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ABSTRACT: This research was conducted to study 1) personal demographic characteristic data 
of farmers, 2) durian growing of farmers, 3) perception in durian marketing of farmers, 4) knowledge 
in durian marketing management of farmers, 5) durian marketing management of farmers, and 
6) relationship between demographic characteristic, durian growing, perception in durian 
marketing, knowledge on durian marketing management, and durian marketing management 
of farmers. Data were collected from 234 collaborate farmers in durian, Chanthaburi by using 
questionnaire. Descriptive statistics analysis including frequencies, percentage, weighted mean 
score, minimum and maximum score, and crosstab testing were employed to analyze the data. 
The results revealed that 1) farmers at 53.8 percent were male with average age of 52.37 years, 
they had primary school level of education at 45.3 percent, they had participated in durian 
collaborate farming 1.74 year and 73.9 percent were membership of durian collaborate farming, 
2) they had average durian yield 17,439.10 kilogram/year and durian production cost at 336,486.32 
Baht/year, their average income form durian was 1,486,252.14 Baht/year, 3) they had perceived 
in durian marketing at low level of product and price aspect, and there was a high level 
perception of place and promotion aspect, 4) their knowledge in durian marketing management 
was high level at average mean score 12.65 from total 15 score, 5) most of farmer had managed 
durian marketing at high level of product aspect, and low level of price, place and promotion 
aspect, and 6) education level, number of years in durian collaborate farming participation and 
perception in durian marketing in all aspect related on durian marketing management in product 
aspect, moreover, durian yield and perception in durian marketing in place aspect related on 
durian marketing management in price aspect.
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษา  
1) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกร 2) การผลิต
ทุเรียนของเกษตรกร 3) การรับรู้การตลาดทุเรียนของ
เกษตรกร 4) ความรู้การจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกร 5) การจดัการการตลาดทเุรยีนของเกษตรกร 
และ 6) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  
การผลิตทุเรียน การรับรู ้การตลาดทุเรียน ความรู ้ 
การจัดการการตลาดทุเรียน และการจัดการการตลาด
ทุเรียนของเกษตรกรที่เข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ทเุรียนในจงัหวดัจนัทบรุ ีจำานวน 234 คน 
เกบ็ข้อมลูโดยแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าตำ่าสุด ค่าสูงสุด และการแจกแจงแบบ
ตารางไขว้ ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 53.8 มีอายุเฉลี่ย 52.37 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 45.3 เข้าร่วมการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนเฉลี่ย 1.74 ปี  
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ร้อยละ 73.9   
2) เกษตรกรผลิตทุเรียนได้ผลผลิตเฉลี่ย 17,439.10 
กิโลกรัมต่อปี ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตทุเรียนเฉลี่ย 
336,486.32 บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการจำาหน่าย
ทุเรียนเฉลี่ย 1,486,252.14 บาทต่อปี 3) เกษตรกรรับ
รู้การตลาดทุเรียน ด้านผลติภณัฑ์และด้านราคาในระดบั
น้อย และมกีารรบัรูด้้านช่องทางการจัดจำาหน่ายและด้าน
การส่งเสริมการตลาดในระดับมาก 4) เกษตรกรมคีวาม
รู ้การจัดการการตลาดทุเรียนในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 12.65 คะแนน จากคะแนนรวม  
15 คะแนน 5) เกษตรกรส่วนใหญ่จัดการการตลาด
ทเุรยีน ด้านผลติภณัฑ์ในระดับมาก แต่จัดการการตลาด
ทเุรยีนด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย และด้าน
การส่งเสริมการตลาดในระดับน้อย และ 6) ระดับการ
ศึกษา จำานวนปีที่เข้าร่วมระบบการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และการรบัรูก้ารตลาดทเุรยีนทัง้ 4 ด้าน  
มีความสัมพันธ์กับการจัดการการตลาดทุเรียนด้าน

ผลิตภัณฑ์ อีกท้ังปริมาณผลผลิตทุเรียนต่อปี และ 
การรับรู้การตลาดทุเรียนด้านช่องทางการจำาหน่าย  
มีความสัมพันธ์กับการจัดการการตลาดทุเรียนด้าน
ราคา

ค�าส�าคัญ: การจัดการการตลาด, เกษตรแปลงใหญ่, 
ทุเรียน, จันทบุรี

บทน�า

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสำาคัญของ
ประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีปริมาณ
การส่งออกทุเรียน 393,009 ตัน มูลค่าการส่งออก
ทุเรียนรวม 13,843 ล้านบาท มีการบริโภคภายใน
ประเทศ ปริมาณ 238,766 ตัน เกษตรกรขายทุเรียน
ได้ราคาเฉลี่ย 34.29 บาทต่อกิโลกรัม (Office of 
Agricultural Economics, 2016) ในปี พ.ศ. 2561 มี
ปรมิาณการส่งออกถึง 530,226 ตนั มลูค่า 35,333 ล้าน
บาท มปีรมิาณการบรโิภคภายในประเทศ 206,869 ตนั 
เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ ราคาเฉลี่ยถึง 78.16 
บาทต่อกโิลกรมั ทเุรยีนจงึเป็นผลผลติทางการเกษตรที่
มมีลูค่าสงูมากในปัจจบุนั เมือ่เทยีบกบัผลผลิตทางการ
เกษตรอื่นในประเทศไทย (Office of Agricultural 
Economics, 2018a)  

