
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื� อง “การสื� อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี”                      
มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดที�ส่งผลต่อการสื�อสารการตลาดเพื�อส่งออกทุเรียน
ของจงัหวดัจนัทบุรี และเพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดที�ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนของจงัหวดั
จนัทบุรี โดยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เก็บขอ้มูลจากการสังเกต 
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนืDอหา ซึ� งมีกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั จาํนวน 5 กลุ่ม                
ไดแ้ก่ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทุบรี สมาคมส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี 
หอการคา้จงัหวดัจนัทบุรี พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี และผูป้ระกอบการธุรกิจส่งออกจงัหวดัจนัทบุรี  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เครื�องมือการสื�อสารที�สําคญัในการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี คือ เกษตรกรผลิต
ทุเรียนที�มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีพร้อมในการส่งออก และเป็นไปตามความตอ้งการ
ของลูกค้า อีกทั+ งในเรื� องความต้องการการสนับสนุนเพื�อยกระดับทุเรียน โดยผ่านการรับรอง                
มาตรฐานเกษตรดีที�เหมาะสม (GAP) และโรงคดับรรจุที� ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน             
ตามระบบการผลิตที�ดี (GMP) ราคาของทุเรียนปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกที�เป็นอุปสรรค              
ในการส่งผลให้ทุเรียนไม่ไดม้าตรฐานสากล ความตอ้งการให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งร่วมมือการเพื�อ
ส่งเสริมการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีนัDน มีความสัมพนัธ์กนัเป็นห่วงโซ่ในปัจจุบนัมีอตัรา
ในการส่งออกเติบโตเพิ�มมากขึ+น มีการขยายตลาดส่งไปทั�วโลก เพื�อให้เขา้ถึงตลาดส่งออกไดม้ากขึ+น 
การเข้าถึงตลาดออนไลน์ในต่างประเทศ ซึ� งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที� มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว              
จึงทาํใหมี้แนวโนม้ความตอ้งการทุเรียนที�เพิ�มขึ+น การวางแผนใหผู้ป้ระกอบการไทยตั+งแต่เกษตรกร
ไปจนถึงผู ้ส่งออกต้องเร่งสร้างศักยภาพในด้านทําตลาดส่งออกเพิ�มขึ+ น เริ� มตั+ งแต่เกษตรกร                
ตอ้งพยายามทาํให้สินคา้มีมาตรฐาน GAP (Good  Agricultural Practice : GAP) สําหรับเกษตรกร 
มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice : GMP) สําหรับโรงคัดบรรจุ เพราะถ้าทุ เรียน               
ที�ส่งออกที�มีคุณภาพ จะช่วยใหข้ยายฐานการส่งออกเพิ�มมากขึ+น  

ดงันั+นจะเห็นไดว้า่แนวทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของจนัทบุรีนั+นมีจุดในการรับซืDอ
ทุเรียนเพื�อการส่งออก โดยให้ราคาที�เหมาะสมกบัเกษตรกร เกษตรกรนัDนสามารถเป็นผูต้ดัสินใจ           
ในการเลือกขายทุเรียนด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกขายให้กบัล้ง ซึ� งล้งมีทัD งของคนไทย              
และคนต่างชาติ จะมีการตกลงต่อรองราคากับเกษตรกรได้โดยตรง ในราคาที�เกษตรกรได้รับ               
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ความเหมาะสมและพอใจ จากการศึกษาพบว่า จงัหวดัจนัทบุรีมีกลยุทธ์ หรือส่งเสริมการส่งออก
ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี มีนโยบายในการผลกัดนัให้เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกทุเรียนให้มี 
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ GAP ในเรื�องการส่งออก การให้ความรู้ในการใชส้ารเคมีอยา่งถูกตอ้ง
และถูกวิธี  มีการจัดการอบรมให้กับเกษตรกร และยงัสนับสนุนให้ เกษตรกรมีการนําทุ เรียน                     
ไปจดัแสดงตามงานนานาชาติทัDงในประเทศ และต่างประเทศ เพื�อสร้างการประชาสัมพนัธ์ทุเรียน
ของจนัทบุรี ให้มีชื�อเสียง สามารถสร้างเครือข่ายในการติดต่อกบัผูค้า้ และผูบ้ริโภคโดยตรง อีกทัDง
สามารถขยายฐานการตลาดไปอยา่งกวา้งขวาง ส่งออกไปไดอี้กหลาย ๆ เมืองในประเทศนัDน เป็นตน้ 
พบวา่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาเมื�อราคาของทุเรียนตํ�า มีการพฒันากลยุทธ์ในเรื�องการส่งออกใหก้บั
เกษตรกรในเชิงรุก ปรับรูปแบบการขายออนไลน์ ใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมคนที�บริโภคทุเรียนให้เขา้กบั
วิถีการดาํเนินชีวิตของคนในยุคดิจิทัล ที�ติดสื�อโซเชียลเป็นอย่างมาก ทาํให้เพิ�มยอดขายให้กับ
เกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะการขนส่งในปัจจุบันเอืDออาํนวยต่อการส่งทุเรียนสด สามารถถึง         
ผูบ้ริโภคได้ทนัตามกาํหนดก่อนทุเรียนสุกเกินไป ทาํให้ราคาทุเรียนทางการตลาดนัDนเกษตรกร
สามารถเป็นผูต่้อรองราคาได้มากกว่าแต่ก่อน ยงัได้ราคาที� เกษตรกรนําไปขายเองที�ล้งอีกด้วย         
การสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพเพื�อการส่งออก          
ทาํให้เกษตรกรนัDนตระหนักถึงความสําคญัว่าขัDนตอนการปลูกทุเรียนอย่างไร ควบคุมการผลิต     
อยา่งไร ใหมี้มาตรฐานคุณภาพ สามารถส่งออกได ้ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีนัDนมีจุดเด่นที�มีทุเรียน
หมอนทอง ชะนี พวงมณี ที�เป็นนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก ทุเรียนของจนัทบุรีมีเนืDอสีทองอร่าม 
กรอบนอก เนืDอในนุ่ม อีกทัDงเมล็ดดา้นในยงัเล็ก ทาํใหเ้นืDอเยอะ คนทานจึงติดใจในรสชาติ เกษตรกร
มีการปรับรูปแบบจุดเด่นให้กบัทุเรียนควบคู่ไปกบัด้านการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจนัทบุรี   
มีสโลแกนที�ว่า “สุขทุกวนัที�จันทบุรี” มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื� อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง               
สื� อออนไลน์ที�สามารถเข้าถึงทุกกลุ่ม สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเที�ยวสวนทุเรียนเชิงเกษตรได ้           
การจดัให้เขา้มากินทุเรียนไม่อัDน เดินชมสวน ดูวิถีชีวติชาวสวน ซึ� งไดรั้บความนิยมในการท่องเที�ยว
แบบนีD เป็นอยา่งมาก และมีอตัราการท่องเที�ยวลกัษณะนีD เพิ�มมากขึDนเรื�อย ๆ 
   
