
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื� อง “การสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี”                   
ผูว้ิจ ัยได้มีกําหนดวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของ              
จงัหวดัจนัทบุรี และเพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีให้มี             
ความสามารถในการส่งออกทุเรียนเพิ�มขึ/ นอย่างมีประสิทธิภาพมากที�สุด โดยเก็บข้อมูลจาก                
การสังเกต สัมภาษณ์ เชิงลึก และวิเคราะห์เนื/ อหา สําหรับผลการวิจัย ผู ้วิจ ัยแบ่งการศึกษา                 
ตามวตัถุประสงคด์งันี/  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 1. ปัญหาทางการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 
  1.1 ปัญหาทางการตลาดทุเรียนเพื�อการส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรีที�ผา่นมา 
   จากการสัมภาษณ์ ทําให้ทราบว่าปัญหาทางการตลาดทุเรียนเพื�อการส่งออก             
ของจงัหวดัจนัทบุรีไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “ตลาดการส่งออกของต่างประเทศมีมาตรการนาํเขา้ทุเรียนที�เขม้งวดเป็นพิเศษในเรื�อง
โรคและแมลง เช่น เพลี/ยแป้ง ราดาํ และมด ชาวสวนตอ้งจดัการดูแลเรื�องเหล่านี/ เป็นพิเศษ”  

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนเกษตรกรบางสวนยงัตัดทุเรียนอ่อนที�ไม่มีคุณภาพ ทาํให้ตลาดที�จะรับซื/ อ                  
เคา้ไม่มั�นใจ”  

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตอนนี/ การส่งออกค่อนข้างแย่ การจะส่งทุเรียนออกขายไปต่างประเทศเข้มงวดมาก               
ดว้ยความที�มีคนบางกลุ่มเห็นแก่ตวัที�ชอบตดัทุเรียนอ่อน ทาํให้คุณภาพเราดอ้ยลงไป ตอ้งใช้เวลา 
ในการเขม้งวดเรื�องคุณภาพมาตรฐานกบัเกษตรกร”  

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 



 
 

80

 “ทุเรียนมีหลากหลายพนัธ์มากขึ/น คนกินมีตวัเลือกเยอะขึ/น แต่ก็มีคนกลุ่ม ๆ เดิมที�เคย          
ส่งออกไปยงัมารับซื/อปกติ เราก็คดัแต่ของมีคุณภาพส่งไป ”  

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ มีปัญหาในเรื�องการขนส่ง ล่าช้ามาก พอขนส่งล่าช้า ทุเรียนที�กาํหนดวนัไวที้�จะสุก           
บางลูกก็สุกก่อนที�จะถึงมือคนกิน บางลูกก็เสียหายกนัไป ปัญหาเยอะอยู”่  

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เวลาขนยา้ยทุเรียนปัญหาค่อนขา้งเยอะตอ้งป้องกนัและระวงัมาก อุปกรณ์ต่าง ๆ รถที�ใช้
ในการขนยา้ยผลผลิตตอ้งมีคุณสมบติัป้องกนั การปนเปื/ อนของวตัถุอนัตราย ศตัรูพืช และพาหะ
ของโรค รวมทั/งตอ้งมีการขนยา้ยผลผลิตดว้ยความระมดัระวงั ไม่งั/นจะไม่ผา่นมาตรฐานอีก”  

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดา้นปัญหาทางการตลาด
ทุเรียนเพื�อการส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   จากปัญหาการส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ไปยงัประเทศต่าง ๆนั/ น              
ยงัประสบปัญหาต่าง ๆ อยู่หลายดา้น เช่น ปัญหาของทุเรียนที�ไม่ไดคุ้ณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ทาํให้
เกิดปัญหาเรื�องการส่งออก เนื�องจากตลาดต่างประเทศที�ทาํการส่งออกนั/นมีมาตรฐานการนาํเขา้           
ผลไม้ที�มีความเข้มงวดทาํให้ทุเรียนนั/นไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์สากล ดังนั/ นการให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพจึงเป็นเรื�องสําคญั อีกทั/งเรื�องการขนส่งระหว่างประเทศนั/น
ใชร้ะยะเวลานานทาํให้ทุเรียนนั/นเกิดการสุกก่อนกาํหนด หรือเกิดปัญหาที�แตกต่างกนัออกไปตาม
ระยะเวลาของการขนส่งที�เกิดกาํหนดที�แจง้ไว ้ 
  1.2 สาเหตุอะไรที�เป็นอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 
   จากการสัมภาษณ์ ทําให้ทราบว่าสาเหตุที� เป็นอุปสรรคในการส่งออกทุเรียน             
ของจงัหวดัจนัทบุรีไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “ไม่ว่าทุเรียนจนัทบุรีจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน แต่หากชาวสวนปรับตวั และผลิต
ทุเรียนที�มีคุณภาพ มีมาตรฐาน คนบริโภคยงับริโภคเช่นเดิมแน่นอน ยงัขายคนในประเทศได”้  

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “การให้ความรู้กบัเกษตรกร ชาวสวนที�ปลูกทุเรียนเป็นเรื�องสําคญัที�ให้เคา้ตระหนกัถึง 
คุณภาพมาตรฐานของทุเรียน เพราะหากทุเรียนมีคุณภาพที� ดี คนบริโภคก็จะมีความมั�นใจ                    
ในการกลบัมาซื/อซํ/ า แต่จากที�มีคนเห็นแก่ตวับางกลุ่มที�ชอบตดัเรียนทุเรียนอ่อนมาจาํหน่าย ทาํให้
ทุเรียนจนันั/นเสียภาพพจน์ เราตอ้งพยายามสร้างชื�อเสียงใหทุ้เรียนจนัอยา่งสมํ�าเสมอ”  

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การเขม้งวดในการตรวจสอบมาตรฐานของทุเรียน ยงัเป็นเรื�องสําคญั ไม่วา่จะคนรับซื/อ 
คนขายตอ้งมีจรรยาบรรณ นึกถึงคนบริโภคที�เคา้เสียเงินมาซื/อทาน จะไดไ้ม่เสียชื�อเสียง ภาพลกัษณ์
ของทุเรียนจนัทบุรีดว้ย”  

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตอนนี/ คดัทุเรียน ตรวจคุณภาพเยอะกวา่แต่ก่อน ไม่รับซื/อทุเรียนอ่อน คิดถึงคนที�เคา้ซื/อ
ไปกินเยอะ ๆ”  

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “มีคนคดัทุเรียน และคอยตรวจสอบคุณภาพให้ทุเรียนหลายคนอยู ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การส่งออก และไม่รับซื/อทุเรียนที�ไม่ไดคุ้ณภาพอยูแ่ลว้”  

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การนําทุเรียนลงกล่อง ก่อนส่งออก มีการตรวจสอบคุณภาพ หลายขั/นตอน จะไม่นํา           
ส่งออกทุเรียนที�ไม่มีคุณภาพแน่นอน”  

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
   ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านสาเหตุที� เป็น
อุปสรรคในการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   ทุเรียนไม่ได้มาตรฐานสากล เริ� มต้นทางมากจากคนปลูกคือชาวสวน ต้องเริ� ม                                
คดัคุณภาพตอ้งการปลูกการใหส้ารอาหารบาํรุง ที�ไม่มีสารเคมีปนเปื/ อนมากเกินตามที�กาํหนด ใหอ้ยู่
ในเกณฑ์ และไม่ตดัทุเรียนอ่อนที�ยงัไม่แก่ตามเปอร์เซ็นต์ที�กาํหนด จะทาํให้ผลผลิตนั/นไม่ไดคุ้ณภาพ 
ดงันั/นจึงควรเขม้งวดในการรับซื/อและมีเจา้หนา้ที�ในการตรวจสอบคุณภาพอยา่งเขม้งวด และปัจจยั
ภายนอกนั/น จากหลายสถานการณ์ที�ตอ้งปรับเปลี�ยนไปตามสภาวการณ์ เช่น ในปัจจุบนัการแพร่
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ระบาดของโควิด 19 ทาํให้การส่งออกมาปัญหาเป็นอยา่งมาก การขนส่งทางเครื�องบินนั/นถูกระงบั
เที�ยวบิน เนื�องจากปิดประเทศ การขนส่งทางเรือมีความล่าชา้ ทุเรียนสุกก่อนถึงมือผูบ้ริโภค ทาํให้
ไม่ไดม้าตรฐานสากล  
  1.3 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออก

ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 

   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนควรมีบทบาท
อยา่งไรในการส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีไดแ้นวทางดงันี/  

 
  “ในปัจจุบนัชาวต่างชาติยงันิยมในการบริโภคทุเรียนจนัทบุรีมาก พ่อคา้ชาวต่างชาติ 

ลงมาติดต่อเพื�อซื/อขายก่อนผลผลิตจะออกก่อนล่วงหน้าตลอด หากมีการประชาสัมพนัธ์ให้พ่อคา้

ชาวต่างชาติในหลายเมืองของประเทศนั/น ๆ เคา้มาซื/อ จะทาํให้ทุเรียนจนัทบุรีได้รับการส่งออก          
เพิ�มมากขึ/นอีกดว้ย”  

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุกภาคส่วนควรจบัมือกนั ช่วยกนัส่งเสริม ชูโลงให้กบัทุเรียน สร้างชื�อเสียงให้ทุเรียน

จนัทบุรีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นที�ยอมรับ จะไดมี้การส่งออกอยา่งสมํ�าเสมอในทุกปี”  
 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “การให้พ่อชาวต่างชาติลงมาติดต่อซื/ อขายตรงกับเกษตรกร เป็นทางเลือกนึงที�ทาํให ้           

ชาวสวนเกษตรกรไดร้าคาในการส่งออก ดงันั/นควรมีตลาดกลางในการเชื�อมโยงเกษตรกรกบัผูซื้/อ
โดยตรงในการพบปะพดูคุยเพื�อตกลงการซื/อขายกนั”  

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ภาครัฐควรเขา้มาช่วยสนบัสนุนในเรื�องการขนส่งให้มีความสะดวกมากขึ/นในการส่งออก 

บางครั/ งราคาส่งออกค่อนขา้งสูงและมีปัญหาเยอะ อยากให้ปัญหาตรงนี/ หมดไปจะไดล้ดขั/นตอน
ความยุง่ยากในการส่งออก”  

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั/ งภาครัฐและภาคเอน เข้ามาช่วยในเรื� อง              
ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ในเรื�องการส่งออกไปต่างประเทศ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที�ใส่ทุเรียน
ให้มีความสวยงาม ทาํให้น่าบริโภคมากขึ/ น ตอนนี/ มีผล เพราะแสดงถึงรสนิยมในการบริโภค               
อีกดว้ย”  