จงัหวดัจันทบรุ ีเป็นจงัหวัดทีม่คีวามสำาคญัใน
การผลิตทุเรยีนแหล่งใหญ่ของประเทศ เนือ่งจากมพ้ืีนท่ี
ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมี
พื้นที่ปลูกทุเรียนถึง 212,213 ไร่ และยังสามารถผลิต
ทุเรียนจำานวนได้มากถึง 279,075 ตัน  (Office of 
Agricultural Economics, 2018b)  การจำาหน่าย
ทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลผลิตร้อยละ 73.96 
ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ผลผลิตร้อยละ 15.72 
กระจายแก่ผู้บริโภคภายในประเทศ ผลผลิตร้อยละ  
10 นำาผลผลิตไปแปรรูป มีผลผลิตเพียงร้อยละ 0.32  
ท่ีบริโภคภายในจังหวัด (Office of Agricultural 
Economics, 2017) ประเทศคู่ค้าของไทยในการ 
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ส่งออกที่สำาคัญ คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
มีปริมาณร้อยละ 78 ของปริมาณส่งออกทุเรียนไทย
ทั้งหมด แต่เนื่องจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน 
ในจงัหวัดจนัทบรุ ี มช่ีวงเวลาจำากดัเพยีง 3 เดอืน ตัง้แต่
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมามักจะพบกบั
ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดย
เฉพาะในช่วงทีผ่ลผลติออกสูต่ลาดปริมาณมาก เป็นเหตุ
ให้ผลผลิตได้รบัความเสยีหายจากการเกบ็เกีย่วผลผลติ
ไม่ทัน ขาดระบบการกระจายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ไม่สามารถกระจายผลผลิตได้ทันกับปริมาณผลผลิตท่ี
พร้อมออกสู่ตลาด ก่อให้เกิดปัญหาราคาทุเรียนตกตำ่า 
(Thaiyotin, 2011) อกีทัง้ปัจจบุนัการจำาหน่ายผลผลติ
พ่ึงการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ตลาดหลัก หากสาธารณรฐัประชาชนจนีออกมาตรการ
เข้มงวด สวนทุเรียนของเกษตรกรต้องผ่านมาตรฐาน 
GAP และโรงคดับรรจตุ้องผ่านมาตรฐาน GMP ผลผลติ
อาจต้องกระจกุตวัล้นตลาดภายในประเทศ การบรหิาร
จัดการการตลาดทุเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

  ในปี พ.ศ. 2558 ภาครฐัออกนโยบายเกษตร
แปลงใหญ่ ที่เน้นความสำาคัญในเรื่องการลดต้นทุนการ
ผลิตที่เกิดจากการรวมแปลงผลิตของเกษตรกรเป็น
แปลงใหญ่ โดยมีหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
อาทิ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมท้ัง
ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
ของตลาด แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคา
สินค้าเกษตรตกตำ่า (Ministry of Agricultural and 
Cooperatives, 2016) โดยคาดหวังว่าเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จะสามารถจัดการการ
ตลาด ลดความเส่ียง และสามารถแก้ปัญหาเมือ่ผลผลติ
ล้นตลาดได้ด้วยตนเอง 

 ระบบการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่
มีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม 
และบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิต
และรวมกันจำาหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อ
หน่วยเพิ่มข้ึน รวมท้ังผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เกษตรกรทีเ่ข้าระบบการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ทุเรียนต้องผ่านกิจกรรมหลัก และการถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ 
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ (Ministry 
of Agricultural and Cooperatives, 2016) เกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี มีความสนใจเข้าร่วม
ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559–2562 จำานวน 553 ราย รวมเป็นจำานวน 
15 แปลง การเข้าร่วมระบบการส่งเสริมแบบเกษตร
แปลงใหญ่จึงมีความสอดคล้องกับการลดความเสี่ยง
ทางการตลาด จากเดิมที่เน้นจำาหน่ายไปยังตลาดใด
ตลาดหนึ่งเป็นตลาดหลักเป็นการกระจายความเสี่ยง 
โดยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และช่อง
ทางในการจัดจำาหน่าย อีกทั้งช่วยป้องกันปัญหา
ทางการตลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต และเป็น
แนวทางส่งเสรมิการผลติสนิค้าเกษตรของเกษตรกรให้
มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร 
ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

จากเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเหน็ความสำาคญั
ในการทำาการศึกษาการจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ทเุรยีน จงัหวดัจันทบรุ ี โดยทำาการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล การผลิตทุเรียนของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน การรับรู้การตลาดทุเรียน
ของเกษตรกร ความรู้ด้านการจัดการการตลาดทุเรียน
ของเกษตรกร และการจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา สนับสนุนการส ่ ง เส ริมการเกษตรให ้มี
ประสทิธภิาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อตวัเกษตรกร 
และครอบครัว อีกทั้งยังนำาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับ
ใช้ให้ก่อประโยชน์ในพืน้ทีไ่ม้ผลอืน่ของประเทศไทยตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม
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อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่กึษา คอื เกษตรกรผูป้ลูกทเุรยีน

ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัด
จนัทบรุ ีในพืน้ที ่6 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอท่าใหม่ นายายอาม 
เขาคิชฌกูฎ ขลุง มะขาม และโป่งนำ้าร้อน จำานวน  
553 ราย ได้กำาหนดกลุม่ตัวอย่างโดยวธิกีารสุม่ โดยการ
ใช้ตารางสำาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ความคลาดเคลือ่น 
5% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ทำาการศึกษาเท่ากับ 234 ราย  
การกำาหนดสัดส่วนของกลุ ่มตัวอย่าง โดยการแบ่ง
ประชากรออกเป็นรายอำาเภอ ได้ประชากรจำานวน  
4 กลุ่ม และคำานวณหาสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม โดย
คำานวณตามสูตรการหาจำานวนตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
อย ่างง ่ายชนิดสุ ่มแบบสัดส ่วน (Proportional 
stratified random sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่างจาก 
4 กลุ่มประชากร ดังนี้ 1) อำาเภอนายายอาม ประชากร
จำานวน 109 ราย ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 46 ราย   
2) อำาเภอท่าใหม่ ประชากรจำานวน 95 ราย ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 40 ราย 3) อำาเภอเขาคิชฌกูฏ  
และ อำาเภอโป่งนำ้าร้อน ประชากรจำานวน 135 ราย  
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 57 ราย  4) อำาเภอขลุง และ
อำาเภอมะขาม ประชากรจำานวน 214 ราย ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 91 ราย กำาหนดวิธีสุ ่มตัวอย่าง  
โดยใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูวิจัยใน

ครัง้นี ้คอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์
ทีต้ั่งไว้ เกีย่วกับข้อมลูพืน้ฐานส่วนบคุคล การผลติทเุรยีน
ของเกษตรกรแปลงใหญ่ทเุรยีน การรบัรูก้ารตลาดทเุรยีน
ของเกษตรกร ความรู้การจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกร การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกร
แปลงใหญ่ทเุรียน โดยกำาหนดเกณฑ์การวดั ดังน้ี 

การวัดการรับรู้การตลาดทุเรียน ในกิจกรรม
ส่วนประสมทางการตลาดทเุรยีน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัด
จำาหน ่าย (Place) ด ้านการส ่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ด้วยการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal 
scale) โดยให้เกษตรกรเลือกตอบว่า รับรู้ หรือไม่รับรู้
ในแต่ละด้าน และกำาหนดระดับการรับรู้เป็น 2 ระดับ 
คือ รับรู้ในระดับมาก และรับรู้ในระดับน้อย จากการ
นับจำานวนข้อคำาตอบของเกษตรกรที่ตอบว่า รับรู้ 

การวัดความรู้การจัดการการตลาดทุเรียน 
ตามแนวทางพัฒนาตามระบบการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการตลาด ด้วยการ 
วัดแบบช่วง (Interval scale) โดยให้เกษตรกรตอบ
คำาถามรายข้อ ข้อคำาถามทีเ่กษตรกรตอบถกูให้คะแนน  
1 คะแนน และตอบผดิให้คะแนน 0 คะแนน ซึง่กำาหนด
ช่วงคะแนนความรู้ตามการแบ่งอันตรภาคชั้น 3 ระดับ 
คือ มีความรู้ระดับน้อย มีความรู้ระดับปานกลาง และ
มีความรู้ระดับมาก 

การจัดการการตลาดทเุรยีนของเกษตรกร ใน
กิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดทุเรียน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน 
ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ด้วยการวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal scale) โดยเกษตรกรท่ีมีการปฏิบัติหรือ
จัดการการตลาดในแต่ละด้านให้ค่าเป็น 1 และไม่
ปฏิบัติหรือไม่มีการจัดการการตลาดให้ค่าเป็น 0  
ซึง่กำาหนดระดบัการปฏบิตัเิป็น 2 ระดบั คอื ปฏบิตัหิรือ
จัดการในระดับมาก และปฏิบัติหรือจัดการในระดับ
น้อย