สรุปผลการวจัิย 

 ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี 

 1. ปัญหาทางการตลาดทุเรียนเพื�อการส่งออกของจงัหวดัจนัทบุรีสามารถนาํมาวิเคราะห์
และสรุปไดด้งันีD  คือตลาดผลไมน้าํเขา้ โดยเฉพาะของไทยมีขนาดใหญ่มาก ซึ� งช่วยตอบขอ้สงสัย
ของหลายคนเกี�ยวกับเรื� องขนาดของตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศว่าใหญ่มากน้อยแค่ไหน                     
ไดเ้ป็นอย่างดี ประการสําคญั ขอ้มูลแนวโน้มการขยายตวัของความตอ้งการผลไมน้าํเขา้ดงักล่าว             
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ยงัสะทอ้นวา่ตลาดผลไมน้าํเขา้ในต่างประเทศมีศกัยภาพสูงมาก ส่วนจะเป็นของผูส่้งออกผลไมไ้ทย                       
สักเท่าไหร่ก็ขึD นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันของไทยในเชิงเปรียบเทียบกับผลไม้ของ              
ต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคในการขยายการส่งออกผลไมไ้ทยสู่ตลาดต่างประเทศ อาทิเช่น 
  1.1 ปัญหาดา้นเอกสาร ปัญหานีD ส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้งกบัเป็นเรื�องขอ้จาํกดัในปฏิบติังาน
อาทิ ลายเซ็นต์ในใบสําแดงแหล่งกาํเนิดสินคา้ไม่ตรงกบัตวัอยา่งที�แจง้ไวก่้อนหน้านีD  และเอกสาร
ประกอบการนาํเขา้ทุเรียนไม่ครบถว้น 
  1.2 ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ปัญหานีD เกิดขึD นทัD งกระบวนการ ตัD งแต่การเพาะปลูก                    
(ยาฆ่าแมลง และสารเร่งโต) ช่วงเวลาของการเก็บเกี�ยว เรื� อยไปจนถึงกระบวนการระหว่าง                    
การขนส่งและระหว่างรอการขายซึ� งผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกไม่ทราบวิธีการที�ถูกตอ้งทาํให้ผลไมไ้ทย           
ที�นาํเขา้เพื�อกระจายไปยงัภูมิภาคที�ห่างไกลจากจุดนาํเขา้ เสื�อมคุณภาพลง ส่งผลเสียกบัภาพลกัษณ์
สินคา้ผลไมไ้ทย 
  1.3 ปัญหาดา้นการตลาด ความเขม้งวดของตลาดต่างประเทศในการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิต ทาํให้เกิดความยากลาํบากในการบริหารปริมาณการนาํเขา้เนื�องจากความตอ้งการของ
ตลาดไม่คงที� จึงจาํเป็นที�หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งดาํเนินกิจกรรมการตลาดอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง
เพื�อใหผ้ลไมไ้ทยมีภาพลกัษณ์ที�ดีและเป็นที�รู้จกัแพร่หลายอยา่งแทจ้ริง 
  1.4 ปัญหาดา้นสุขอนามยั ในระยะหลงั ต่างประเทศไดด้าํเนินมาตรการดา้นสุขอนามยั
กบัสินคา้นาํเขา้เขม้งวดขึDนโดยลาํดบั โดยเฉพาะประเด็นสารตกคา้งและมดแมลงที�ติดมากบัผลไมไ้ทย
ได้ปรับปรุงขัDนตอนในการสุ่มตัวอย่างผลไม้นําเข้า ทําให้ เกิดปัญหาในการส่งออกมากขึD น                     
และเกิดการตีกลบัเมื�อสินคา้ไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
  1.5 ปัญหาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ�มภายในต่างประเทศ ทาํให้ผูน้ ําเข้าต้องผลักภาระ                  
ไปให้พ่อค้าขายส่งและขายปลีก ส่งผลให้ราคาผลไม้ของไทยสูงกว่าผลไม้และผลไม้แปรรูป                    
มีความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาที�ลดลง เมื�อเทียบกบัของทอ้งถิ�น 
  1.6 ปัญหาการกระจุกตวัของแหล่งนาํเขา้ การมีจุดกระจายสินคา้น้อยแห่ง ก่อให้เกิด
ปัญหาหลายประการ ทัDงในแง่การขยายตลาดและระดบัคุณภาพสินคา้ โดยเฉพาะการมีจุดกระจาย
ผลไมใ้นบริเวณภาคใตข้องจีนซึ� งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไมแ้ละอยูไ่กลจากแหล่งบริโภคในภูมิภาคอื�น 
มิไดส้ร้างความไดเ้ปรียบใหแ้ก่สินคา้ไทยในเชิงของการแข่งขนั โดยเฉพาะกบัผลไมท้อ้งถิ�น 
 2. สาเหตุที�เป็นอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีสามารถนาํมาวเิคราะห์
และสรุปไดด้งันีD  คือปัญหาดา้นการแข่งขนั ผูส่้งออกผลไมไ้ทยส่วนใหญ่มีกิจการขนาดเล็ก มีเงินทุน
จาํกัด รวมทัDงยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ ทาํให้กาํหนด                  
กลยุทธ์และวิธีการดําเนินธุรกิจที�ไม่เหมาะสมกับการผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ                  
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กอรปกบัการขาดการสนบัสนุนส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม รวมทัDงการผลกัดนั
ผลไมข้องรัฐบาลอื�นเขา้สู่ตลาดต่างประเทศอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ  
 3. หน่วยงานที� เกี� ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนควรมีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริม                       
การส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีสามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปไดด้งันีD  คือ การสร้างนกัธุรกิจ 
(Inter Trader) โดยใชก้ลยุทธ์สนบัสนุนกลุ่มผูส่้งออกรายยอ่ย เขา้มาทาํการตลาด เพื�อกระจายสินคา้ไทย
ไปต่างประเทศให้มากขึDน ซึ� งจะสร้างมูลค่าเพิ�มให้การส่งออกสินคา้ที�สําคญัในการเดินทางโรดโชว์
ในตลาดต่างประเทศโดยภาครัฐควรให้การสนบัสนุน ทาํให้สินคา้ทุเรียนนัDนติดตลาดและเป็นที�สนใจ
ของชาวต่างชาติอยู่เสมอ อีกทัDงควรพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการคา้ระหวา่งประเทศการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับผูผ้ลิต ผูส่้งออกในประเทศ เพื�อสร้างความเข้าใจในการดาํเนินธุรกิจร่วมกัน                    