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การทาํสื�อออนไลน์ให้ทุเรียนจนัทบุรี มีผลกบัวิถีการบริโภคของคนในปัจจุบนัมากขึ/น 
การให้การท่องเที�ยวทาํสื�อออนไลน์ เพื�อให้ชาวต่างชาติรู้จกัทุเรียนจนัมากขึ/ น น่าจะช่วยทาํให้
ทุเรียนจนัมีชื�อเสียงและไดรั้บความนิยมในการซื/อทานเพิ�มมากขึ/น และมีกลุ่มผูบ้ริโภคที�หลากหลาย 
หลายเชื/อชาติอีกดว้ย”  

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านหน่วยงานที�             
เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนควรมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจงัหวดั
จนัทบุรี สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   ในปัจจุบันจังหวดัจนัทบุรีเป็นจังหวดัที� เป้าหมายของพ่อค้าชาวต่างชาติเป็น
จาํนวนที�ให้ความสนใจในการลงมาติดต่อเพื�อการซื/อทุเรียนจากชาวสวนโดยตรง แต่หากการไดรั้บ                         
การสนบัสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งให้การช่วยเหลือในเรื�องนี/ จะช่วยให้เกษตรกร              
มีความรู้ ความสามารถในการต่อรองกบัพ่อคา้ชาวต่างชาติได ้ทั/งการช่วยผลกัดนัทั/งคนในประเทศ
มาเที�ยวและบริโภคทุเรียนจนัทบุรี และควรทาํการส่งเสริมการท่องเที�ยวให้ทั�วถึงไปยงัต่างประเทศ              
ทาํให้ต่างประเทศรู้จกัทุเรียนจนัทบุรีอย่างแพร่หลาย หากต่างประเทศรู้จกัจะทาํให้เป็นที�ตอ้งการ
มากขึ/น ทุเรียนจนัทบุรีจะได้มีการส่งออกไปยงัประเทศอื�นๆมากขึ/น ที�ไม่ใช่แต่เพียงประเทศจีน 
และประเทศเพื�อนบา้นในอาเซียน กรณีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ 
  1.4 แนวทางการแกปั้ญหาทุเรียนส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรี 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบแนวทางการแก้ปัญหาทุเรียนส่งออกของจงัหวดั
จนัทบุรี ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “จากที�รู้วา่การส่งออก นั/นมีปัญหาในเรื�องการขนส่งทาํให้ขาดความมั�นใจ การส่งทุเรียน
ไปอาจจะทาํให้ล่าชา้ จะทาํให้ทุเรียนนั/นสุกเละจนเกินไปจะไดรั้บความเสียหาย ปัจจุบนัเลยจาํเป็น
ตอ้งใชค้นที�รับจา้งจดัทุเรียนที�มีความสามารถโดยเฉพาะมาตดั เพื�อที�จะไม่ทาํใหผ้ลผลิตเสียหาย” 

(วรีนุช เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ปัญหาการกระจายทุเรียนภายในของต่างประเทศ เมื�อชาวสวนส่งไปถึงประเทศนั/น ๆ 
เค้าไม่ได้กระจายทุเรียนไปเมืองอื�น ๆ แต่กระจุกตัวอยู่แค่เมืองหลัก ๆ น่าจะมีการแก้ปัญหา                
โดยการทาํจุดกระจายทุเรียนไปในพื/นที�อื�น ๆ ของประเทศนั/น ๆ ดว้ย” 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตอนนี/ ประเทศเพื�อนบ้านมีการปลูกทุเรียนเพื�อการส่งออกเยอะมากขึ/ น ทาํให้ทุเรียน
จนัทบุรีนั/นมีคู่แข่งขนัในการส่งออกทุเรียนเพิ�มมากขึ/น ชาวสวนตอ้งแกปั้ญหานี/ดว้ยการสร้างสรรค์
ทุเรียนที�มีรสชาติอร่อยขึ/น และไดคุ้ณภาพมากขึ/น” 

(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จะส่งออกทุเรียน ควรคดัทุเรียนที�มีคุณภาพในการส่งออกจะช่วยทาํให้คนกินมีความมั�นใจ
ในการกลบัมาซื/อซํ/ า หน่วยงานต่าง ๆ หรือภาครัฐควรให้ความรู้ตั/งแต่การผลิตทุเรียนกบัชาวสวน
เยอะ ๆ เพื�อที�จะไดผ้ลผลิตที�มีคุณภาพ” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ควรให้ความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกร ผูน้าํเขา้ ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีกเกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยว 
และรักษาคุณภาพของผลไมใ้นระหวา่งการขนส่งและรอการขาย รวมทั/งเร่งสร้าง ขยาย และพฒันา
เครือข่ายกระจายสินคา้ที�มีคุณภาพในต่างประเทศ เพื�อใหส้ามารถขยายตลาดผลไมส้ดไดก้วา้งขวาง
มากขึ/น ยกระดบัคุณภาพ และลดตน้ทุนสินคา้ไปสู่ตลาดบริเวณดงักล่าว” 

(มสัน วลิิต. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “หน่วยงานต่าง ๆ ควรสนบัสนุนส่งเสริมและหรือร่วมดาํเนินการเพื�อให้ผูป้ระกอบการไทย
เขา้มาจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผูน้ําเขา้ผลไมที้�ได้รับอนุญาต เพื�อลดการพึ�งพาและสร้างอาํนาจ           
ในการต่อรองกบัผูน้าํเขา้จากต่างประเทศ” 

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตอ้งการประชาสัมพนัธ์ให้ชาวต่างชาติรู้จกัและยอมรับในผลไมไ้ทยกวา้งขวางมากขึ/น 
อาทิ การจดัประกวดแข่งขนัการบริโภคผลไมไ้ทย และการจดัประกวดและมอบรางวลัผูน้ําเข้า             
ผลไมดี้เด่นประจาํปี รวมทั/งประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสิทธิประโยชน์การนาํเขา้ผลไมไ้ทยแก่ผูน้าํเขา้
ของชาวต่างชาติ” 

(ณฐัธิชา รําพึงกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “จดักิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัช่องทางจดัจาํหน่ายสมยัใหม่และศูนยค์า้ส่ง/ปลีก            
ในตลาดเป้าหมายสําคัญ  (In - store Promotion) อาทิ  โลตัส  ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และคาร์ฟู ร์                         
ซึ� งหนึ�งในสินคา้สาํคญัที�กาํหนดใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ” 

(นายอภิวฒัน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ต่างประเทศไดก้าํหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพสําหรับผลไมน้าํเขา้ที�ค่อนขา้งเขม้งวด 
แต่คุณภาพของผลผลิตทุเรียนของจนัทบุรียงัไม่ไดม้าตรฐานบ่อยครั/ งที�ตรวจพบวา่ ทุเรียนการส่งออก
มีปัญหาสารตกคา้ง เนื�องจากยงัมีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามวิธีการเกษตรและการผลิตดีที�เหมาะสม 
(GAP & GMP) ควรแกไ้ขปัญหานี/  โดยใหมี้หน่วยงานเขา้ไปตรวจสอบ ตั/งแต่เริ�มขึ/นตอนการผลิต” 

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติตอ้งการบริโภคทุเรียนตลอดทั/งปี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในช่วงฤดูฝน 
(เดือนพฤษภาคม - เดือนกนัยายน) เนื�องจากเป็นช่วงที�มีผลผลิตมาก ราคาทุเรียนตํ�ากว่าช่วงอื�น ๆ 
และช่วงฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพนัธ์) เพื�อให้พลงังาน แต่เนื�องจากปริมาณผลผลิต            
มีนอ้ย ทาํใหทุ้เรียนมีราคาแพง ส่งผลใหอุ้ปสงคใ์นช่วงนี/ต ํ�ากวา่ที�ควรจะเป็น” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ในช่วงที�ต่างประเทศมีการจดังานพวกมหกรรมอาหาร ควรนาํทุเรียนไปวางจาํหน่ายดว้ย
เพื�อใหเ้ป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลาย” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จดังานแสดงสินคา้ดา้นอาหารและสินคา้ทั�วไป โดยจดักิจกรรมสาธิตการคดัเลือกปลอก
และทดลองชิม รวมทั/งการเจรจาการคา้ในสินคา้ผลไมส้ดและแปรรูปของไทย เพื�อเสริมสร้างภาพ
ลกัษณ์และความนิยมใหก้บัผูบ้ริโภคจีน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายการบริโภคของผลไมไ้ทย
ในจีน” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “มีการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนเป็นเรื�องสาํคญัในการส่งออก การให้ความรู้
กับชาวบ้านตั/ งแต่กระบวนการผลิตแต่แรกจะทําให้เราสามารถควบคุมคุณภาพของทุเรียน                   
เพื�อการส่งออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ต้องให้ความรู้กับชาวสวนในการปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพที�ดี มีความรู้ความเข้าใจ               
ในเรื�องการส่งออกที�ถูกตอ้ง” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ทราบแนวทาง              
การแกปั้ญหาทุเรียนส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   จากปัญหาทุเรียนส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรีนั/น ที�ผ่านมาจะพบว่า คุณภาพของ
ทุเรียนผ่าน เกษตรกรมกัเจอกบัปัญหาและอุปสรรค ที�ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น สภาพภูมิอากาศ            
ที�แปรปรวน โดยมีแนวทางการแกปั้ญหาโดยการให้หน่วยงานภาครัฐเขา้มาตรวจสอบ และให้ความรู้ 
ความช่วยเหลือมากขึ/ น มีจุดระบายทุเรียนที�โดนพายุพดัหล่นให้ขายได้ ไม่ทิ/งให้เสียของ ต้องมี
หน่วยงานที�นาํเสนอทุเรียน ไปแสดงจดันิทรรศการใหม้ากขึ/น 
  1.5 จงัหวดัจนัทบุรีกาํหนดกลยทุธ์เพื�อส่งเสริมการส่งออกทุเรียน 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์เพื�อส่งเสริมการส่งออก
ทุเรียน ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “ต้องการส่งออกทุเรียนในจาํนวนมาก ๆ แต่ทุกปีต้องประสบเจอกับปัญหาอากาศ                
ที�แปรปรวน ส่งผลให้ทุเรียนไม่ได้คุณภาพการส่งออก อยากให้จงัหวดัมีแนวทางในการป้องกนั
ปัญหาแบบนี/ ที�เกิดขึ/นทุก ๆ ปี” 