การ เก็ บ ร วบรวมข ้ อมู ลแบบทุ ติ ยภู มิ 
(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ซึ่งประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
บทความ วารสาร ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data)  
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โดยการศึกษารวบรวมข ้อมูลจากแบบสอบถาม
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่
ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี จำานวน 234 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Weighted 
mean score) ค่าตำ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด 
(Maximum) และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ของเกษตรกร การผลิตทุเรียนของเกษตรกร การรับรู้ 
การตลาดทุเรียนของเกษตรกร ความรู้การจัดการการ
ตลาดทุเรียนของเกษตรกร และการจัดการการตลาด
ทุเรียนของเกษตรกร และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคล การผลิตทุเรียน การรับรู้การตลาด
ทุเรียน ความรู ้การจัดการการตลาดทุเรียน และ 
การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกร โดยการ
แจกแจงแบบตารางไขว้ (Crosstab)

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร
 เกษตรกรเป็นเพศชาย จำานวน 126 คน  
(ร้อยละ 53.8) มีอายุ 41–60 ปี จำานวน 138 คน  
(ร้อยละ 59.0) โดยเกษตรกรมีอายุน้อยที่สุด 21 ปี 
มีอายุมากที่สุด 79 ปี และมีอายุเฉลี่ย 52.37 ปี จบการ
ศกึษาระดบัประถมศกึษา จำานวน 106 คน (ร้อยละ 45.3) 
โดยจบการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวง

ศกึษาธกิารกำาหนด เกษตรกรสามารถนำาไปใช้ประกอบ
อาชีพของตนเองได้ สอดคล้องกับ Thardphaiboon 
(2003) ศึกษาเรื่องปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์
กับความตระหนักต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน
จังหวัดจันทบุรี จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ปลูก
ทุเรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40–50 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

เกษตรกรมีประสบการณ์ในการผลิตทุเรียน  
1–15 ปี จำานวน 114 คน (ร้อยละ 48.7) มปีระสบการณ์
น้อยท่ีสุด 1 ปี ประสบการณ์มากท่ีสุด 50 ปี และมี
ประสบการณ์เฉลี่ย 18.16 ปี ใช้แรงงานเฉลี่ยในการ
ผลิตทุเรียน 5 คน ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวใน
การผลิตทุเรียน จำานวน 219 คน (ร้อยละ 93.6) 
เกษตรกรเข้าร่วมการส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ทุเรียนเฉลี่ยเป็นเวลา 1.74 ปี เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตร
แปลงใหญ่ จำานวน 173 คน (ร้อยละ 73.9) เกษตรกร
นิยมปลูกทุเรียนพันธุ ์หมอนทอง จำานวน 232 คน  
(ร้อยละ 99.1) มีพื้นที่การผลิตทุเรียนเฉลี่ย 16.41 ไร่ 
ปริมาณผลผลิตทุเรียนเฉลี่ย 17,439.10 กิโลกรัมต่อปี 
ใช้ต้นทุนผลิตทุเรียนเฉลี่ย 336,486.32 บาทต่อปี 
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 1,486,252.14 บาทต่อปี  
(Table 1) สอดคล้องกบั Panyasan (2017) ศึกษาการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ด ้วยบทเรียนสำาหรับผู ้
ประกอบการธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์  พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 33.33 เป็นเจ้าของ
สวนทุเรียน โดยมีเนื้อท่ีในการปลูก 10–20 ไร่ มี
ประสบการณ์ในการผลติทุเรยีน 1–15 ปี ร้อยละ 89.99
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Table 1  Farmers’ demographic and durian growing
     (n=234)

Farmers’ demographic and durian growing Maximum Minimum Average

Age (year)
Durian growing experience (year)
Work force of durian production (person)
Participation in durian collaborate farming (year)
Durian growing area (rai)
Durian yield (kg/year)
Durian production cost (Baht/year)
Income from durian growing (Baht/year)

79
50
20
4

100
240,000

4,000,000
20,000,000

21
1
1
1
2

200
2,000

15,000

52.37
18.16
5.00
1.74

16.41
17,439.10

336,486.32
1,486,252.14

การรับรู้การตลาดทุเรียนของเกษตรกร 
เกษตรกรมากกว่าครึ่งรับรู้การตลาดทุเรียน

ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับน้อย จำานวน 129 คน (ร้อยละ 
55.11) โดยจำาแนกการรับรู้ผลิตภัณฑ์ทุเรียน ดังนี้ 
เกษตรกรรับรู้เร่ืองการแกะเนือ้พร้อมทาน จำานวน 163 
คน (ร้อยละ 69.7) เกษตรกรรับรู ้เรื่องการนำาไป
ประกอบอาหาร จำานวน 178 คน (ร้อยละ 76.1)  และ
การแปรรูปเป็นทุเรียนทอด จำานวน 151 คน (ร้อยละ 
64.5) ตามลำาดับ เกษตรกรรับรู้เรื่องการเพิ่มมาตรฐาน
คุณภาพผลผลิตในการผลิตภัณฑ์ทุเรียนพรีเม่ียม 
จำานวน 129 คน (ร้อยละ 55.1) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เกษตรกรรบัรู้ จำานวน 133 คน (ร้อยละ 56.8)  และการ
รับรู้สายพันธุ์ทางการค้าใหม่ จำานวน 160 คน (ร้อยละ 
68.4) ตามลำาดับ ส่วนการวัดการรับรู้ในการเพิ่มมูลค่า 
และการใช้นวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ เกษตรกรรับรู้เรื่องการนำาไปผลิตเป็นไอศกรีมที่มี
มูลค่า จำานวน 134 คน (ร้อยละ 57.3) การผลิตเป็น
แป้งทเุรียนสำาหรบัประกอบอาหาร จำานวน 91 คน (ร้อย
ละ 38.9)  และการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ไป
เป็นเครื่องสำาอาง จำานวน 48 คน (ร้อยละ 20.5) ตาม
ลำาดับ

