมู ล  ส่ งออก 3 ว ัน  ต่อ 1 ตู้คอนเท น เนอร์ ตู้ละ  18 ตัน                  
(18,000 กิโลกรัม) ส่งออกประเทศจีน 
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  5.3 ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ ซึ� งมีรายชื�อดงันี*  

   แผงเฮียวิทย ์เจ๊ศิ ตาํบลคลองพลู อาํเภอเขาคิชฌฏกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ผูบ้ริหารชื�อ 
นายวิท ยา สุ รชติ เม ธี  เป็ นผู ้ให้ข้อมูล  ทําทุ เรียนส่งออกวันละ 3 - 5 ตู้คอนเท นละ 18 ตัน                    

(18,000 กิโลกรัม) ส่งออกประเทศจีน 

 แหล่งข้อมูลเอกสาร 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสื�อสาร การสื�อสารการตลาด เครื�องมือการสื�อสารการตลาด 
ปัญหาทางการตลาด การพฒันาเครื�องมือการสื�อสารการตลาดที�มีต่อการกาํหนดกลยทุธ์การสื�อสาร

การตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี  

 ขอบเขตด้านเวลา  

 การเตรียมขอ้มูล จดัลาํดบัขอ้มูล การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบเครื�องมือ

การเก็บข้อมูล การลงพื*นที� เก็บข้อมูล และนําผลมาวิเคราะห์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 -                  
เดือนพฤศจิกายน 2563 

 ขอบเขตด้านพื'นที�  

 ทาํการศึกษาวจิยัในพื*นที� อาํเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 

 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การวิจัยครั* งนี* เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกของการสื� อสาร                  
การตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัที�มีการส่งออกทุเรียนมาก

เป็นอนัดบัหนึ� งของประเทศไทย ซึ� งพบปัญหาในการส่งออก โดยใช้การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

การใชข้อ้มูลจากภาคสนาม และการสังเกตการณ์เป็นเครื�องมือในการวจิยัดงันี*  
 1. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสารทางวิชาการ 

หนังสือวิทยานิพนธ์ บทความและงานวิจยัต่างๆรวมทั* งข้อมูลที�ได้จากหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง                  

สถิติต่าง ๆ ของการส่งออกทุเรียนในแต่ละปี ข้อมูลจากสื� ออินเทอร์เน็ตและแนวประเด็น                      
การสัมภาษณ์ เป็นตน้ 

 2. การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ได้แก่การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและ       
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลที�สําคญัเป็นการสนทนาซกัถามอยา่งมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้

ได้ข้อมูลเกี� ยวกับการสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรีซึ� งข้อมูลจาก                   