(สุมาลี บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จงัหวดัควรส่งเสริมให้มีการพบปะกบัคนซื/อโดยตรง ซึ� งบางทีชาวสวนอย่างเราจะไดรู้้
ปัญหาของผลลิตโดยตรงจากผูที้�ซื/อไปกินแลว้ไดผ้ลตอบรับอยา่งไรบา้ง” 

(ณฐัธิดา พลูสมบติั. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การจดัอบรมให้ความรู้ วางแผน การไขปัญหาให้กบัชาวสวนทุเรียน โดยมีผูเ้ชี�ยวชาญ
คอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํในเรื�องการส่งออก”  

(กชมล เคหะ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทาํประชาสัมพนัธ์ทุเรียนให้ต่างประเทศรู้จกัทุเรียนจนัทบุรีเยอะ ๆ จะไดส่้งออกเพิ�มมาก
ขึ/น” 

(วฑูิรย ์ทองคาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ควรไปติดต่อหลาย ๆ เมืองของจีน เคา้มีประชากรมากอยูแ่ลว้ ขยายส่งออกไปหลาย ๆ 
เมืองจะทาํใหข้ายทุเรียนไดม้ากขึ/น” 

(ธญัญรัตน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ปัญหาการส่งออกเยอะ ยุง่ยาก ถา้ตอ้งการใหส่้งออกเยอะ น่าจะช่องทางในการให้ความรู้
เรื�องการส่งออกกบัชาวสวนมากกวา่นี/ ” 

(ศุจีภรณ์  เต่าทอง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เคยจะไปขายส่งออก ทุเรียนที�ส่งออกไดมี้จาํนวนน้อย นอกนั/นโดนคดัตกไซด์ ทุเรียน
เราไม่ไดม้าตรฐานเคา้” 

(ยงยทุธิ[  บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ให้ความรู้เกษตรกร ในการทาํแผนการตลาดควบคู่ไปกบัการผลิตทุเรียนด้วยน่าจะได ้          
ผลดียิ�งขึ/น”  

(วรีนุช  เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จดัช่องทางประชาสัมพนัธ์เพิ�มมากวา่เดิมในการช่วยเหลือเวลาเกษตรกรประสบปัญหา
ในการผลิตทุเรียน จะไดผ้ลิตทุเรียนใหมี้คุณภาพสามารถส่งออกได”้  

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ควรมีการคดัเลือกทุเรียนที�มีคุณภาพดี มีมาตรฐานตามสากลไปจดัแสดงโชวใ์นงาน
นานาชาติ ในต่างประเทศบ่อย ๆ” 

(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การจดังานทุเรียนของจนัทบุรี ควรเพิ�มให้คนซื/อจากต่างประเทศเขา้มาร่วมงานเยอะ ๆ 
จะไดมี้โอกาสพบปะกบัเกษตรกรโดยตรงบา้ง”  

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การส่งออกอยากให้จังหวดั และหน่วยงานที� เกี� ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้             
อยา่งสมํ�าเสมอ จะไดมี้ความรู้ในเรื�องผลิตทุเรียนใหมี้คุณภาพในการส่งออก” 

(มสัน วลิิต. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ถึงการทาํทุเรียนให้ได้มาตรฐานส่งออกเยอะ ๆ ชาวสวนจะได ้  
ตระหนกัใหค้วามสาํคญัในเรื�องการส่งออก”  

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ลงพื/นที�ให้ความรู้กบัชาวสวน เจาะลึก ประเด็นการส่งออก ชาวสวนจะมีกาํลงัใจในการ
ปลูกทุเรียน”  

(ณฐัธิชา รําพึงกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “นาํทุเรียนไปแสดงตามงานในต่างประเทศเยอะ ๆ จะทาํให้ต่างประเทศรู้จงัหวดัจนัทบุรี
ของเรามีทุเรียนที�มีคุณภาพดี”  

(นายอภิวฒัน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “คัดเลือกทุเรียนที� มีคุณภาพ นําประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่างในการผลิตทุเรียนให้มี          
คุณภาพ ใหค้วามรู้กบัชาวสวนในการปลูกทุเรียนใหมี้คุณภาพเยอะ ๆ” 

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เวลาเราไปต่างประเทศจะเห็นได้ว่า ตามห้างสรรพสินคา้ของต่างประเทศ จะมีทุเรียน 
วางจาํหน่าย หากทุเรียนจนัทบุรีไดมี้การไปวางแสดงและจาํหน่ายโดยตรงคิดว่าจะน่าช่วยในเรื�อง
การส่งเสริมการส่งออก และไดข้ยายฐานลูกคา้เพิ�มมากขึ/นอีกดว้ย” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การส่งเสริมการส่งออก การขยายฐานลูกคา้เป็นเรื�องสําคญั ไม่ควรยึดติดกบัแค่ชาวจีน          
ที�มีการซื/อขายอยูก่บัเราอยูเ่สมอ เราควรปรับเปลี�ยนหาแหล่งตลาดส่งออกใหม่อยูเ่สมอ”  

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุเรียนที�จะส่งออกไดต้อ้งเป็นตามเกณฑ์คุณภาพการส่งออก ตอ้งดูตน้ทางการผลิตตั/งแต่
เริ�มตน้ทุเรียนจะไดมี้คุณภาพดี”  

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทุเรียนจนัทบุรีเป็นทุเรียนที�มีคุณภาพเยอะ ต่างประเทศนิยมกินกนัมากขึ/นกวา่เดิมเยอะ 
ถา้ประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์ใหต่้างประเทศเยอะน่าจะขายดีมากขึ/น” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

“การตลาดเป็นสิ�งสําคญั แลว้ทุเรียนก็ตอ้งมีคุณภาพดว้ย คนที�เคา้ซื/อไปกินเคา้จะไดติ้ดใจ
กลบัมาซื/ออีก ” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
    
   ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านทราบแนวทาง   
การกาํหนดกลยทุธ์เพื�อส่งเสริมการส่งออกทุเรียน สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   การส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรีนั/ น ผู ้ผลิตยงัขาดความรู้                 
ประสบการณ์ ในการติดต่อสื�อสารกบัคู่คา้ต่างประเทศ ดงันั/นการให้การสนบัสนุน ส่งเสริมให้มี
การพบปะกนัระหว่างผูซื้/อ และผูข้ายโดยตรงจะช่วยให้เพิ�มการส่งออกไดดี้ ทั/งยงัผูซื้/อยงัสามารถ
บอกความต้องการของสินค้าได้โดยตรงกับผูผ้ลิตอีกด้วย การจบัมือร่วมกันทุกภาคส่วนงาน                   
ในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพเพื�อให้ได้ตามมาตรฐานสากลจากนั/นผลักดนัให้มีการนําทุเรียน               
ไปแสดงตามงานนานาชาติในประเทศ และต่างประเทศ เพื�อมีการเชื�อมความสัมพนัธ์กบัผูซื้/อ ผูค้า้ 
โดยตรงสามารถเสนอขายสินคา้ไดโ้ดยตรงแก่ผูซื้/อเป้าหมาย ส่งผลให้ผูส่้งออกสามารถติดต่อซื/อขาย
ได้ทนัทีแล้ว ยงัช่วยให้ผูส่้งออกสร้างความสัมพนัธ์กับคู่คา้รายใหม่ ๆ มีโอกาสในการสํารวจตลาด 
ศึกษาแนวโนม้สินคา้ ร่วมการส่งเสริมการขายร่วมกบัผูซื้/อหรือหา้งสรรพสินคา้โดยนาํทุเรียนไปจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ชั/นนาํในต่างประเทศเพื�อเป็นการกระตุน้
การขยายตวัของส่วนแบ่งตลาด ระดบัผูบ้ริโภค ดว้ยการประชาสัมพนัธ์ทุเรียนของจนัทบุรีอีกดว้ย 
  1.6 เกษตรกร หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน ควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียน 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบแนวทางให้เกษตรกร หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และ
ผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน ควรมีความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออก 
ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “กรมส่งเสริมการเกษตร ดา้นส่งเสริมการผลิต ให้ความรู้ชาวสวนพฒันาคุณภาพทุเรียน 
ใหไ้ดม้าตรฐาน Gap เพื�อการส่งออก” 

(สุมาลี บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทุเรียนเป็นสินคา้ที�สร้างรายไดจ้ากการส่งออกให้กบัจนัทบุรี และประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 
จึงตอ้งให้ความรู้เพื�อใหเ้กษตรกรมีแนวทางในการทาํเกษตรใหไ้ดทุ้เรียนที�มีคุณภาพดีตามมาตรฐาน
ที�กาํหนด” 

(ณฐัธิดา พลูสมบติั. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การให้ความรู้ในเรื� องมาตรฐาน GAP พืชอาหาร เพื�อการผลิตทุเรียนให้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของตลาด” 

(กชมล เคหะ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนจาํเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพิ�มเติมด้วย               
โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัต่างประเทศซึ� งต้องมีการรับรองทั/ งมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน             
โรงคดับรรจุผลไม ้GMP ดว้ย” 

(วฑูิรย ์ทองคาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตอ้งให้ความรู้กบัชาวสวนในการใช้และเก็บ ปุ๋ย/สารเคมี อยา่งถูกตอ้ง ห้ามใชห้รือเก็บ
รักษาสารเคมีที�ราชการประกาศห้ามใช ้สารเคมีที�ขึ/นทะเบียนถูกตอ้ง โดยอ่านฉลากและปฏิบติัตาม
วิธีใช้ ช่วงเวลา และปริมาณที�แนะนาํไวใ้นฉลากอย่างเคร่งครัด, ไม่ซื/อสารเคมีที�ร้านคา้แบ่งขาย 
หรือไม่ติดฉลาก” 

(ธญัญรัตน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “มีการตรวจสอบไม่ใหช้าวสวนตดัทุเรียนที�ไม่มีคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน” 
(ศุจีภรณ์  เต่าทอง. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต้องให้ความรู้ว่าเวลาใช้สารเคมีไปแล้ว ตอ้งมีการจดบนัทึกไว ้           
จะไดมี้ประวติัในการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน” 

(ยงยทุธิ[  บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนควรเปิดใจในการศึกษาข้อมูลความรู้ที�มีประโยชน์ในเรื�องของการส่งออก
ทุเรียนวา่มีเงื�อนไขอยา่งไรบา้ง” 