 เกษตรกรมากกว่าครึ่งรับรู้การตลาดทุเรียน
ด้านราคาในระดบัน้อย จำานวน 124 คน (ร้อยละ 52.99) 
โดยจำาแนกการรบัรูร้าคาของสนิค้าทเุรยีนและรปูแบบ
การจัดจำาหน่ายทุเรียน ดังนี้ เกษตรกรรับรู้เรื่องราคา
จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นทุเรียนทอด 
จำานวน 183 คน (ร้อยละ 78.2) รบัรูเ้รือ่งราคาจากการ
จำาหน่ายรูปแบบสวนท่องเที่ยวแบบขายทุกลูกยกต้น 
จำานวน 152 คน (ร้อยละ 65.0) รับรู้เรื่องราคาการ
จำาหน่ายโดยการแปรรูปจำาหน่ายแกะเน้ือพร้อมทาน 
จำานวน 108 คน (ร้อยละ 46.2) และรับรู้เรื่องราคา
จำาหน่ายผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยม จำานวน 
101 คน (ร้อยละ 44.4) 
 เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้การตลาดทุเรียนด้าน
ช่องทางการจดัจำาหน่ายในระดบัมาก จำานวน 204 (ร้อย
ละ 87.18) โดยเกษตรกรรับรู้ช่องทางจำาหน่ายทุเรียน 
ดงันี ้เกษตรกรรบัรูช่้องทางการจำาหน่ายทเุรยีนผ่านสือ่
สงัคมออนไลน์ และผ่านห้างสรรพสนิค้า จำานวน 217 คน 
(ร้อยละ 92.7) เท่ากัน เกษตรกรรับรู้การจำาหน่าย
ทุเรยีนหน้าสวนท่องเท่ียว จำานวน 211 คน (ร้อยละ 90.2) 
และรับรู้ช่องทางการจัดจำาหน่ายทุเรียนในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จำานวน 165 คน (ร้อยละ 70.5) 
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 เกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้การตลาดทุเรียนด้าน
ส่งเสริมการตลาดในระดับมาก จำานวน 217 (ร้อยละ 
92.74) โดยรับรู ้การสื่อสารทางการตลาด ดังนี้ 
เกษตรกรรับรู้การสือ่สารทางสือ่สงัคมออนไลน์ จำานวน 

214 คน (ร้อยละ 91.5) รับรู้คุณค่าทางโภชนาการ 
จำานวน 213 คน (ร้อยละ 91.0) และเกษตรกรรับรู้การ
สื่อสารสองทางต่อผู ้บริโภคผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จำานวน 206 คน (ร้อยละ 88.0) 

Table 2  Perception level of farmers in durian marketing 
              (n=234)

Perception in durian marketing High level Low level

Frequency (Percentage) Frequency (Percentage)

 Product
 Price
 Place
 Promotion

105 (44.89)
110 (47.01)
204 (87.18)
217 (92.74)

129 (55.11)
124 (52.99)
30 (12.82)
17 (7.26)

ความรู้การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกร 
 ความรู้ของเกษตรกรในการจัดการการตลาด
ทุเรียนตามแนวทางพัฒนาตามระบบการส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดับมาก จำานวน 226 คน (ร้อยละ 96.6) 
โดยเกษตรกรมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 12.65 คะแนน 

Table 3  Knowledge level of farmers in durian marketing management
              (n=234)

Knowledge level in durian marketing management Frequency Percentage

Low level (0–5 score)
Moderate level (6–10 score)
High level (11–15 score)
Minimum 7 score, Maximum 15 score, Average 12.65 score

0
8

226

0
3.4

96.6

การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกร
การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกรใน

กจิกรรมส่วนผสมทางการตลาด 4 ด้าน พบว่า เกษตรกร
มีการจัดการตลาดทุเรียนด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก 
จำานวน 132 คน (ร้อยละ 56.41) โดยเกษตรกร 