ในทุกภาคส่วน นอกจากนัDนการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและยงัได้รับความช่วยเหลือ               
ในการจดัหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงินเพื�อประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะทําให ้                    
การส่งออกทุเรียนขยายไดม้ากขึDน 
 4. แนวทางการแก้ปัญหาทุเรียนส่งออกของจังหวดัจันทบุรีสามารถนํามาวิเคราะห์                
และสรุปได้ดังนีD  คือการส่งออกทุเรียนของไทยนัD น ตลาดต่างประเทศมีมาตรการนําเข้าทุเรียน                      
ที�เขม้งวดเป็นพิเศษในเรื�องโรคและแมลง เช่น เพลีD ยแป้ง ราดาํ และมด ชาวสวนตอ้งจดัการดูแล   
เรื� องเหล่านีD เป็นพิ เศษ สวนทุเรียนต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural 
Practices) เพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตที�คุณภาพดีและปราศจากการปนเปืD อนสิ�งที�เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 5. จงัหวดัจนัทบุรีควรกาํหนดกลยุทธ์เพื�อส่งเสริมการส่งออกทุเรียน หรือไม่อย่างไร
สามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปไดด้งันีD  คือ ประการสําคญั รัฐบาลไทยควรสนบัสนุนส่งเสริมและ
หรือร่วมดาํเนินการเพื�อให้ผูป้ระกอบการไทยเขา้มาจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผูน้าํเขา้ผลไมที้�ไดรั้บ
อนุญาต เพื�อลดการพึ� งพาและสร้างอํานาจในการต่อรองกับผู ้นําเข้าจากต่างประเทศ รวมทัD ง                     
ลดความสูญเสียของผูป้ระกอบการไทยและภาพลกัษณ์ของผลไมไ้ทยอนัเกิดขึDนจากระบบฝากขาย  
 6. เกษตรกร หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน ควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออกหรือไม่อยา่งไรสามารถนาํมาวิเคราะห์และ
สรุปได้ดงันีD คือ ทุเรียนเป็นหนึ� งในสินคา้เกษตรที�สร้างรายได้จากการส่งออกให้กบัประเทศไทย  
การกาํหนดมาตรฐาน GAP เพื�อใหเ้กษตรกรผูผ้ลิตใชเ้ป็นแนวทางในการทาํการเกษตรใหไ้ดผ้ลผลิต
ที�มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที�กาํหนด ผลผลิตสูงคุม้ค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิตมีความปลอดภยั
ต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค ผลผลิตเป็นที�ตอ้งการของผูบ้ริโภคทัDงภายในและต่างประเทศ นอกจากนีD  
การผลิตทุเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื�อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน 
ความต้องการของตลาด ชาวสวนจาํเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ           
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เพิ�มเติมดว้ย โดยเฉพาะการส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซึ� งตอ้งมีการรับรองทัDงมาตรฐาน GAP และ
มาตรฐานโรงคดับรรจุผลไม ้GMP ดว้ย 
 7. ท่านคิดวา่อะไรคือจุดเด่นของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีที�ทาํให้เป็นที�นิยมและยอมรับของ
ผูบ้ริโภคสามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปได้ดงันีD  คือ ทุเรียนหมอนทองส่วนใหญ่จะมาจากสวน                
ในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกของไทย เช่น จนัทบุรี เป็นสายพนัธ์ุที�มีกลิ�นไม่แรงมาก รสชาติอร่อย 
หวานมนักาํลงัดี ไม่หวานแหลมจนเกินไป ลกัษณะเนืDอ “ทุเรียน” คือ เนืDอกรอบนอกนุ่มใน ไม่เละ 
เนืDอละเอียดและแห้ง ไม่แฉะติดมือ มีสีเหลืองอ่อน เมล็ดเล็กและลีบส่วนลกัษณะมีผลขนาดใหญ่  
รูปร่างหนามแหลมตรง นํDาหนกัประมาณ 3 - 4 กิโลกรัม ถือวา่ลูกใหญ่ไดน้ํDาหนกัตามมาตรฐาน 
 การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี    
 1. ท่านคิดว่าการโฆษณาเกี�ยวกับคุณภาพทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเพื�อให้ผูบ้ริโภค            
ในต่างประเทศทราบเป็นเรื�องที�ควรทาํหรือไม่ และจงัหวดัจนัทบุรีมีการดาํเนินการแลว้หรือไม่อยา่งไร
สามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปไดด้งันีD  คือ การโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี
เพื�อให้ผูบ้ริโภคในต่างประเทศทราบเป็นเรื�องที�ควรทาํเกษตรกรไทยมีศกัยภาพในเรื�องอุปทานมากขึDน 
จากปริมาณผลผลิตที�เพิ�มขึDน แต่ดว้ยโครงสร้างของธุรกิจในปัจจุบนั การที�ไทยจะสามารถส่งออก
ทุเรียนไปยงัตลาดต่างประเทศยงัตอ้งพึ�งพาศกัยภาพ ความสัมพนัธ์ของธุรกิจของแต่ละประเทศอยู ่
ธุรกิจของไทยเองยงัมีช่องโหว่ในการเขา้ถึงตลาดต่างประเทศอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื�อง         
กฏระเบียบการนาํเขา้สินคา้ การขาดขอ้มูลดา้นภาวะตลาดและราคาผลไมใ้นต่างประเทศ เนื�องจาก
ต่างประเทศ มีกฎวา่หากตอ้งการขายสินคา้ออนไลน์ในเวบ็ไซต์ของต่างประเทศที�แตกต่างกนัออกไป 
บางประเทศ จะตอ้งเปิดบญัชีธนาคารของในประเทศเท่านัDน ทาํให้เกษตรกรบางรายขายทุเรียน              
ให้ลง้ที�อยูใ่นจงัหวดัโดยตรง ผูป้ระกอบการลง้และผูส่้งออกไทยหลาย ๆ รายยงัตอ้งอาศยัชาวชาติ
เขา้มาร่วมดาํเนินการหรือลงทุนด้วย หรือเพื�อให้เข้าถึงตลาดส่งออกได้มากขึDน การเขา้ถึงตลาด
ออนไลน์ในจีน ซึ� งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที�มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
 2. ท่านคิดว่ากิจกรรมที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื�อการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบั
ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี มีความสําคญัหรือไม่ เป็นกิจกรรมที�ควรกระทาํหรือไม่ และจงัหวดั
จนัทบุรีมีการดาํเนินการแลว้หรือไม่อย่างไรสามารถนาํมาวิเคราะห์และสรุปได้ดงันีD คือ กิจกรรม             
ที� เกี� ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื�อการสร้างภาพลักษณ์ที� ดีให้กับทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี                           
มีความสําคญัการให้ความรู้กบัเกษตรกรในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพที�ดียงัคงเป็นเรื� องสําคญั    
เมื�อคุณภาพของทุเรียนตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะช่วยสร้างช่องทางในการประชาสัมพนัธ์
ที�ดีไดใ้นปัจจุบนัการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีไดมี้การนาํมาเชื�อมโยง 
ในดา้นการท่องเที�ยวดว้ย อาทิเช่น ในช่วงที�มีผลผลิตของทุเรียนออกเป็นจาํนวนมาก ทางจงัหวดั
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จนัทบุรี จะมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวเชิงนิเวศ มีการชิม กิน ถึงที�สวนผลไม ้ทาํให้ผูบ้ริโภค
สามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตทุเรียนที�มีคุณภาพไดไ้ดจ้ากเกษตรกรโดยตรงอีกดว้ย 
 3. ท่านคิดว่านิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าทุเรียนเป็นการเปิดโอกาสผู ้บริโภค                  
พ่อคา้คนกลางและผูส่้งออกไดรู้้จกัทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี เป็นกิจกรรมที�ช่วยเพิ�มจาํนวนลูกคา้    
ที�มุ่งหวงัหรือไม่อย่างไร และจงัหวดัจนัทบุรีมีการดาํเนินการแล้วหรือไม่อย่างไรสามารถนํามา
วิเคราะห์และสรุปไดด้งันีD  คือ จากการสํารวจพบวา่ทางจงัหวดัจนัทบุรีมีการนาํทุเรียนที�มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานไปจดัแสดงในงานนิทรรศการในต่างประเทศอยู่หลายประเทศ ทาํให้ชาวต่างชาติ              
มีความสนใจเพิ�มมากขึDน เป็นการขยายฐานการส่งออกไปหลายประเทศ และยงัมีการนาํไปจดัตาม
ห้างสรรพสินคา้ที�มีการจาํหน่ายผลไมน้าํเขา้ ทุเรียนของจนัทบุรีเป็นหนึ� งนัDนที�ชาวต่างชาติ ต่างให้
ความสนใจถึงรูปลกัษณ์ที�แปลกในบางประเทศที�ยงัรู้จกัไม่มากนัก รวมถึงรสชาติที�แตกต่างจาก             
ผลไมอื้�น ๆ ทาํให้เป็นจุดเด่นของทุเรียนจนัทบุรี ยงัไดรั้บความสนใจจากชาวต่างชาติใหค้วามสนใจ
ในการบริโภคเพิ�มขึDนอีกดว้ย 
 4. จงัหวดัจนัทบุรี มีหน่วยงานสนบัสนุน มีบุคลากรที�มีความรู้เกี�ยวกบักลไกทางการตลาด
และสามารถดาํเนินการส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีหรือไม่อยา่งไรสามารถ
นาํมาวิเคราะห์และสรุปได้ดงันีD  คือ การจดัจา้งบริษทัการตลาดมืออาชีพ (Professional Marketer) 
เพื�อเพิ�มการบริโภคและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผลไมไ้ทยอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบ รัฐบาลไทย
ควรพิจารณาดาํเนินการจดัตัDงองค์กรกลางที�เป็นมืออาชีพเพื�อทาํหน้าที�กาํกบัดูแลปริมาณ พฒันาพนัธ์ุ 
แล ะ ระ บ บ ก ารผ ลิ ต ผ ล ไ ม้ใน ป ระ เท ศ เพื� อ ก ารส่ งอ อ ก  กํากับ ม าต รฐาน สิ น ค้าส่ งอ อ ก                  
กาํหนดราคา (รายสัปดาห์/เดือน) พฒันาระบบโลจิสติกส์เพื�อการส่งออก กาํหนดปริมาณการส่งออก 
โดยจาํแนกตามภูมิภาค รวมทัDงว่าจ้างมือการตลาดเพื�อพฒันาตลาดส่งออกและดาํเนินกิจกรรม          
การตลาดอยา่งต่อเนื�อง เป็นระบบ และอยา่งใกลชิ้ด จาํแนกตามสินคา้เป้าหมายต่อไป ทัDงนีD โดยอาจ
ศึกษาแบบจาํลองการพฒันาสินคา้ผลไม้ของบางประเทศ เช่น ส้มซันคิส (Sunkist) ของสหรัฐฯ   
และกีวี (Kiwi) ของนิวซีแลนด์ ที� มีองค์กรมืออาชีพบริหารจัดการผลไม้เข้าสู่ตลาดปลายทาง               
ทัD งระบบและครบวงจร ตัD งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี�ยว การขนส่งและเก็บรักษา การกาํหนด
ปริมาณและราคาขาย การสร้างและขยายตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์ บริการหลังการขาย              
และอื�น ๆ ขณะเดียวกันภาครัฐและเอกชนควรเร่งพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่เข้าสู่ตลาดจีน               
และกาํหนดมาตรการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหข้ยายตลาดโดยตรงไปยงัตลาดใหม่ที�เป็นรูปธรรม 
  4.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ควรพิจารณาเร่งปรับปรุงมาตรฐาน    
สินคา้ส่งออก ระบบการตรวจสอบและกาํกบัควบคุมคุณภาพสินคา้ส่งออก รวมทัDงพฒันารูปแบบ
สินคา้ส่งออก ควบคู่ไปกบัการสร้างตราสินคา้ทัDงในระดบัประเทศและผูส่้งออก ตลอดจนการขยาย
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การลงทุนในธุรกิจที� เกี�ยวข้องในต่างประเทศ เพื�อลดข้อจาํกัดอนัเกิดขึD นจากมาตรการดังกล่าว    
เนื�องจากกฎระเบียบและการดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพผลไมน้าํเขา้ของต่างประเทศมีแนวโน้ม             
ที�จะเข็มงวดยิ�งขึDนในอนาคต ดงันัDน จึงจาํเป็นที�ภาครัฐจะตอ้งเร่งสร้างความเขา้ใจกบัเกษตรกรและ 
ผูส่้งออก เพื�อพฒันามาตรฐานคุณภาพผลไม้ส่งออกของไทยโดยเร็ว ทัD งในแง่ขนาด รูปลักษณ์ 
ระดบัสารตกคา้ง และบรรจุภณัฑ ์
  4.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) ควรเปลี�ยนมุมมองมาให้ความสําคัญกับ             