(วรีนุช เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
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 “หลายหน่วยงานใหค้วามสําคญักบัชาวสวน สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ไดด้าํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพื/นที�เกษตรแปลง
ใหญ่ภาคตะวนัออกให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรที�ดี (GAP) สําหรับพืช
อาหาร (มกษ.9001 - 2556) ปี 2563” 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การพฒันาให้เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ
ปลูกทุเรียนให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP สามารถผลิตทุเรียนไดมี้คุณภาพ มีความปลอดภยั ตรงตาม
ความต้องการของตลาด และผูบ้ริโภค รวมถึงสามารถขายผลผลิตทุเรียนผ่านระบบตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์ไดจ้ะช่วยในการขยายการตลาดเพิ�มขึ/น” 

(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การรวมกลุ่มของผูที้�ปลูกทุเรียนก็เป็นเรื�องสําคญั ทาํให้มีการแลกเปลี�ยนพูดคุยถึงปัญหา
และอุปสรรค เพื�อหาแนวทางในการแกไ้ขใหไ้ดทุ้เรียนที�มีคุณภาพมาตรฐานเพื�อการส่งออก” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชมรมที�ปลูกทุเรียนในพื/นที�ต่าง ๆ จะมีการประชุม อบรมเพื�อแลกเปลี�ยนความรู้กนัอยูเ่สมอ 
ซึ� งไดเ้คยไปร่วมอบรมบ่อย ๆ” 

(มสัน วลิิต. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ไดรั้บความรู้จากหลายหน่วยงานที�เขา้มาอบรมให้ความรู้ในเรื�องการผลิตทุเรียนอยา่งไร
ใหมี้คุณภาพที�ดี ซึ� งก็ไดด้าํเนินการตามก็ทุเรียนที�ออกมาลูกสวนมีคุณภาพ ผลสวยไม่มีราดาํ” 

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ได้ไปแลกเปลี�ยนความรู้กบัชาวสวนคนอื�นๆที�ปลูกทุเรียน เคา้มาให้ความรู้ทั/งในเรื�อง
การใชปุ๋้ย การควบคุมการผลิตต่าง ๆ มีความรู้ที�เป็นประโยชน์อยา่งมาก เวลามีการอบรมก็จะมีคน
บอกต่อ ๆ กนัมากก็ไปเขา้ร่วม” 

(ณฐัธิชา รําพึงกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ถ้าชาวสวนมีความรู้ เปิดใจในการปลุกทุเรียนตามความรู้แบบใหม่ที�ได้มาจะช่วยให ้   
คุณภาพของทุเรียนส่งออกได้ ส่วนใหญ่ชาวสวนจะมีปลูกตามวิถีที�เคา้เคยปลูกมา ได้รับความรู้ 
ความเชี�ยวชาญจากบรรพบุรุษที�ได้ถ่ายทอดความรู้ไวใ้ห้ การรับความรู้แบบใหม่ตอ้งพยายามให ้
ชาวสวนเขา้ใจ” 

(นายอภิวฒัน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ความรู้ที�เคา้มาถ่ายทอดโดยส่วนตวัคิดว่าบางครั/ งมีความไม่มั�นใจจริง เพราะเราปลูก              
มานานจะเขา้ใจการปลูกทุเรียนไดดี้กวา่ แลว้จะรู้ปัญหาของทุเรียนหมด” 

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนบางคนทาํสวน ไม่ค่อยมีเวลาออกไปไหน เลยไม่ไดส้นใจถึงความรู้ในการปลูก
ทุเรียนใหมี้คุณภาพเพื�อการส่งออก เคา้ปลูกแบบเดิมก็มีคนมารับซื/อแลว้” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การปลูกฝังให้ชาวสวน ผลิตทุเรียนที�มีคุณภาพ จะช่วยสร้างชื�อเสียงให้กับจงัหวดั               
กบัประเทศไทย ในการส่งออกทุเรียนที�มีคุณภาพ และมีรสชาติดี ” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนเคา้ก็อยากมีความรู้เกี�ยวกบัการปลุกทุเรียนให้มีคุณภาพ ที�จะสามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได ้แต่บางคนอายเุยอะก็มีขอ้จาํกดัแตกต่างกนัไป” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จากการที�เคยได้คุยกบัชาวสวน ต่างคนก็ต่างมีความรู้ความชาํนาญในการปลุกทุเรียน  
แต่เคา้ก็เปิดใจในการรับความรู้ใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มช่องทางในการขายใหไ้ดร้าคาดี” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

“ส่วนใหญ่ชาวสวนเคา้ก็ปลุกตามที�เคา้เคยปลูกมาแบบทุกปี จะให้เคา้มาเปลี�ยนก็น่าจะ
ยากหน่อย ตอ้งใหเ้คา้มีความรู้ ความเขา้ใจ วา่ทาํอยา่งไรใหทุ้เรียนทีคุณภาพตาม GAP เพื�อการส่งออก” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
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   ผูว้ิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านแนวทางให้
เกษตรกร หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวข้อง และผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจ          
เกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออก สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   การให้ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียนกบัเกษตรกรนั/นเป็นเรื�อง
สําคญัเพราะเกษตรกรยงัยึดติดกบัการปลูกทุเรียนแบบเดิมที�มีการสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นใหม่ 
การปรับเปลี�ยนการปลุกทุเรียนรูปแบบใหม่เกษตรกรยงัไม่มั�นใจกบัผลผลิตที�จะไดรั้บ การให้ความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการปลูกทุเรียน ดูแล รักษา การเก็บเกี�ยว จะทาํให้อตัราการเสียหายลดนอ้ย
ลง อีกทั/งการใช้สารเคมีการเกินกาํหนดตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งออก ทาํให้มีสารเคมีตกคา้ง          
ในทุเรียนเกินกว่าขอ้กาํหนด สภาพภูมิอากาศนั/นมีผลต่อการผลิตทุเรียนเป็นอย่างมาก ผลผลิต        
จะสมํ�าเสมอก็ขึ/นอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศอีกดว้ย การจดัอบรมให้ความรู้กบัเกษตรกรในการผลิต
ทุเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน GAP สามารถผลิตทุเรียนได้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย                 
ตรงตามความตอ้งการของตลาดมากยิ�งขึ/นอีกดว้ย 
  1.7 จุดเด่นของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีที�ทาํใหเ้ป็นที�นิยมและยอมรับของผูบ้ริโภค 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบจุดเด่นของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีที�ทาํให้เป็นที�นิยม
และยอมรับของผูบ้ริโภคไดแ้นวทางดงันี/  
 
  “จนัทบุรีมีชาวสวนที�ปลูกทุเรียนมานานมาก จากรุ่นสู่รุ่น ทุเรียนที�มีอายุนานจะทาํให้
ผลผลิตที�มีรสชาติดีมาก ๆ นุ่มลิ/น” 

(สุมาลี บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุเรียนจนัทบุรี ส่วนใหญ่ชาวสวนตดัเปอร์เซ็นต์เป็นไปตามที�กาํหนด ทาํให้เนื/อของ
ทุเรียนนั/นเป็นที�นิยมของคนที�ชอบทานทุเรียน ซึ� งก็มีความชอบที�แตกต่างกนัออกไป บางคนชอบ
กินเนื/อเละ บางคนชอบกรอบนอกนุ่มใน” 

(ณฐัธิดา พลูสมบติั. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “กระบวนการในการปลูกทุเรียนยงัเป็นเรื�องที�สําคญั หากชาวสวนสามารถปลูกทุเรียนให้
มีคุณภาพ จะทาํใหค้นกินมีความเชื�อมั�น และกลบัมาซื/อซํ/ าอีก” 

(กชมล เคหะ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุเรียนจนัทบุรี มีราคาที�ซื/อกินไหวตามกาํลงั แลว้ยงัมีรสชาติที�ถูกใจ” 
(วฑูิรย ์ทองคาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทุเรียนจนั มีหลายพนัธ์ุที�นิยมกิน เช่น หมอนทอง กา้นยาว หลงั ๆ เคยไดล้องกินพวงมณี 
มีความชอบมาก เพราะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั” 

(ธญัญรัตน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “หลายสวนมีการเปิดการท่องเที�ยว กินทุเรียน กินผลไม้ไม่อั/น ทาํให้ทุเรียนจนัทบุรี                 
ใครก็อยากมาลอง มาเที�ยวการท่องเที�ยวแบบนี/  ไดส้ัมผสัชีวติชาวสวน เห็นสวนทุเรียนดว้ย” 

(ศุจีภรณ์ เต่าทอง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุเรียนจนัทบุรี เปลือกบาง เนื/อหนา และเม็ดเล็ก แลว้ยงัมีหลายสายพนัธ์ุที�น่าลิ/มลองรสชาติ 
อีกทั/งยงัมีจุดขายทุเรียนในจงัหวดีจนัทบุรีอยูห่ลายจุด” 

(ยงยทุธิ[  บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การประชาสัมพนัธ์ของจงัหวดั ทาํให้คนต่างจงัหวดัไดรั้บรู้ในช่วงฤดูกาลของทุเรียน 
และมีผูค้นนกัท่องเที�ยวแวะเวยีนเขา้มาซื/อทุเรียนเป็นจาํนวนมาก” 

(วรีนุช เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “นกัท่องเที�ยวมีความตอ้งการเขา้มาท่องเที�ยวในจนัทบุรี ในช่วงฤดูกาลที�ผลไม ้รวมถึง
ทุเรียนออกเยอะ จะทาํใหมี้ผูค้นมาท่องเที�ยวและซื/อทุเรียนกินเยอะ” 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จุดเด่นของทุเรียนจนัทบุรี มีรสชาติที�ดี คนที�ไดรั้บประทานทุกคนติดใจ และกลบัมาซื/อซํ/ า” 
(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ทุเรียนหมอนทอง เป็นที�นิยมมาก มาจนัทบุรีแลว้ตอ้งแวะซื/อกนั เพราะเนื/อจะกรอบนอก
นุ่มใน เนื/อสวนทองอร่ามมาก” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ส่วนใหญ่ชาวสวนจะมีจรรยาบรรณในการตดัทุเรียน เพราะในจงัหวดัรณรงค์ไม่ให้ตดั
ทุเรียนอ่อนจาํหน่าย จะมีคนบางกลุ่มที�เป็นพ่อคา้ แม่คา้ที�มาจากที�อื�นชอบนําทุเรียนอ่อนมาขาย              
ทาํให้จงัหวดัเสียชื�อเสียง แต่คนจนัเองจะไดต้ดัทุเรียนอ่อนมาขาย จะทาํให้รสชาติของทุเรียนดีมาก ๆ 
ใครกินก็ติดใจ” 