ให้ความสำาคญัในการปฏบัิติให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ผลิต GAP เพื่อการส่งออก ได้แก่ เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทุเรียนหมอนทองตามความสุก-แก่ ตามเกณฑ์
วัดเปอร์เซ็นต์แป้งเกิน 32% ก่อนจำาหน่ายเพื่อการ 
ส่งออก และเกษตรกรคัดเกรดตามนำ้าหนักและรูปทรง
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ทุเรียนก่อนจำาหน่าย จำานวน 226 คน (ร้อยละ 96.6) 
เท่ากัน เกษตรกรตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูทุเรียน
ก่อนจำาหน่าย จำานวน 214 คน (ร้อยละ 91.5)  
สอดคล้องกับ Munchai (2009)  ศึกษาเรื่องความคิด
เห็นของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในการปฏิบัติตาม
ระบบ GAP ตามโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ 
ผลจากการวจิยัพบว่า เกษตรกรมคีวามรู้เก่ียวกบัระบบ 
GAP กล้วยไม้เพื่อการส่งออกในระดับมาก เกษตรกร 
ยังมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนจำาหน่ายภายในประเทศ  
เมื่อมีความสุกแก่มากกว่า 90% จำานวน 205 คน  
(ร้อยละ 87.6) ซึ่งมีการปฏิบัติน้อยกว่าการปฏิบัติเพื่อ
การส่งออก และเกษตรกรมีการรับรองคุณภาพ 
ผลผลิตแก่ผู้ซื้อ จำานวน 199 คน (ร้อยละ 85.0)  ส่วน
ในด้านการจัดการลดความเสี่ยง เกษตรกรมีการเพิ่ม
สายพันธุ์ทุเรียนทางการค้า จำานวน 118 คน (ร้อยละ 
50.4) และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรกรสร้าง
ตราสญัลักษณ์ของสวน/กลุม่แปลงใหญ่ จำานวน 76 คน 
(ร้อยละ 32.5) เกษตรกรใช้บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแปลง
ใหญ่ในการบรรจผุลผลติทุเรยีน จำานวน 69 คน (ร้อยละ 
29.5) และเกษตรกรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุ
ผลผลิตทุเรียน จำานวน 63 คน (ร้อยละ 26.9) 

เกษตรกรมกีารจัดการตลาดทเุรยีนด้านราคา
ในระดับน้อย จำานวน 125 คน (ร้อยละ 53.42) โดย
เกษตรกรขายทเุรยีนแบ่งตามเกรดทเุรยีน จำานวน 178 
คน (ร้อยละ 76.1) รองลงมา จำาหน่ายทุเรียนให้พ่อค้า
ที่ให้ราคาสูงกว่า จำานวน 177 คน (ร้อยละ 75.6) การ
จำาหน่ายทุเรียนโดยการเหมา (ไม่แบ่งจำาหน่ายตาม
เกรด) จำานวน 140 คน (ร้อยละ 59.8) และเกษตรกร
มีการตั้งราคาจำาหน่ายทุเรียนโดยคิดจากต้นทุนการ
ผลิตเพียง จำานวน 69 คน (ร้อยละ 29.5)  แสดงให้เห็น
ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัเน้นจำาหน่ายทเุรียนตามราคา
ที่ตลาดกำาหนด การกำาหนดราคาทุเรียนโดยเกษตรกร
เป็นผู้กำาหนดราคาเอง ยังพบน้อยมาก

เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการตลาดทุเรียน
ด้านช่องทางการจดัจำาหน่ายในระดับน้อย จำานวน 174 
คน (ร้อยละ 74.36) โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จำาหน่าย
ทุเรียนในช่องทางจำาหน่ายทุเรียนเดิมเป็นหลัก ได้แก่ 
การจำาหน่ายเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ จำานวน 
221 คน (ร้อยละ 94.4) รองลงมาจำาหน่ายทุเรียน 
ผ่านตลาดกลาง จำานวน 159 คน (ร้อยละ 67.9) และ
จำาหน่ายแก่แม่ค้าที่จำาหน่ายทุเรียนในประเทศ จำานวน 
152 คน (ร้อยละ 62.0) จำาหน่ายทเุรยีนเพือ่การแปรรปู
ทุเรียน จำานวน 101 คน (ร้อยละ 43.2) ส่วนช่องทาง
จำาหน ่ายเดิมท่ีเกษตรกรจำาหน ่ายลดลง ได ้แก ่  
การจำาหน่ายทุเรียนผ่านสหกรณ์การเกษตร จำานวน  
35 คน (ร้อยละ 15.0) และจำาหน่ายทุเรียนเพือ่จำาหน่าย
ในห้างสรรพสินค้า จำานวน 22 คน (ร้อยละ 9.4)  
ส่วนช่องทางการจำาหน่ายใหม่ เกษตรกรยงัมคีวามนยิม
น้อย ได้แก่ การจำาหน่ายทุเรียนผ่านกลุ่มแปลงใหญ่
ทุเรียน จำานวน 67 คน (ร้อยละ 28.6) และจำาหน่าย
ทุเรยีนผ่านตลาดออนไลน์ตรงสู่ผูบ้รโิภค จำานวน 46 คน 
(ร้อยละ 19.7) 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการตลาดทุเรียน
ด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับน้อย จำานวน 188 
คน (ร้อยละ 80.34) โดยเกษตรกรให้ความสำาคญัในการ
ส่งเสริมการตลาดค่อนข้างน้อย เน้นประชาสัมพันธ ์
ผ่านจากภาครัฐ และผ่านจากกลุ่มเกษตรกร ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน จำานวน 
118 คน (ร้อยละ 50.4) การส่งเสริมการตลาดจาก
เกษตรกร ได้แก่ การให้ส่วนลดหรือให้ราคาพิเศษแก่ผู้
ซื้อ มีการปฏิบัติ จำานวน 90 คน (ร้อยละ 38.5) 
ประชาสัมพันธ์สวนของเกษตรกรเองผ่านสื่อต่าง ๆ 
จำานวน 67 คน (ร้อยละ 28.6) และมีการแนะนำา
ผลติภณัฑ์ทเุรยีนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ จำานวน 58 คน 
(ร้อยละ 24.8)
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Table 4  Management or Practice level of farmers in durian marketing management
              (n=234)