การสัมภาษณ์นี* จะช่วยอธิบายสิ� งที�พบเห็นหรือสังเกตให้เข้าใจยิ�งขึ* นสําหรับการสัมภาษณ์                 
จาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างคาํถามเพื�อควบคุมทิศทางเนื*อหาของงานวจิยั 
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 3. การสังเกตการณ์โดยการเฝ้าดูสิ�งที�เกิดขึ*นหรือปลากดขึ*นอยา่งเอาใจใส่และกาํหนดไว้
อยา่งมีระเบียบวิธีเพื�อวิเคราะห์หรือหาความสัมพนัธ์ของสิ�งที�เกิดขึ*นกบัสิ�งอื�นใชก้ารสังเกตขณะที� 
พนักงานในโรงคัดบรรจุทุเรียน กําลังทํางานและสามารถใช้เป็นเครื� องมือช่วยในการรับรู้                       
ทาํความเข้าใจและจดบันทึกเป็นข้อมูลได้จากการสังเกตการณ์ ซึ� งผูว้ิจยันํามาใช้กับงานวิจัย                 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ใหญ่ด้วยกันจําแนกตามบทบาทของผู ้วิจ ัยในการลงพื*นที� คือ                      
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัจะทาํการตรวจสอบความเชื�อถือไดข้องขอ้มูลโดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า ซึ� งใช้วิธีการเก็บขอ้มูลที�ต่างกนัออกไปโดยเปลี�ยนเป็นที�เป็นบุคคล 
เวลา หรือสถานที� ที�ให้ขอ้มูลและเป็นการตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลที�ต่างกนัโดยมีรายละเอียด
ดงันี*  
 1. ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูลเป็นการพิสูจน์การใช้ความหลากหลายของ                
แหล่งขอ้มูลทั*งในเชิงเวลา สถานที� และบุคคล พิสูจน์วา่ขอ้มูลที�ไดม้าถูกตอ้งแลว้หรือไม่เพื�อให้ได้
ขอ้มูลที�สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากที�สุดผูว้ิจยัจึงตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการเปรียบเทียบ
จากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง ไดแ้ก่ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี
สมาคมส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจส่งออกจงัหวดัจนัทบุรีแล้วนําข้อมูลในประเด็นเดียวกันที�ได้จากการสัมภาษณ์แต่ละราย            
มาเปรียบเทียบวา่มีความคลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่ 
 2. ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการเปรียบเทียบจากการใช้วิธี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและหลายวธีิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเรื�องการสื�อสารการตลาดเพื�อ
ส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง การสัมภาษณ์เจาะลึก ผูที้�เกี�ยวขอ้งการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี
โดยการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียงเพื�อยืนยนัขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกและรวบรวมจากเอกสาร 
 3. ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีเป็นการยืนยนัขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎีโดยผูว้ิจยัได้
บูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลายหลายชุดไดแ้ก่แนวความคิดเกี�ยวกบัความเป็นมาของทุเรียน
แนวคิดเกี�ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศแนวคิดเกี�ยวกบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้แนวคิดการสื�อสาร
การตลาด และวจิยัที�เกี�ยวขอ้งทั*งในประเทศและนอกประเทศที�เป็นกรอบความคิดในการศึกษาวิจยั
ทาํให้สามารถมองแนวทางของการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีไดห้ลาย
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มุมมองเปรียบเสมือนการมองภาพจากแวน่หลายประเภทเพื�อนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั 
โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะอาจารย์ที�ปรึกษาซึ� งแต่ละท่านเป็นผูเ้ชี�ยวชาญ                  
ที�จะช่วยตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัครั* งนี*ผูว้จิยัมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงันี*  
 1. ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลที�เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างเพื�อขอสัมภาษณ์
บุคคลที� มีส่วนเกี�ยวข้องกับการสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรีเอง                      
อย่างเป็นทางการโดยแจ้งให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั* นผูว้ิจยัจะมีการบันทึกข้อมูล                     
โดยวิ ธีการจดบัน ทึ กข้อมู ลและการบันทึ ก เสี ยงของผู ้ให้สั ม ภาษ ณ์ โดยการขออนุญ าต                            
ก่อนทําการบันทึกเสียงเพื�อนําไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง                    
ยอ้นกลบัในภายหลงัได ้
 2. ผู ้วิจ ัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ที�ออกโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย             
ราชภฎัรําไพพรรณีถึงผูป้ระกอบการที�ระบุเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลร่วมทั*งหมดตามรายชื�อที�ไดค้ดัเลือกไว้
แบบเฉพาะเจาะจงเพื�อเชิญใหผู้ใ้หข้อ้มูลสาํคญัใหค้วามร่วมมือ 
 3. ผูว้ิจยัส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัพร้อมทั* งแนบเอกสาร แนะนําตวัประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์และแบบสัมภาษณ์เพื�อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัไดศึ้กษาล่วงหน้า
ก่อนให้สัมภาษณ์เพื�อผูที้�จะให้ขอ้มูลสําคญัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการส่งออกทุเรียนจงัหวดั
จนัทบุรีก่อนที�จะสัมภาษณ์จริง 
 4. ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัตามกาํหนดวนัที�และเวลาที�ไดติ้ดต่อประสานไวเ้พื�อทาํ
การสัมภาษณ์เรื�องการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีโดยมีการบนัทึกเสียง
บนัทึกภาพและการบนัทึกยอ่ระหวา่งการสัมภาษณ์ 
 5. ดาํเนินการจดัรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเรื�องการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออก
ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดั
จนัทบุรีโดยการวเิคราะห์เนื*อหามี 4 องคป์ระกอบ ดงันี*  
 1. การตีความขอ้มูลตามเนื*อหาขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
 2. การเปรียบเทียบขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาตีความเปรียบเทียบกนั
เพื�อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลที�ไดแ้ละเมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ถา้ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ
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ผู ้ให้ข้อมูลหลักที�คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันผู ้วิจ ัยจะดําเนินการเชื�อมโยงข้อมูลเหล่านั* น                       
เขา้ดว้ยกนัและแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การสร้างขอ้สรุปเป็นการตดัขอ้มูลให้เหลือแต่คุณลกัษณะร่วมที�มีความหมายสามารถ
สร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลนั*นไดอ้าจจะเป็นการนาํไปสู่ทฤษฎีหรือขอ้สรุปเชิงนามธรรมที�เกิดขึ*น 
 4. การสังเคราะห์ขอ้มูลคือ การรวบรวมขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมซึ� งเป็นบทสรุปย่อยของ               
ขอ้มูลทั*งหมดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละแหล่งขอ้มูลและนาํมาสร้างเป็น ขอ้มูลเชิงนามธรรม
ในลกัษณะของบทสรุปหรือกระบวนการมีส่วนร่วมในภาพของขอ้มูลนั*น ๆ โดยวิเคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเกี�ยวกบัการวเิคราะห์ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียน
ของจงัหวดัจนัทบุรี การศึกษาการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีแลว้นาํมา
วเิคราะห์สรุปอภิปรายโดยประเด็นคาํถามที�จะถามกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจะมีเฉพาะประเด็นสําคญั
เท่านั*นหลงัจากนั*นนาํเสนอขอ้มูลในรูปแต่การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
 