(มสัน วลิิต. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทุเรียนจนัทบุรี ตดัในช่วงที�ไดเ้กณฑ์ เปอร์เซ็นตเ์ยอะ ทาํให้ไดเ้นื/อที�สวย ดูน่ารับประทาน
มาก” 

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “รสชาติของทุเรียนจนัทบุรีเป็นจุดเด่นเฉพาะกลิ�น หอม ละมุน แลว้ราคาไม่แพงเกินเอื/อม 
สามารถซื/อกินไหว ” 

(ณฐัธิชา รําพึงกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทุเรียนจนัทบุรี มีหลายพนัธ์ุที�รสชาติ หมอนทอง ชะนี พวงมณี ยงัมีอีกหลายพนัธ์ุที�เริ�ม  
มีชาวสวนปลุกมาขาย แลว้ก็มีรสชาติดี” 

(นายอภิวฒัน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนมีการพฒันาการปลูกทุเรียน ทาํใหไ้ดผ้ลลิตทุเรียนที�มีคุณภาพ เนื/อสวย ลูกสวย” 
(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ทุเรียนจนั มีเนื/อดี เอาไปขายที�ไหนก็ขายดี คนกินมีความมั�นใจในรสชาติ ทุเรียนจนัทบุรี
เป็นทุเรียนที�มีชื�อเสียง ลูกสวย แลว้ในพลูนึงมีเนื/อเยอะ มีความคุม้ค่า” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ในปัจจุบนัชาวสวนมีการปรับวิถีการขาย กลยุทธ์แบบใหม่ให้เขา้กบัการดาํเนินชีวิตของ
คน การท่องเที�ยวแลว้โปรโมทผา่นสื�อออนไลน์ทาํใหเ้กิดการแชร์แลว้ทาํให้คนเขา้มาท่องเที�ยวเยอะ
มากขึ/น การถ่ายรูปเนื/อทุเรียนสวยๆแลว้ลง ก็มีผลทาํให้คนเกิดความอยากกินแลว้ดึงดูดคนมาซื/อ         
มาเที�ยวดว้ย” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เนื/อทุเรียนจนัทบุรี มีสีเหลืองนวล สวย เนียน แลว้เมด็เล็กมาก เนื/ออยา่งเยอะ ใครก็ชอบ” 
(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ทุเรียนจนั มีเอกลกัษณ์เด่น มีหลายพนัธ์ุที�บางพื/นที�ไม่มีปลูก เช่น พวงมณี หลงลบัแล ” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “จนัทบุรี มีทุเรียนที�มีคุณภาพ ที�สําคญัรสชาติดี อาจจะเป็นเพราะพื/นที�ในการปลูกที�ทาํให้
ทุเรียนมีรสชาติดี” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
   ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดา้นทราบจุดเด่นของ
ทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีที�ทาํให้เป็นที�นิยมและยอมรับของผูบ้ริโภค สามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุป
ไดด้งันี/  
   จุดเด่นของทุเรียนจนัทบุรี มีหลายสายพนัธ์ุที�คนนิยมบริโภค เช่น หมอนทอง ชะนี 
และยงัมีพวงมณี ที�มีเนื/อสีเหลืองทอง เนื/อละเอียดรสชาติหวาน มนั แลว้เมล็ดเล็ก เนื/อเยอะ ทาํให้
เป็นที�นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองที�ชาวต่างชาติที�ชอบบริโภคทุเรียน
จันทบุรีเป็นอย่างมาก มีพ่อค้าจากาวต่างชาติเดินทางตรงมารับซื/ อตรง เพื�อนําไปจําหน่าย                        
ในต่างประเทศหลายเมืองดว้ยกนั เพราะติดใจในรสชาติ การสร้างภาพลกัษณ์ ประชาสัมพนัธ์ภาพ
ลกัษณ์ของทุเรียน รวมถึงภาพลกัษณ์จงัหวดัจนัทบุรี ทั/ งมิติในด้านการท่องเที�ยวจะช่วยผลกัดัน         
การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ซึ� งปัจจุบนัสวนทุเรียนในจงัหวดัจนัทบุรี มีกลยุทธ์ในการดึงดูดนกัท่องเที�ยว
เขา้มาเที�ยวสวน จดับุพเฟ่ต์กินทุเรียน กินผลไม้ไม่อั/น เดินชมสวน ดูวิถีชาวสวน เป็นตน้ ทาํให ้      
ช่วยพฒันาและส่งเสริมดา้นการท่องเที�ยว ผ่านโซเชียลต่าง ๆ เช่น เฟสบุค้ ไลน์ อินตราแกรม ติbกต๊อก 
ทวิตเตอร์ เมื�อคนที�มาท่องเที�ยวแลว้ลงรูปผ่านสื�อพวกนี/ จะทาํให้ช่วยประชาสัมพนัธ์ได้หลายมิติ       
ทั/งด้านการท่องเที�ยว และทาํให้นักท่องเที�ยวต่างชาติได้รับรู้ และเห็นการท่องเที�ยว และตอ้งการ        
เขา้มาชิมทุเรียนจนัทบุรีมากขึ/น ไดก้ลุ่มผูบ้ริโภคเพิ�มขึ/น หลากหลายมากขึ/น โดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่น
นายหน้า หรือพวกพ่อคา้คนกลาง เพราะในปัจจุบนัสื�อออนไลน์ที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน 
ในทุก ๆ ดา้นกรณีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ 
 2. การสื�อสารการตลาดเพื�อส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี    
  2.1 การโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเพื�อใหผู้บ้ริโภคในต่างประเทศ 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบแนวทางการโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพทุเรียนของ
จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อใหผู้บ้ริโภคในต่างประเทศทราบ ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “ส่งเสริมให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้จะทาํอยา่งไรให้สินคา้ไดม้าตรฐาน เพื�อสร้างความมั�นใจ
ใหแ้ก่ผูซื้/อ เป็นการส่งเสริมราคาใหเ้กษตรกรไดอี้กดว้ย” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูป้ลูกทุเรียน จะทาํใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�มีประโยชน์
ในการผลิตทุ เรียนให้มี คุณภาพที� ดี  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู ้ปลูกทุ เรียน ให้ มีความมั�นใจ                
ในกระบวนการผลิตทุเรียนใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑก์ารส่งออก” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “นาํเสนอรสชาติ คุณภาพของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี ความสะอาด ปลอดสารพิษตกคา้ง 
โฆษณาติดตาม4แยกไฟแดง ตามพื/นที�ชุมชน และทางผา่น” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 
 “หน่วยงานที�เกี�ยวข้องจดัจา้งออแกไนท์สําหรับจดังานโฆษณาทุเรียนในต่างประเทศ               
พื/นที�ต่างประเทศ ซื/อพื/นที�โฆษณา ตามจุดสาํคญั ๆ ต่าง ๆ” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “นําเสนอคุณสมบัติของทุเรียน มาตรฐานการผลิตให้ต่างชาติรู้ ต่างชาติจะได้สนใจ                  
ในทุเรียนมากขึ/น และอยากที�จะซื/อทุเรียนของเรา” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
 “ซื/อโฆษณาในช่องทีวีของต่างประเทศ นาํเสนอทุเรียนในแง่บวก ทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจ
มากขึ/น ๆ) 

(วรีนุช เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ทาํการเน้นย ํ/าให้ผูบ้ริโภคเห็นถึงจุดดี จุดเด่นของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี เพื%อตอกย ํ)าให ้            
ผูบ้ริโภคจดจาํทุเรียนของเราได”้ 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ วิธีผลิตทุเรียนที�ได้มาตรฐาน เพื�อสร้างความมั�นใจให้แก่ผูซื้/ อ
ปลอดภยั กินแลว้ไม่มีทาํลายสุขภาพ” 

(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “จดัทาํเพจที�มีหลายภาษาเพื�อการเผยแพร่ขอ้มูลที�ไดห้ลากหลายมากขึ/น ไม่ใช้มีเพียงแต่
ภาษาไทย ตอ้งมีภาษาองักฤษ จีน เป็นตน้ และทาํคอนเทน้ที�น่าสนใจอยูต่ลอดเวลา” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านทราบแนวทาง      
การโฆษณาเกี�ยวกับคุณภาพทุเรียนของจังหวดัจันทบุรีเพื�อให้ผูบ้ริโภคในต่างประเทศทราบ 
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   การโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพทุเรียนเป็นเรื�องสําคญั แต่สิ�งที�สําคญัคือทุเรียนตอ้งมี
คุณภาพที�ดี จากการสํารวจผูว้ิจยัยงัพบว่า สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ               
(มกอช.) ได้ดําเนินโครงการพัฒนาศกัยภาพเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนในพื/นที� เกษตรแปลงใหญ่                  
ภาคตะวนัออกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบติัทางการเกษตรที�ดี (GAP) เพื�อพฒันาให้
เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปลูกทุเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน GAP 
สามารถผลิตทุเรียนไดมี้คุณภาพ มีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของตลาด และผูบ้ริโภค 
รวมถึงสามารถขายผลผลิตทุเรียนผา่นระบบตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ เพื�อการส่งออกตามมาตรฐาน
เป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กับผูบ้ริโภค สร้างความแตกต่างของสินค้า เพิ�มช่องทางการตลาด              
เมื�อทุเรียนของเรามีคุณภาพที�ดีจะทําให้ผู ้บริโภคนั/ นมีความเชื�อมั�น เชื�อใจและกลับมาซื/ อซํ/ า                 
กรณีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ 
  2.2 กิจกรรมที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื�อการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัทุเรียน
ของจงัหวดัจนัทบุรี  
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื�อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที�ดีใหก้บัทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีไดแ้นวทางดงันี/  
   “สื�อออนไลน์มีอิทธิพลมาก ๆ กบัพฤติกรรมของคนในปัจจุบนั ดา้นการท่องเที�ยว
ของจงัหวดัจนัทบุรีไดใ้ห้ความสําคญัในการทาํสื�อ เพราะจนัทบุรีเป็นเมืองท่องเที�ยวดว้ย จึงตอ้งทาํ
สื�อประชาสัมพนัธ์ทุเรียนบวกกบัการท่องเที�ยวควบคู่กบัไป” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การท่องเที�ยวจังหวดัจันทบุรี ที� เห็นบ่อยมีสื� อในเฟสบุ้ค ที� เข้าถึงคนได้ง่าย แล้วมี 
Youtube ที�ทาํรูปแบบวีดีโอรูปแบบที�ทนัสมยั นําเสนอด้านการท่องเที�ยวมากินทุเรียนที�จนัทบุรี               
ทาํใหค้นเขา้มากินทุเรียนจนัทบุรีกนัมาก เพราะสื�อประเภทนี/ ” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “จดังานเทศกาลของดีเมืองจนัทร์ มหัศจรรยทุ์เรียนโลก งานนี/ จดัขึ/นเป็นทุกปี เพื�อนํา
เสนอทุเรียนจนัทร์ให้เป็นที�รู้จกัมาขึ/น ทั/งในและนอกประเทศ ภายในงานก็จะให้มีการชิมทุเรียน
สายพนัธ์ุต่าง ๆ” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “รณรงค์การผลิตทุเรียนคุณภาพเพื�อการส่งออก อีกทั/งยงัเพื�อรักษาคุณภาพและชื�อเสียง
ของผลไมจ้นัทบุรี” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
 “จดัการประกวดทุเรียนสวย พานกัท่องเที�ยวชมชิมทุเรียนจากตน้ เพื�อสร้างความพึ�งพอใจ 
มีรูปแบบของงานมุ่งเนน้ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนใหน้กัท่องเที�ยวเขา้มาเยอืน” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “สร้างเพจเฟคบุ๊คของจงัหวดัจนัทบุรี ค่อยนาํเสนอ ประชาสัมพนัธ์เกี�ยวกบังาน คุณภาพ 
มาตรฐานทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อสร้างความหนา้เชื�อถือ ใหผู้ค้นสนใจมากขึ/น 