Durian marketing management

(by marketing mix)

Level of durian marketing management 

High level Low level

Frequency (Percentage) Frequency (Percentage)

 Product
 Price
 Place
 Promotion

132 (56.41)
109 (46.58)
60 (25.64)
46 (19.66)

102 (43.59)
125 (53.42)
174 (74.36)
188 (80.34)

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล  
การผลิตทุเรียนของเกษตรกร และการจัดการ 
การตลาดทุเรียนของเกษตรกร

เพศและอายุของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์
กับการจัดการการตลาดทุเรียน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำาหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดับการศึกษาของเกษตรกรไม่มีความ
สัมพันธ์กับการจัดการการตลาดทุเรียนด้านช่องทาง 
จัดจำาหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด อย่างไรก็ตาม 
พบว่า เกษตรกรทีม่รีะดบัการศกึษาตำา่กว่ามธัยมศกึษา
ตอนปลาย มีการจัดการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ราคาในระดับน้อย และเกษตรกรที่มีระดับการศึกษา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีการจัดการการ
ตลาดทุเรียนด้านผลติภัณฑ์ และด้านราคาในระดับมาก 
กล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความ
สัมพันธ์กับการจัดการการตลาดทุเรียนด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านราคา

การมีส่วนร่วมและบทบาทของเกษตรกรใน
กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ

การตลาดทุเรียนด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย 
และด้านการส่งเสรมิการตลาด อย่างไรกต็าม พบความ
สัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของเกษตรกรแปลงใหญ่
ทุเรียนกับการจัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ โดย
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ทุเรียน 1 ปี มีการจัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ในระดับน้อย และเกษตรกรที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ 2 ปีขึ้น
ไป เกษตรกรมีการจัดการการตลาดทุเรียนด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก

ปรมิาณผลผลติทเุรยีนต่อปีของเกษตรกรไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการการตลาดทุเรียนด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย และด้านการส่ง
เสริมการตลาด อย่างไรก็ตาม พบความสัมพันธ์ของ
ปริมาณผลผลิตทุเรียนกับการจัดการการตลาดด้าน
ราคา โดยเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตน้อยกว่า หรือ
เท่ากบั 10,000 กโิลกรมั จะมกีารจดัการการตลาดด้าน
ราคาในระดับน้อย และเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิต
มากกว่า 10,000 กโิลกรมั จะมกีารจดัการด้านราคาใน
ระดับมาก ดังแสดงใน Table 5
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Table 5  Relationship between personnel demographic, durian growing and level of durian 
marketing management 

                    (n=234)

Personal 

demographic and 

durian growing

Level of durian marketing management (by marketing mix)

Product Price Place Promotion

Low 
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Gender
  Male 48

(38.1)
78

(61.9)
64

(50.8)
62

(49.2)
84

(66.7)
42

(33.3)
99

(78.6)
27

(21.4)

  Female 54
(50.0)

54
(50.0)

61
(56.5)

47
(43.5)

90
(83.3)

18
(16.7)

89
(82.4)

19
(17.6)

Age (year)

  ≤52 years 49
(43.4)

64
(56.6)

61
(54.0)

52
(46.0)

83
(73.5)

30
(26.5)

86
(76.1)

27
(23.9)

  >52 years 53
(43.8)

68
(56.2)

64
(52.9)

57
(47.1)

91
(75.2)

30
(24.8)

102
(84.3)

19
(15.7)

Education level 

  <High school (M.6) 77
(51.7)

72
(48.3)

83
(55.7)

66
(44.3)

117
(78.5)

32
(21.5)

129
(86.6)

20
(13.4)

  ≥High school (M.6) 25
(29.4)

60
(70.6)

42
(49.4)

43
(50.6)

57
(67.1)

28
(32.9)

59
(69.4)

26
(30.6)

Participation in durian collaborate farming (year)

  1 year 50
(54.3)

42
(45.7)

51
(55.4)

41
(44.6)

79
(85.9)

13
(14.1)

73
(79.3)

19
(20.7)

  ≥2 years 52
(36.6)

90
(63.4)

74
(52.1)

68
(47.9)

95
(66.9)

47
(33.1)

115
(81.0)

27
(19.0)

Role in durian collaborate farming

  Executive 19
(31.1)

42
(68.9)

35
(57.4)

26
(42.6)

35
(57.4)

26
(42.6)

43
(70.5)

18
(29.5)

  Member 83
(48.0)

90
(52.0)

90
(52.0)

83
(48.0)

139
(80.3)

34
(19.7)

145
(83.8)

28
(16.2)



ส.วก.ท.