การส่งออกเชิงคุณภาพมากกวา่เชิงปริมาณ โดยบริหารปริมาณและคุณภาพผลผลิตส่งออกอยา่งจริงจงั 

เพื�อให้ผลไมไ้ทยบางประเภท โดยเฉพาะมะม่วงและมงัคุด สามารถกาํหนดราคาจาํหน่ายต่อผล            

มากกว่าต่อนํD าหนัก และผลักดันให้ผูส่้งออกไทยติดต่อกับช่องทางจดัจาํหน่ายสมยัใหม่ที�เข้าสู่               

กลุ่มผูบ้ริโภคระดบัสูงให้มากขึDน พร้อมพฒันาการส่งออกผลไมพ้ร้อมรับประทาน เพื�อยกระดบั

ราคาสินคา้ในตลาดต่างประเทศ 

  4.3 กลยุท ธ์ด้าน โล จิส ติกส์  (Logistics Strategy) ควรให้ ความ รู้ความ เข้าใจแก่

เกษตรกร ผู ้นําเข้า ผู ้ค้าส่ง และผู ้ค้าปลีกเกี�ยวกับการเก็บเกี� ยว และรักษาคุณภาพของผลไม ้                      

ในระหว่างการขนส่งและรอการขาย รวมทัDงเร่งสร้าง ขยาย และพฒันาเครือข่ายกระจายสินคา้ที�มี

คุณภาพในบริเวณภาคเหนือและตอนกลางของจีนเพื�อใหส้ามารถขยายตลาดผลไมส้ดไดก้วา้งขวาง

มากขึDน ยกระดบัคุณภาพ และลดตน้ทุนสินคา้ไปสู่ตลาดบริเวณดงักล่าว 

  4.4 กลยุท ธ์ด้าน การส่ งเส ริม การตลาด  (Promotional Strategy) เพื� อ เส ริม ส ร้าง                 

ภาพลักษณ์และเพิ�มการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง โดยมุ่งหวงัที�จะ                 

ขยายโอกาสการบริโภคอาหารไทยในช่วงเวลาที�ชาวต่างชาติใช้เวลาอยู่ภายในบ้านเรือนของตน             

ให้มากขึDนและเพิ�มกลุ่มลูกคา้เป้าหมายขึDนสู่ตลาดระดบับน โดยใช้ประโยชน์จากเทศกาลสําคญั             

ของชาวต่างชาติและการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากมาย 

 5. ท่านคิดว่าเกษตรกร ควรมีบทบาทในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือไม่อย่างไร 

เกษตรกรดาํเนินการขายทุเรียนโดยตรงไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง ส่งผลดีเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนหรือไม่

อย่างไรสามารถนํามาวิเคราะห์และสรุปได้ดงันีD  คือ การติดต่อกับผูซื้D อโดยตรงนัD นเป็นเรื� องที�ดี               

แต่การที� เกษตรกรนัD นจะส่งออกผลไม้ด้วยตนเองไปยงัตลาดต่างประเทศนัD น ยงัมีข้อจํากัด                            

อยูห่ลายประการที�ควรให้หน่วยงานภาครัฐ ทาํความร่วมมือร่วมกนัเพื�อการเปิดการคา้เสรีทางดา้นนีD  

เพื�อเอืDออาํนวยใหก้บัเกษตรกรมากขึDน 
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อภิปรายผล 

 ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี 
 1. ปัญหาทางการตลาดเพื�อการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีโดยภาพรวมผูใ้ห้ขอ้มูล
มีความคิดเห็นที�ตรงกนัวา่ มีความสําคญัและส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี
ไม่ว่าจะเป็นความเขม้งวดเกี�ยวกบัระเบียบ สภาพคล่องตวัของแต่ละประเทศคู่ค้า ทุเรียนที�ผลิต                
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ� งสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546 : 53 - 55) เกี�ยวกบัแนวคิด
คุณภาพมาตรฐานสินค้า โดยควรมุ่งการสื�อสารในอนัที�จะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในคุณภาพ               
ดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น คงทนทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีความพิถีพิถนัในการคดัสรรทุเรียนที�ตดั
ตามฤดูกาล ซึ� งจะไดช่้วงอายุของการทานทุเรียนที�อร่อยและมีคุณภาพ การผา่นมาตรฐานการรับรอง
และเทคโนโลยีที�ทันสมัยต่อการตรวจสอบทุเรียนที�ได้คุณภาพเพื�อตอบสนองความต้องการ                 
และมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งรายอื�น ทัDงนีD เพื�อเป็นการขจดัปัญหาทางการตลาดดว้ยวิธีการสื�อสาร  
ที�เหมาะสมและสามารถวดัประสิทธิภาพได ้นอกจากนีDผลจากวเิคราะห์ยงัพบอีกวา่มีความสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของจกัรพงศ ์หาญบุญทรง (2257 : 7 - 8) ที�ไดศึ้กษาวจิยัเรื�อง “กลยุทธ์การส่งออกทุเรียนสด
และลาํไยสดของไทยสู่ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน” ผลการวิจยัพบวา่ จุดอ่อนคือผลไมเ้มืองร้อน
เสียหายง่าย การใชส้ารเคมีกบัผลผลิต เกษตรกรบางรายขาดจริยธรรมจึงควรให้เกษตรกรปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตทาํ  GAP ขยายการผลิตนอกฤดูผูร้วบรวมและผูส่้งออกเนน้ควบคุมคุณภาพ
ผลไมที้�ส่งออก ผูส่้งออกควรขยายช่องทางการตลาดและหาตลาดใหม่หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริม
และพฒันาเทคโนโลยีการผลิตอยา่งเต็มที�ตรวจสอบสินคา้ที�ส่งออกอยา่งเขม้งวด เร่งเจรจาหาขอ้ยุติ
หรือผอ่นผนัการใชม้าตรการที�มิใช่ภาษีของประเทศคู่คา้ ประชาสัมพนัธ์ผลไมไ้ทยในงานแสดงสินคา้ 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผูร้วบรวมและผูส่้งออก เพื�อสร้าง                  
ความเขม้แขง็และความเป็นธรรมทางการคา้ 
 2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออก
ทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ผลการวเิคราะห์พบวา่ เครื�องมือในการสื�อสารร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร
ยงัช่วยสร้างพลังสําคัญ เพราะเกษตรกรเองนัD นจะช่วยบทบาทสําคัญถึงจุดเด่นของทุเรียน                       
ที�ตนนัD นผลิตมาว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับสินค้าของตนเองนัD นได้อย่างไร การสร้าง                 
ความร่วมมือกบัภาคการท่องเที�ยว จะช่วยผลกัดนัทัDงคนในประเทศมาเที�ยวและบริโภคทุเรียน
จนัทบุรี และควรทาํการส่งเสริมการท่องเที�ยวให้ทั�วถึงไปยงัต่างประเทศ ทาํให้ต่างประเทศรู้จกั
ทุเรียนจนัทบุรีอยา่งแพร่หลายและการไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานทัDงภาครัฐและภาคเอกชน 
เข้ามาช่วยในเรื�องประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ในเรื� องการส่งออกไปต่างประเทศ การออกแบบ          
บรรจุภณัฑ์ที�ใส่ทุเรียนให้มีความสวยงาม ทาํให้น่าบริโภคมากขึDน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสื�อสาร
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การตลาดของเชาว์ โรจนแสง (2561 : 5) ที� ให้ความสําคัญเกี�ยวกับการสื� อสารผ่านรูปแบบ               
การประชาสัมพนัธ์ ในการสร้างความร่วมมือ และความเขา้ใจที�ตรงกนั เพื�อรักษาความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี รวมถึงสอดคล้องกับ             
งานวิจัยของพี รพร พ ร้อมเท พ (2558 : 14 - 25) ที� ได้ศึกษาวิจัย เรื� อง “แนวท างการพัฒ นา                  
การผลิตทุเรียน ศรีสะเกษเพื�อการส่งออกไปยงัประเทศจีน” พบว่า ทาํการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์              
เพื�อกาํหนดเป็นแนวทางการพฒันาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษ เพื�อการส่งออกไปยงัประเทศจีน             
โดยมุ่งเน้นศึกษาในส่วนของกระบวนการผลิตทุเรียนในเชิงของการบริหารจัดการการผลิต               
ในภาพรวมของจงัหวดัศรีสะเกษ 
 3. แนวทางการแก้ปัญหาทุเรียนส่งออกของจังหวดัจันทบุรี ผลการวิเคราะห์พบว่า                 