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
 “นําเสนอด้านการท่องเที�ยวมากินทุเรียนที�จนัทบุรี ทาํให้คนเข้ามากินทุเรียนจนัทบุรี               
กนัมากโดยนาํเสนอใหเ้ผยแพร่อยา่งกวา้งขวางมากขึ/น ใหก้ระจายทั/งในและต่างประเทศ” 

(ณฐัธิดา พลูสมบติั. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านทราบกิจกรรม                
ที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื�อการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี สามารถ
นาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   จงัหวดัจนัทบุรีมีการทาํสื�ออยูห่ลายประเภท เช่น วีดีโอ ภาพถ่าย บล๊อก เวบ็ไซตด์งั ๆ 
การทาํประชาสัมพนัธ์ในช่วงที�ทุเรียนออก ให้เป็นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศ เข้าท่องเที�ยวชมสวน              
กินทุเรียนไม่อั/น แบบบุฟเฟ่ตซึ์� งมนัดีและทาํใหเ้ป็นที�นิยมมมากขึ/น ในยคุสมยัปัจจุบนั 
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ภาพประกอบ 4  ข่าวสารจากสื�อออนไลน์ สวนทุเรียนแลนด ์จนัทบุรี 
ที�มา : สวนทุเรียนแลนด ์จนัทบุรี. ออนไลน์. 2562 
 
  2.3 นิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา้ทุเรียนเป็นการเปิดโอกาสผูบ้ริโภค พ่อคา้คนกลาง
และผูส่้งออกไดรู้้จกัทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี  
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบแนวทางวา่นิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา้ทุเรียน
เป็นการเปิดโอกาสผู ้บริโภค พ่อค้าคนกลางและผู ้ส่งออกได้รู้จักทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี                   
เป็นกิจกรรมที�ช่วยเพิ�มจาํนวนลูกคา้ที�มุ่งหวงัหรือไม่อยา่งไร ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “การสร้างความเขม้แข็งให้กบัชาวสวน จะทาํให้ชาวสวนมีการผลิตทุเรียนที�มีคุณภาพดี 
เมื�อทุเรียนคุณภาพดี จะช่วยให้คนกินมีความมั�นใจในการกลบัมาซื/อซํ/ า การประชาสัมพนัธ์ของ
จงัหวดัก็มีส่วนสําคญั หากจงัหวดัมีการจดังานเพื�อสนับสนุนชาวสวนบ่อย ๆ จะทาํให้ชาวสวน               
มีกาํลงัใจอีกดว้ย” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “ทุก ๆ ปีจงัหวดัจนัทบุรีมีการจดังานผลไม ้ในช่วงที�มีทุเรียนออกเยอะ ทาํให้ทุกคนรู้ว่า
ช่วงนี/ เป็นช่วงที� ทุ เรียนกําลังออกนะ มีผู ้คนนักท่องเที� ยวเข้ามาซื/ อทุ เรียนกันเยอะ มาจาก                               
การประชาสัมพนัธ์ตามสื�อต่าง ๆ ของจงัหวดัจนัทบุรีดว้ย เช่น เฟสบุค๊ ” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จดังานสัมมนาวิชาการเกี�ยวกบัทุเรียนของจนัทบุรี โดยมีผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน
ของจงัหวดัจนัทบุรีทั/งภาครัฐและเอกสารชน เขา้มาจดัเพื�อใหค้วามรู้แก่เกษตรกร” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “นิทรรศการให้ชาวสวนทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี มาออกบูทและนาํเสนอขายทุเรียนของ              
ตวัเอง โดนภาครัฐและเอกชนเชิญชวนนกัธุรกิจ ผูป้ระกอบการส่งออกมาชมและติดต่อซื/อขายกบั
เกษตรกรโดยตรง” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 
 “มีการจดังานสุดยอดของดีเมืองจนัทร์ มหัศจรรยทุ์เรียนโลก เป็นประจาํทุกปี และจดัให้
ใหญ่ขึ/น ทุก ๆ ปี” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ประชาสัมพนัธ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพ ต่อยอดพฒันาทุเรียนไทยสู่สากล มีการจดังาน 
Durian To Go by สร้างความเขม้แข็งองค์กรการเกษตร ขบัเคลื�อนการผลิตและการตลาดทุเรียน              
ใหไ้ดคุ้ณภาพดี” 

(กชมล เคหะ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “รัฐบาลช่วยเหลือโดยการขยายตลาดทุเรียนให้เพิ�มขึ/ น หากตลาดประเทศจีนมีปัญหา              
จะไดมี้ตลาดอื�น ๆ เช่น ตลาดยโุรป เป็นตน้” 

(วฑูิรย ์ทองคาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เพิ�มความคล่องตวัในการกระจายผลผลิตก็จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนสร้างรายได้
เขา้ประเทศมากขึ/น ยิ�งกระจายสินคา้ไดม้ากเท่าไร ก็สามารถเพิ�มรายไดใ้หป้ระเทศมากขึ/นเท่านั/น” 

(ธญัญรัตน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “สร้างความเข้มแข็งองค์กรการเกษตร ขบัเคลื�อนการผลิตและการตลาดทุเรียนให้ได ้             
คุณภาพดี นาํเสนอความรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิต” 

(ศุจีภรณ์ เต่าทอง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดา้นทราบแนวทางว่า
นิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา้ทุเรียนเป็นการเปิดโอกาสผูบ้ริโภค พอ่คา้คนกลางและผูส่้งออกได้
รู้จักทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี เป็นกิจกรรมที�ช่วยเพิ�มจาํนวนลูกค้าที� มุ่งหวงัหรือไม่อย่างไร 
สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   ผูว้ิจยัได้พบว่าเมื�อต้นปี 2563 ที�ผ่านมา จนัทบุรีประชาสัมพนัธ์ผลผลิตทุเรียน              
คุณภาพต่อยอดพฒันาทุเรียนไทยสู่สากล มีการจดังาน Durian To Go by สร้างความเขม้แขง็องคก์ร
การเกษตร ขบัเคลื�อนการผลิตและการตลาดทุเรียนให้ได้คุณภาพดี นําเสนอความรู้เทคโนโลย ี           
และนวตักรรมการผลิต ลดตน้ทุนการผลิต เพิ�มมูลค่าผลผลิต ให้เกษตรกร รวมทั/งการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาลที�มุ่งหวงัสร้างรายไดอ้ย่างย ั�งยืนแก่เกษตรกร 
เป็นตน้ การจดังานแบบนี/  จะช่วยให้การรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมีการแลกเปลี�ยน           
ขอ้มูลเพื�อการพฒันาผลผลิตทาํให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพตามที�ตลาดตอ้งการ ส่งผลให้มี
ราคาดี และสามารถกาํหนดราคาไดต้ามที�ตอ้งการ สิ�งที�อยากให้หน่วยงานและรัฐบาลช่วยเหลือคือ
การขยายตลาดทุเรียนให้เพิ�มขึ/น หากตลาดประเทศจีนมีปัญหาจะไดมี้ตลาดอื�น ๆ กระจายผลผลิตได ้
อยา่งไรก็ตามการนาํเขา้ผลไมไ้ทยในประเทศจีนมีพื/นที�ของการนาํเขา้มีหลายจุดถา้รัฐบาลสามารถ
ประสานกบัรัฐบาลจีนสร้างความมั�นใจและเพิ�มความคล่องตวัในการกระจายผลผลิตก็จะส่งผลดี 
ต่อเกษตรกรชาวสวนสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5  ข่าวสารงานสุดยอดของดีเมืองจนัทร์ มหศัจรรยทุ์เรียนโลก  
ที�มา : การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานระยอง. 2563 : 2 
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  2.4 จังหวดัจันทบุรี มีหน่วยงานสนับสนุน มีบุคลากรที� มีความรู้เกี�ยวกับกลไก                      
ทางการการตลาดและสามารถดาํเนินการส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบหน่วยงานสนบัสนุน มีบุคลากรที�มีความรู้เกี�ยวกบั
กลไกทางการการตลาดและสามารถดาํเนินการส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี
ไดแ้นวทางดงันี/  
 
 “ถา้มีช่องทางการขายทุเรียนที�หลากหลายจะช่วยให้กลไกราคาทุเรียนนั/นมีราคาดี จะมี
ช่วงราคาที�ทุเรียนแพง แต่เมื�อราคาแพงจะทาํให้พ่อค้าเริ�มรับซื/ อราคาสูงไม่ไหว จะมีคนกลาง                 
ปั�นราคา ที�ทาํใหเ้กิดปัญหาจะทาํใหร้าคาทุเรียนลงไดง่้าย จะเป็นดีกบัผูค้า้” 

(สุมาลี บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การเปิดลง้ที�รับซื/อทุเรียนในจนัทบุรี ตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งเขม้งวด และผา่นเกณฑ์
ตามมาตรฐานที�กาํหนด” 

(ณฐัธิดา พลูสมบติั. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “จุดที�รับซื/ อทุเรียนมีเจ้าหน้าที� หน่วยงานเข้าไปช่วยกาํกบัดูแลในช่วงที�มีทุเรียนออก           
เป็นเรื�องที�ดี” 

(กชมล เคหะ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เมื�อราคาทุเรียนตํ�า ชาวสวนควรปรับกลยุทธ์วิธีอื�น โดยการให้ความรู้กับชาวสวน             
เป็นเรื�องสาํคญัในการบริหารจดัการการขายในรูปแบบใหม่ ๆ” 

(วฑูิรย ์ทองคาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนในปัจจุบนั ได้มีลูกหลานที�เรียนจบสูง ๆ เขา้มาช่วย เพราะงานหายาก ทาํให ้            
ลูกหลานตอ้งกลบัมาทาํสวน แลว้เขา้มาปรับกลยุทธ์ให้ บางสวนมีการศึกษาในเรื�องการส่งออกเอง 
มีการใหค้วามรู้กบัสวนที�ใกลเ้คียง และยงัเปิดสวนใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวอีกดว้ย” 

(ธญัญรัตน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “การให้ความรู้กับเกษตรเป็นเรื� องสําคญั ในการช่วยเหลือตนเองก่อนเป็นอนัดับแรก 
เพราะหากรอการช่วยเหลือในช่วงที�ทุเรียนสุกจะทาํให้เกิดความเสียหายมาก การใหค้วามรู้ กลยุทธ์
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ในการปรับตวั เมื�อราคาตํ�า ก็อาจจะแนะให้ขายออนไลน์ เพราะในปัจจุบนัการขนส่งมีการพฒันา
สามารถส่งผลไมไ้ดแ้ลว้” 

(ศุจีภรณ์ เต่าทอง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การนิยมปลูกทุเรียนกนัมากของพื/นที�จนัทบุรี เพราะเห็นอีกสวนขายดี ราคาดี ก็ปลูกตาม 

ทาํให้ในช่วงที�ทุเรียนสุกพร้อมกนัเยอะอาจจะลน้ตลาด ส่งผลให้ราคาตํ�า อาจจะให้ความรู้ชาวสวน

ในด้านการแปรรูป เช่น ทาํทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ทุเรียนเชื�อม หรือแปรรูปอย่างอื�น ก็ช่วยเพิ�ม

ราคาได”้ 

(ยงยทุธิ[  บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 

 

 “ประเทศเพื�อนบ้านในอาเซียน เริ�มมีการปลูกทุเรียนกนัมากขึ/น และมีการส่งออกเพื�อ 

แข่งขนั หน่วยงานควรสนับสนุนในเรื�องการส่งออก ในการขยายการส่งออกไปประเทศอื�น ๆ               

เพิ�มมากขึ/น” 

(วรีนุช  เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 

 

 “การส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพนัธ์ทุเรียน การนาํทุเรียนไปจดัแสดงตามงานนานาชาติ

ในต่างประเทศ ตามจุดในห้างสรรพสินค้า จะทาํให้เข้าถึงคนจีนมากกว่าเดิม โดยที�ไม่ตอ้งผ่าน              

คนกลางในการขนส่ง แต่ขายตรงโดยสนบัสนุนใหช้าวสวนไปขายเองจะไดร้าคาดีกวา่เดิมดว้ย” 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 

 

 “จงัหวดัจนัทบุรี มีการจดังานทุเรียน ในช่วงฤดูกาลทุเรียน เพื�อช่วยไม่ให้ราคาทุเรียน               

ต ํ�าลง ทาํใหค้นเขา้มาซื/อทุเรียนตรงเพิ�มมากขึ/น” 

(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 

 

 “ชาวจีนที�เขา้มาทาํการซื/อขาย บางกลุ่มหัวหมอ มีกลไกในการโกงชาวสวนโดยที�ชาวสวน

อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การตัดทุเรียนอ่อนเองจากสวน จะทําให้เกิดความเสียหาย เสียชื�อเสียง                 

และทุเรียนยงัไม่ผา่นเกณฑใ์นการส่งออก จะทาํใหร้าคาทุเรียนถูกลง” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “เป็นเรื�องปกติที�เมื�อราคาทุเรียนสูง ก็จะมีคนกลางในการปั�นราคาใหต้ํ�าลง เพราะกาํลงัคน
ซื/ออยากไดข้องดีในราคาถูก การให้ความรู้กบัชาวสวนจึงเป็นเรื�องสําคญัในการเรียนรู้กลไกราคา
ทุเรียน และการตลาดของทุเรียน” 

(มสัน วลิิต. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การปรับรูปแบบการขายทุเรียน จะช่วยให้ราคาทุเรียนไม่ถูกลง และชาวสวนเป็น                   
ผูก้าํหนดราคาไดเ้อง การศึกษากลยุทธ์ในการส่งออกเอง วา่ทาํอย่างไรทุเรียนจึงจะสามารถส่งออกได้
จะช่วยใหพ้อ่คนกลางไม่สามารถเขา้มาปั�นราคาได”้ 

(สมใจ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ช่วงหลายปีที�ผ่านมาราคาทุเรียนค่อนข้างสูง เนื�องจากยงัมีความต้องการนําเข้าไปที�
ประเทศจีนจาํนวนมาก ทาํให้เกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนให้การเอาใจใส่ดูแลมากขึ/นเพื�อให้ไดป้ริมาณ
ผลผลิตเพิ�มและมีคุณภาพดี เช่น การตดัผลอ่อนบางส่วนทิ/ง ทาํให้ผลที�เหลือมีขนาดและนํ/ าหนัก
ใหญ่ขึ/น” 

(ณฐัธิชา รําพึงกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวสวนหันมาปลุกทุเรียนเพิ�มขึ/น และยงัมีแนวโนม้เพิ�มขึ/นเรื�อย ๆ เนื�องจากเกษตรกร 
ที�โค่นตน้แก่ของไมผ้ลอื�น ๆ และโค่นยางพาราที�ราคาไม่จูงใจ หนัมาปลูกทุเรียนแทน แลว้เกษตรกร
ยงัใส่ใจในการปลูกทาํใหไ้ดทุ้เรียนที�มีคุณภาพดี ราคาจึงดีไปดว้ย” 

(นายอภิวฒัน์ บรรจง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “หน่วยงานรัฐและภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งรวมทั/งผูส่้งออกควรควบคุมคุณภาพของทุเรียน  
ทั/งเรื�องทุเรียนอ่อน และวตัถุปนเปื/ อนที�อาจทาํใหเ้กิดปัญหาการส่งออกได”้ 

(ภานุวชัร์ ไหมแกว้. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ตลาดทุเรียนไทย มี “ทุนจีน” หรือที� รู้จักกันว่า “ล้งจีน” เข้ามาอยู่ในระบบ ทําให้มี               
ปั�นราคาตามกลไกที�หน่วยงานต่าง ๆ ไดพ้ยายามเขม้งวด ในการตรวจสอบและควบคุม” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “แนวโน้มจาํนวนเนื/อที�การปลูกทุเรียนจะค่อย ๆ ลดลง เนื�องจากประสบปัญหาภยัแล้ง 
การระบาดของโรค เกษตรกรจึงหันไปปลูกไมผ้ลอยา่งอื�นแทน หากราคาผลไมอ้นัไหนดีชาวสวน   
ก็จะหนัไปปลูกผลไมน้ั/น” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ชาวต่างชาติบางประเทศนั/นยงัมีความเชื�อว่าทุเรียนมีกาํมะถัน กินแล้วเกิดความร้อน   
และช่วยป้องกนั COVID-19 ได้ ทาํให้ผูส่้งออกแข่งขนักนัซื/อจากสวนเพื�อส่งไปขายประเทศจีน    
ส่งผลใหร้าคาทุเรียนปีนี/ ถือวา่ดีกวา่ทุกปี” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “แมใ้นช่วงเริ�มการระบาดของโรค COVID-19 จะทาํให้ลง้ชะงกั หรือชะลอการเหมาสวน
แต่เมื�อสถานการณ์ดีขึ/น กลับพบว่า ความต้องการจากตลาดต่างประเทศยงัคงมีสูง จึงทาํให้เกิด         
การแยง่ซื/อ แต่ราคาปลายทางที�ขายไดไ้ม่ไดสู้งตามไปดว้ย เพราะมีผูค้า้จาํนวนมาก” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

“ความต้องการบริโภคทุกเรียนของจีน เพิ�มสูงขึ/ นทุกๆปี ได้มีขายให้กับล้งในพื/นที�       
กนัเยอะ ที�มาซื/อแบบเหมาสวนเลย ซึ� งทางลง้เราก็ติดต่อซื/อกบัชาวสวนโดยตรงก็มี” 