ควรสนับสนุนส่งเสริมหรือร่วมดาํเนินการเพื�อให้ผูป้ระกอบการไทยเขา้มาจดทะเบียนนิติบุคคล         

เป็นผูน้าํเขา้ผลไมที้�ไดรั้บอนุญาต เพื�อลดการพึ�งพาและสร้างอาํนาจในการต่อรองกบัผูน้าํเขา้จาก

ต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสื�อสารการตลาดของมิดล์เดลตนั (Middleton.1994 : 18 - 35) 

กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมหรือเครื�องมือทางการตลาดอยา่งหนึ� ง             

ที�กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการเกิดความสนใจต่อกิจกรรมในการที�จะพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนั 

การผลิต และการส่งออกทุเรียนอย่างมืออาชีพเมื�อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื�นจากประเทศ                  

ที�มีศกัยภาพใกลเ้คียงหรือสูงกวา่ผูป้ระกอบชาวไทย โดยการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผูน้าํเขา้ผลไม้

ที�ได้รับอนุญาต นอกจากนีD ผลการวิเคราะห์ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของบุญชนะ ศรีสกุลพิสุทธิq  

(2552 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเรื� อง “กลยุทธ์การเพิ�มความสามารถในการส่งออกทุเรียนไปจีน              

ของบริษทั A จาํกดั” พบวา่ การวางแผนกลยุทธ์ที�ช่วยเพิ�มความสามารถในการส่งออกทุเรียนไปจีน

ของบริษัท A จาํกัด การเก็บรวบรวมข้อมูลที�ใช้ในการศึกษาครัD งนีD ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที�ได้จาก                  

การสัมภาษณ์ผูจ้ดัการที�ดูแลดา้นการส่งออกทุเรียนของบริษทั A จาํกดั และการทาํแบบสอบถาม

ของพนกังานและเจา้หน้าที�ที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานประจาํปีของบริษทั A จาํกดั 

ระหว่างปี 2546 - 2550 รวมถึงเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งออกทุเรียนไปจีน วิธีการศึกษา            

จะทาํการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีต้นทุนรายได้มาวิเคราะห์ด้านการผลิต ทาํการศึกษาด้านการตลาด            

โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4P’s) ทําการศึกษาด้านการเงินโดยใช ้                   

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) และทาํการศึกษาดา้นการจดัการโดยใชข้อ้มูล

ที�ได้จากการสัมภาษณ์และการทาํแบบสอบถาม จากนัDนนําขอ้มูลที�ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี            

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื�อทราบถึงแผนกลยุทธ์ที�เหมาะสมในการเพิ�ม

ความสามารถในการส่งออกทุเรียนไปจีนของบริษทั A จาํกดั 
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 4. จงัหวดัจนัทบุรีควรกาํหนดกลยุทธ์เพื�อส่งเสริมการส่งออกทุเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากที�สุด พบว่าควรให้การจัดอบรมให้ความรู้ วางแผน การไขปัญหาให้กับชาวสวนทุเรียน          
โดยมีผู ้เชี� ยวชาญคอยให้ค ําป รึกษาแนะนําในเรื� องการส่งออกสอดคล้องกับงานวิจัยของ                          
จารุวรรณ ทองใบ (2562 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� องรูปแบบตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียน        
ตามความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออกวา่นเหลือง ตาํบลชากไทย              
กิ�งอาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า การนาํผลผลิตไปจาํหน่ายเองในตลาดขายส่งทอ้งถิ�น
เป็นช่องทางจาํหน่ายที�นิยมมากที�สุด ปัญหาการตลาดที�พบมากที�สุด คือ ไม่มีอาํนาจการต่อรองราคา 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีความคาดหวงัต่อรูปแบบตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียนปัจจยัที�มีผลต่อ
การพฒันารูปแบบการตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียนตามความคาดหวงัของกลุ่มสมาชิก คือ               
พืDนที�ปลูกทุเรียน รายได ้จาํนวนชนิดพนัธ์ุทุเรียน จาํนวนแหล่งข่าวสารทางการเกษตร และความถี�
ในการฝึกอบรม 
 5. เกษตรกร หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และผูป้ระกอบการส่งออกทุเรียน ควรมีความรู้ 
ความเขา้ใจเกี�ยวมาตรฐานคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออก โดยรวมอยู่ในระดับมากที�สุด พบว่า
เกษตรกรควรได้รับความรู้ในเรื�องมาตรฐาน GAP พืชอาหาร เพื�อการผลิตทุเรียนให้ถูกตอ้งและ
เหมาะสมเพื�อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความตอ้งการของตลาดอีกทัDง            
ชาวสวนจาํเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพิ�มเติมด้วย โดยเฉพาะ                  
การส่งออกไปยงัต่างประเทศซึ� งต้องมีการรับรองทัD งมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
จารุวรรณ ทองใบ (2562 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง รูปแบบตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียน              
ตามความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนเพื�อการส่งออกวา่นเหลือง ตาํบลชากไทย 
กิ�งอาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ 1) ควรมีการศึกษาและวิจยัเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ 
และใช้ไดดี้กบัสภาพพืDนที� 2) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนัซืDอและร่วมกนัผลิตปุ๋ย
และสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 3) ควรมีการถ่ายทอดความรู้ในเรื�องการใชปั้จจยัการผลิตให้ถูกตอ้ง 
4) ควรจดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบีD ยตํ�า ไวบ้ริการเกษตรกร 5) ควรมีการพฒันารูปแบบตลาดกลาง
เพื�อการส่งออกทุเรียน จาํนวน 71 ประเด็นยอ่ย 6) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื�อรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาด และจาํหน่ายผลผลิต 7) ควรพัฒนาการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม            
โดยวธีิการเสวนาวชิาการภายในหมู่บา้น และใชสื้�อในทอ้งถิ�นใหเ้กิดประโยชน์ 
 6. จุดเด่นของทุเรียนจงัหวดัจนัทบุรีที�ทาํให้เป็นที�นิยมและยอมรับของผูบ้ริโภค โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากที�สุด พบว่าทุเรียนจนัทบุรี ส่วนใหญ่ชาวสวนตดัเปอร์เซ็นต์เป็นไปตามที�กาํหนด  
ทาํให้เนืDอของทุเรียนนัDนเป็นที�นิยมของคนที�ชอบทานทุเรียน ซึ� งก็มีความชอบที�แตกต่างกนัออกไป 
บางคนชอบกินเนืDอเละ บางคนชอบกรอบนอกนุ่มใน อีกทัDงมีหลายพนัธ์ุที�นิยมกิน เช่น หมอนทอง 
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กา้นยาว หลงั ๆ เคยไดล้องกินพวงมณี มีความชอบมาก เพราะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพีรพร พร้อมเทพ (2558 : 14 - 25) การศึกษาแนวทางการพฒันาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษ
เพื�อการส่งออกไปยงัประเทศจีนพบวา่ ประสิทธิภาพการผลิตที�อยูใ่นเกณฑ์ดี คือมีผลผลิตเฉลี�ยสูง 
และตน้ทุนในการผลิตที�ค่อนขา้งตํ�าสําหรับคุณภาพของผลผลิตนัDน ทุเรียนศรีสะเกษมีคุณภาพดี 
และส่วนใหญ่ผลิตตามมาตรฐาน GAP นอกจากนีD ลกัษณะการจาํหน่ายและโอกาสทางการตลาด 
ของทุเรียนศรีสะเกษยงัเอืDอใหเ้กิดการพฒันาและมีโอกาสที�จะขยายในตลาดจีนไดอี้กมาก 
 การสื�อสารที�มีประสิทธิภาพเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจังหวดัจันทบุรี    
 1. การโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเพื�อให้ผูบ้ริโภคในต่างประเทศ
ทราบ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด พบว่า การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูป้ลูกทุเรียนจะทาํให้เกิด             
การแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�มีประโยชน์ในการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพที�ดี สร้างความเขม้แข็งให้กบั                
ผูป้ลูกทุเรียน ให้มีความมั�นใจในกระบวนการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์                 
การส่งออก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจารุวรรณ ทองใบ (2562 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง รูปแบบ
ตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียนตามความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน                  
เพื�อการส่งออกว่านเหลือง ตาํบลชากไทย กิ�งอาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรีพบว่า การพฒันา           
รูปแบบการตลาดกลางเพื�อการส่งออกทุเรียนตามความคาดหวงัของกลุ่มสมาชิก คือ พืDนที�ปลูก
ทุเรียน รายได ้จาํนวนชนิดพนัธ์ุทุเรียน จาํนวนแหล่งข่าวสารทางการเกษตร และความถี�ในการฝึก
อบรม เพื�อใหไ้ดทุ้เรียนที�มีคุณภาพจากนัDนมีการโฆษณาเกี�ยวกบัคุณภาพของทุเรียนได ้
 2. กิจกรรมที�เกี�ยวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื�อการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบัทุเรียนของ
จงัหวดัจนัทบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด พบว่าการท่องเที�ยวจงัหวดัจนัทบุรี ที�เห็นบ่อยมีสื�อ 
ในเฟสบุ้ค ที�เขา้ถึงคนได้ง่าย แล้วมี Youtube ที�ทาํรูปแบบวีดีโอรูปแบบที�ทนัสมยั นําเสนอด้าน               
การท่องเที�ยวมากินทุเรียนที�จนัทบุรี ทาํให้คนเขา้มากินทุเรียนจนัทบุรีกนัมาก เพราะสื�อประเภทนีD
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพงศ์ หาญบุญทรง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง กลยุทธ์              
การส่งออกทุเรียนสดและลาํไยสดของไทยสู่ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า ปริมาณ           
การส่งออกทุเรียนสดของไทยไปประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนรวมปี 2547 - 2556 สามอนัดบัแรก 