(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดา้นทราบหน่วยงาน
สนับสนุน มีบุคลากรที�มีความรู้เกี�ยวกบักลไกทางการการตลาดและสามารถดาํเนินการส่งเสริม                                                  
การตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีสามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
   ทางจงัหวดัควรมีหน่วยงานสนับสนุนในการให้ความรู้ ในด้านกลไกทางการตลาด
และสามารถดําเนินการส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง      
รวมทั/งผูส่้งออกควรควบคุมคุณภาพของทุเรียน ทั/งเรื�องทุเรียนอ่อน และวตัถุปนเปื/ อนที�อาจทาํให้
เกิดปัญหาการส่งออกไดเ้รื�องช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัของเหล่าเกษตรกร ส่วนใหญ่เลือกขายให้
กบัล้งเพื�อส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซึ� งเรื� องที�สําคญัควรตระหนักอาทิเช่น การฝากความหวงัไว ้    
กบัลง้มากจนเกินไป อาจนาํไปสู่ปัญหาในการกาํหนดราคา ทาํให้ชีวิตเกษตรกรวนันี/ ฝากไวก้บัลง้ 
วนัใดล้งรวมตวักนัจนมีอาํนาจกาํหนดราคาได้ เมื�อนั/นผลไม้จากสวน จะถูกกดราคาจนตํ�าทนัที    
การให้หน่วยงานทั/งภาครัฐและภาคเอกชน เขา้มาดูแลอยา่งเขม้งวด มีกฎเกณฑ์ที�ชดัเจนในทุกขั/นตอน 
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ทั/งการตรวจสอบจาํนวนผูป้ระกอบการ การกาํหนดราคา รูปแบบการตลาด การควบคุมคุณภาพ   
และการขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศอื�น ๆ ในเอเชียหรือยุโรป เพราะหากปล่อยให้ลง้สามารถ
กาํหนดราคาเองได้เช่นนี/  อนาคตชาวสวนและผูบ้ริโภคจะลําบาก รูปแบบกลไกของระบบล้ง
ปัจจุบนัมีความซับซ้อนมาก หากผูป้ระกอบการรายใดตอ้งการปั�นราคาทุเรียนให้ถูกลง พ่อคา้คนกลาง
จะใช้วิธีปล่อยทุเรียนอ่อนส่งออกไปราว 1 - 2 ล็อต เมื�อเกิดปัญหาก็จะนาํเรื� องคุณภาพด้อยมากด
ราคาเกษตรกร เรื�องนี/ สําคญัมาก หากรัฐไม่ทนัเกม อนาคตประเทศไทยถูกต่างชาติเขา้มาควบคุม
ราคาผลไมไ้ดแ้น่ กลุ่มทุนจากชาวต่างชาติเขา้มาทาํธุรกิจเกี�ยวกบัทุเรียนในไทยเป็นเวลานานกว่า    
20 ปีแล้ว แต่เร่งตวัมากขึ/นในช่วง 2 - 3 ปีที�ผ่านมา ซึ� งมีหลากหลายรูปแบบ โดยเริ�มแรกจะเขา้มา           
ในธุรกิจกลางนํ/ า (ลง้) แต่ปัจจุบนัเริ�มเขา้มาในอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ/น ผลดีที�เกิดขึ/นคือ จีนเขา้
มาอยู่ใน Supply Chain ตั/งแต่ขั/นตอนกลางนํ/ า ปลายนํ/ า และหาตลาดมาให้ไทย เอา Demand  เขา้มาให ้ 
ทาํให้ราคาทุเรียนทรงตวัไดใ้นระดบัสูง นอกจากนี/กระบวนการตั/งแต่ตน้นํ/ าถึงปลายนํ/ า ก่อให้เกิด
การจา้งงาน และการลงทุนในพื/นที� แต่ก็มีผลเสียคือ “ลง้ชาวต่างชาติ” จะเป็นผูแ้จง้ราคาที�ตอ้งการ
รับซื/อในแต่ละวนั ทาํใหไ้ทยมีอาํนาจการต่อรองราคาตํ�า อาจส่งผลลบต่อรายไดเ้กษตรกรในอนาคต 
  2.5 เกษตรกร ควรมีบทบาทในการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง เกษตรกรดาํเนินการขาย
ทุเรียนโดยตรงไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง ส่งผลดีเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียน 
   จากการสัมภาษณ์ ทาํใหท้ราบแนวทางวา่เกษตรกร ควรมีบทบาทในการติดต่อกบั
ลูกคา้โดยตรงไดแ้นวทางดงันี/  
 
  “ชาวต่างชาติเขา้มาเปิดล้งในจนัทบุรีกนัเยอะ ทาํให้มีอิทธิพลในเรื�องของราคา ถ้ามี
ภาครัฐหรือภาคเอกชน สนบัสนุนให้ชาวสวนไดน้าํทุเรียนไปจาํหน่ายในตลาดของจีนเองโดยตรง 
ตามห้างสรรพสินคา้ หรือตามงานใหญ่ ๆ จะช่วยให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคคนจีนตรงมากขึ/น และตอ้งให้
ความรู้กบัชาวสวนในเรื�องของคุณภาพของทุเรียน ใหผ้ลิตใหมี้คุณภาพดี” 

(ชายพงษ ์นิยมกิจ. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “การสร้างกลยุทธ์การส่งออก โดยให้ความรู้กับเกษตรกรให้ผลิตทุเรียนที�มีคุณภาพ               
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP เพื�อการส่งออกได้ จะทําให้ทุเรียนจนัทบุรีนั/ นได้ราคาดี เกษตรกร
สามารถเป็นผูต่้อรองราคาไดเ้อง” 

(ลาวลัย ์พนัธ์ุนิล. สัมภาษณ์. 2563) 
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 “เกษตรกรควรได้พูดคุยกับ พ่อค้าที�มารับซื/ อทุเรียน แลกเปลี�ยนความรู้ความเข้าใจ                   
วา่ตอ้งการอะไรแบบไหน ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค” 

(มุกดา แตงเม. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เกษตรกรเป็นผูต่้อรองราคาได้เอง ได้ไปพบปะกับคู่ค้าโดยตรง จะช่วยให้เกษตรกร                   
มีอาํนาจในการต่อรองราคาทุเรียนได ้ไม่ถูกกดราคาจนเกินไป” 

(โสภณ สุรชาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “เกษตรกรจะไม่ถูกเจา้ของแผงกดราคาใหต้ํ�ากวา่ ตลาดในต่างประเทศมากนกั” 
(วทิยา สุรชติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “เกษตรกรจะรู้เท่าทนั ตลาดต่างประเทศ ไม่ทาํให้เกษตรกรเสียเปรียบผูป้ระกอบการ          
ส่งออกทุเรียน” 

(วรีนุช เจริญรัมย.์ สัมภาษณ์. 2563) 
 
 

 “ทาํให้เกษตรการรู้ว่าควรทาํผลิตอยา่งไรให้ไดคุ้ณภาพมากขึ/น ดีขึ/นในทุกปีที�ทาํ ทาํให้
ราคาทุเรียนไม่ตกจนทาํให ้ทุเรียนเสียราคา 

(สุนิสา แจง้กระจ่าง. สัมภาษณ์. 2563) 
 

 “ช่วยลดตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบางส่วนใหก้บัเกษตรกรได”้ 
(มาริสา คุม้พาล. สัมภาษณ์. 2563) 

 
 “ก่อนตดัทุเรียน เขา้ไปเสนอราคา ซื/อเหมาทั/งสวน และทาํสัญญาก่อนเขา้มาตดัทุเรียน 
เมื�อถึงวนัตดั” 

(มุฑิตา สุรธาติเมธี. สัมภาษณ์. 2563) 
 

   ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดา้นวา่เกษตรกร ควรมี
บทบาทในการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง สามารถนาํมาวเิคราะห์และสรุปไดด้งันี/  
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   ปัจจุบนัลง้มีทั/งที�จดัตั/งโดยคนไทยและชาวต่างชาติ เขา้มาทาํธุรกิจของโรงบรรจุ
ของชาวต่างชาติ มีหลายรูปแบบ โดยจนัทบุรีมีล้งอยู่เป็นจาํนวนมาก ล้งแม้จะช่วยลดต้นทุน                    
ค่าใชจ่้ายบางส่วนใหก้บัชาวสวน แต่ทางกลบักนั มีผลต่อทางดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมทุเรียน                  
และอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ล้งนั/นจะให้ราคาดี มีตวัแทนหรือนายหน้าลงไปสํารวจสวนต่าง ๆ  
ก่อนตดัทุเรียน เข้าไปเสนอราคา ซื/อเหมาทั/งสวน และทาํสัญญาก่อนเข้ามาตดัทุเรียน เมื�อถึงวนั             
ล้งจะนําคนงานมาตัดทุเรียนเองถึงสวน และบรรทุกไปยงัโรงคัดบรรจุเอง จากนั/ นไปคัดแยก                    
คุณภาพ บรรจุลงกล่อง แลว้ส่งออกไปยงัตลาดจีน กลยุทธ์ของชาวจีนจะทาํใหผู้ซื้/อนั/นเป็นผูต่้อรอง
ราคาไดเ้อง แต่หากชาวสวนไดไ้ปพบปะกบัคู่คา้โดยตรง จะช่วยให้ชาวสวนมีอาํนาจในการต่อรอง
ราคาทุเรียนได ้กรณีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากคาํสัมภาษณ์ 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบเจาะจงของผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญั ซึ� งประกอบดว้ย (1) เกษตรกรสวนทุเรียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 
15 คน (2) สมาคมส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน (3) หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน 
(3) พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 1 คน และ (4) ผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรี 
จาํนวน 3 คน รวมทั/งสิ/น จาํนวน 21 คน โดยพื/นที�ในการศึกษาวิจยัคือ อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดั
จนัทบุรี ซึ� งเป็นพื/นที�ผูว้ิจยัมีความรู้ และเขา้ถึงพื/นที�ไดส้ะดวกต่อการศึกษาวิจยั ภายใตก้ารกาํหนด
คุณสมบติั ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการวิจยั คือ เป็นผูที้�มีเชี�ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ 
ดา้นการสื�อสาร การจดัการการสื�อสาร และการกาํหนดกลยุทธ์การสื�อสารเกี�ยวกบัการผลิตทุเรียน 
การส่งออก การส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีพื/นที�               
และปฏิบติัอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรีที�ผูว้ิจยัทาํการศึกษา เพื�อความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล ทั/งนี/  
มุ่งศึกษาและหาคาํตอบตามวตัถุประสงค์ทางการวิจยัที�กาํหนดไว ้2 ประการ คือ (1) เพื�อวิเคราะห์
ปัญหาทางการตลาดที�ส่งผลต่อการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า 
เกิดจากปัญหาดา้นเอกสาร, ปัญหาดา้นโลจิสติกส์, ปัญหาดา้นการตลาด โดยเฉพาะความเขม้งวด
ของตลาดต่างประเทศในการควบคุมคุณภาพของผลผลิต, ปัญหาด้านสุขอนามยั, ปัญหาการเก็บ 
ภาษีมูลค่าเพิ�มภายในต่างประเทศ และปัญหาการกระจุกตัวของแหล่งนําเข้า (2) เพื�อศึกษา                   
การสื� อสารการตลาดที� ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี พบว่า ควรมีกลยุทธ์                  
การสื�อสารดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) โดยเฉพาะการพิจารณาเร่งปรับปรุงมาตรฐานสินคา้
ส่งออก ระบบการตรวจสอบและกาํกบัควบคุมคุณภาพสินคา้ส่งออก รูปลกัษณ์ระดบัสารตกคา้ง 
และบรรจุภัณ ฑ์  กลยุท ธ์การสื� อสารด้านราคา (Pricing Strategy) ควรเปลี� ยนมุมมองมาให ้             
ความสําคญักบัการส่งออกเชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ เพื�อยกระดบัราคาสินคา้ในตลาดต่างประเทศ 
กลยุทธ์การสื� อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Strategy) ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร        
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ผูน้าํเขา้ ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีกเกี�ยวกบัการเก็บเกี�ยว และรักษาคุณภาพของผลไมใ้นระหว่างการขนส่ง
และรอการขาย และกลยุทธ์การสื�อสารดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotional Strategy) เพื�อเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์และเพิ�มการบริโภคผลไมไ้ทยในตลาดต่างประเทศอยา่งต่อเนื�อง   
 
   
   
   
   