คือ อินโดนีเซีย ลาว และมาเลเซียตามลาํดบั มีการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการตลาดในกลุ่มร้านคา้
สมัยใหม่ อุปสรรคคือ การพัฒนาการผลิตผลไม้ของหลายประเทศ มาตรการที� มิใช่ภาษีของ             
ประเทศคู่คา้ภาวะการแข่งขนัในตลาดผลไมมี้แนวโนม้จะรุนแรงมากขึDน 
 3. นิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา้ทุเรียนเป็นการเปิดโอกาสผูบ้ริโภค พ่อคา้คนกลาง
และผูส่้งออกได้รู้จักทุเรียนของจังหวดัจนัทบุรี เป็นกิจกรรมที�ช่วยเพิ�มจาํนวนลูกค้าที�มุ่งหวงั              
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที�สุด การดาํเนินการตามแผนโดยมีกลไกการบริหารจดัการที�จะทาํให้เกิด
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ผลสําเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แนวทางนีD การพฒันานีDสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ระบบงานที�จะตอ้ง
เชื�อมโยงและประสานการทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ ระบบการผลิต ระบบการเขา้ถึงองค์ความรู้ และ
ระบบการปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ส่งเสริมการเกษตรสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรพร พร้อมเทพ 
(2558 : 14 - 25) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพื�อการส่งออกไปยงั 
ประเทศจีน พบว่า  มีการออกแบบและวางแผนการส่งเสริมและพฒันา รวมถึงการดาํเนินการ               
ตามแผนโดยมีกลไกการบริหารจดัการที�จะทาํให้เกิดผลสําเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  แนวทางนีD  
การพฒันานีD สามารถสรุปได้เป็น 3 ระบบงานที�จะตอ้งเชื�อมโยงและประสานการทาํงานร่วมกนั              
ไดแ้ก่ ระบบ การผลิต ระบบการเขา้ถึงองคค์วามรู้ และระบบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ส่งเสริม
การเกษตร 
 4. จงัหวดัจนัทบุรี มีหน่วยงานสนบัสนุน มีบุคลากรที�มีความรู้เกี�ยวกบักลไกทางการตลาด
และสามารถดาํเนินการส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีโดยรวมอยู่ในระดบั 
มากที�สุด พบวา่การให้ความรู้กบัเกษตรเป็นเรื�องสําคญั ในการช่วยเหลือตนเองก่อนเป็นอนัดบัแรก 
เพราะหากรอการช่วยเหลือในช่วงที�ทุเรียนสุกจะทาํให้เกิดความเสียหายมาก การใหค้วามรู้ กลยุทธ์
ในการปรับตวั เมื�อราคาตํ�า ก็อาจจะแนะให้ขายออนไลน์ เพราะในปัจจุบนัการขนส่งมีการพฒันา
สามารถส่งผลไม้ได้แล้วสอดคล้องกับงานวิจยัของนีลอะมอร์แกน (2011 : 15 - 20) การดาํเนิน               
กลยุทธ์การตลาดเพื�อการส่งออกความสามารถในการทาํตลาดส่งออกและผลการดําเนินงาน             
ดา้นการส่งออก ใหค้วามสําคญัเรื�องการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดส่งออกตามแผนอยา่งมีประสิทธิผล
เป็นปัจจยัสําคญัของผลการดาํเนินงานของบริษทั ที�ดาํเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ยงัไม่ค่อย               
มีใครรู้เกี�ยวกับลักษณะเฉพาะและตัวขับเคลื�อนประสิทธิภาพในการดาํเนินกลยุทธ์การตลาด               
เพื�อการส่งออก ดงันัDนการใหค้วามรู้ยงัคงเป็นเรื�องที�ตอ้งตระหนกั 
 5. เกษตรกร ควรมีบทบาทในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือไม่อย่างไร เกษตรกร
ดําเนินการขายทุเรียนโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลดีเกษตรกรผูป้ลูกทุเรียนโดยรวม                
อยูใ่นระดบัมากที�สุด พบวา่ การสร้างกลยทุธ์การส่งออก โดยให้ความรู้กบัเกษตรกรให้ผลิตทุเรียน
ที�มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP เพื�อการส่งออกได้ จะทาํให้ทุเรียนจนัทบุรีนัD นได้ราคาดี 
เกษตรกรสามารถเป็นผูต่้อรองราคาไดเ้องแต่การส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศนัDนยงัมีขอ้จาํกดัอยู่
หลายประการที�ควรใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเขา้มาช่วยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีความสามารถในการ
ส่งออกไดเ้อง จะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถขยายฐานการส่งออกไดห้ลากหลายสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพีรพร พร้อมเทพ (2558 : 14 - 25) การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษ             
เพื�อการส่งออกไปยงัประเทศจีน พบวา่ การประสานเชื�อมโยงทุกภาคส่วนและขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายและผลสาํเร็จร่วมกนั ยงัคงเป็นเรื�องสาํคญั 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. การสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ตอ้งให้ความสําคญั
ในพฒันาการผลิตทุเรียนจนัทบุรีให้มีปริมาณเพิ�มมากขึD น คุณภาพดี มีมาตรฐาน และเกษตรกร               
มีกาํไรสูงสุด ควรใช้แนวทางการพฒันาหลายแนวทางร่วมกัน การเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต               
(เพิ�มผลผลิตและลดตน้ทุน) การพฒันาคุณภาพผลผลิตในลกัษณะที�เป็นแนวทางในการบริหารจดัการ
เพื�อใหเ้กิดกระบวนการผลิต หรือระบบการผลิตทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรีเพื�อการส่งออก 
 2. การส่งออกทุเรียนนัD น ต้องพัฒนาทุเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก                
โดยต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกัน ทัD งด้านเกษตรกร ด้านการพาณิชย์ด้านการต่างประเทศ                   
ทัDงส่วนภาครัฐ และผูป้ระกอบการ ช่วยส่งเสริมคุณภาพทุเรียนที�ดีเป็นการสร้างจุดขาย สร้างความนิยม 
ให้เกิดจุดเด่นเป็นที�ยอมรับ ทาํให้ผูบ้ริโภค ผูซื้Dอเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของทุเรียนจนัทบุรี                  
มากที�สุด 
 3. กลยุทธ์การสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตลาดส่งออกทุเรียนของจงัหวดัจนัทบุรี ยงัตอ้ง             
ทาํการศึกษาความตอ้งการของตลาด รสนิยมผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื�อง เพื�อติดตามการเปลี�ยนแปลง
ของระบบการค้า รวมทัD งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ช่องทางการขนส่งและการกระจายทุ เรียน                      
ในประเทศจีน 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั+งต่อไป 

 1. ควรนาํกระบวนการกลยุทธ์ที�ทาํให้เกิดความย ั�งยืนกบัการส่งออกทุเรียน ร่วมมือกนั
ระหว่างเกษตรกร ผูส่้งออก ผูซื้Dอ ให้ความสําคญัมากขึDน โดยจบัมือร่วมกนัพูดคุยให้ความรู้ และมี
เป้าหมายในการคา้ร่วมกนั 
 2. กลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออกทุเรียน ทุเรียนจนัทบุรีมีจุดเด่นไดเ้ปรียบทัDงในรสชาติ 
ความสวยงามของผลผลิต จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ดังนัD น กิจกรรมที�ควรดําเนินการ คือ                 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ที�ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากภาครัฐ ในการช่วยสร้างโอกาสในการนาํทุเรียน
ไปแสดงสินคา้ในงานต่างประเทศ 
 3. ควรศึกษาพฤติกรรมบริโภคทุเรียนในแถบยุโรป อเมริกา หรือประเทศอื�น ๆ ว่ามี            
พฤติกรรมในการบริโภคทุเรียนหรือไม่ เพื�อเพิ�มฐานการส่งออกไปยงัหลาย ๆ ประเทศ 