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 249

Personal 

demographic and 

durian growing

Level of durian marketing management (by marketing mix)

Product Price Place Promotion

Low 
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Low  
level

High  
level

Durian yield (kg/year)

 ≤10,000 kg 61
(48.4)

65
(51.6)

77
(61.1)

49
(38.9)

102
(81.0)

24
(19.0)

106
(84.1)

20
(15.9)

 >10,000 kg 41
(38.0)

67
(62.0)

48
(44.4)

60
(55.6)

72
(66.7)

36
(33.3)

82
(75.9)

26
(24.1)

Table 5  Continued.

  (n=234)

ความสัมพันธ ์ระหว ่างการรับรู ้การตลาดของ
เกษตรกร และการจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกร

การรับรู ้การตลาดทุเรียนของเกษตรกรทั้ง
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจำาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการการตลาดทุเรยีนด้านผลติภณัฑ์ โดยเกษตรกรที่
มีการรับรู้ระดับน้อย มีการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ใน

ระดับน้อย และเกษตรกรที่มีการรับรู้ระดับมาก มีการ
จัดการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ระดับมาก อีกทั้งพบความ
สัมพันธ์ของการรับรู้ของเกษตรกรด้านช่องทางการจัด
จำาหน่ายกบัการจัดการด้านราคา โดยเกษตรกรทีมี่การ
รับรู้ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายระดับน้อย มีการ
จัดการด้านราคาระดับมาก และเกษตรกรท่ีมีการรับรู้
ด้านช่องทางการจัดจำาหน่ายระดับมาก มีการจัดการ
ด้านราคาระดับน้อย ดังแสดงใน Table 6

Table 6  Relationship between perception in durian marketing and level of durian marketing  
management 

                                                 (n=234)  

Perception in durian 
marketing 

Level of durian marketing management (by marketing mix)

Product Product Product Product

Low  
level

High
level

Low  
level

High 
level

Low  
level

High 
level

Low  
level

High 
level

Product Perception

 Low level 77
(59.7)

52
(40.3)

69
(53.5)

60
(46.5)

115
(89.1)

14
(10.9)

113
(87.6)

16
(12.4)

 High level 25
(23.8)

80
(76.2)

56
(53.4)

49
(46.7)

59
(56.2)

46
(43.8)

75
(71.4)

30
(28.6)
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Perception in durian 
marketing 

Level of durian marketing management (by marketing mix)

Product Product Product Product

Low  
level

High
level

Low  
level

High 
level

Low  
level

High 
level

Low  
level

High 
level

Price Perception

 Low level 63
(50.8)

61
(49.2)

67
(54.0)

57
(46.0)

107
(86.3)

17
(13.7)

107
(86.3)

17
(13.7)

 High level 39
(35.5)

71
(64.5)

58
(52.7)

52
(47.3)

67
(61.0)

43
(39.0)

81
(73.6)

29
(26.4)

Place Perception

 Low level 21
(70.0)

9
(30.0)

13
(43.3)

17
(56.7)

29
(96.7)

1
(3.3)

27
(90.0)

3
(10.0)

 High level 81
(39.7)

123
(60.3)

112
(54.9)

92
(45.1)

145
(71.1)

59
(28.9)

161
(78.9)

43
(21.1)

Promotion Perception

 Low level 14
(82.4)

3
(17.6)

9
(52.9)

8
(47.1)

17
(100.0)

0
(0.0)

16
(94.1)

1
(5.9)

 High level 88
(40.6)

129
(59.4)

116
(53.5)

101
(46.5)

157
(72.4)

60
(27.6)

172
(79.3)

45
(20.7)

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การจัดการการตลาด
ทเุรียน และการจดัการการตลาดทุเรยีนของเกษตรกร

ความรู ้การจัดการการตลาดทุเรียนของ
เกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการตลาด

ทุเรียนทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจำาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  
ดังแสดงไว้ใน Table 7

Table 6  Continued.
  (n=234)
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Table 7 Relationship between knowledge in durian marketing management and level of durian 
marketing management of farmers   

                                    (n=234)

Knowledge in durian
marketing management

Level of durian marketing management (by marketing mix)

Product Price Place Promotion

Low  
 level

High  
level

Low  
 level

High  
level

Low  
 level

High  
level

Low  
 level

High  
level

  Moderate level 8

(8.2)

90

(91.8)

53

(54.1)

45

(45.9)

50

(51.0)

48

(49.0)

75

(76.5)

23

(23.5)

  High level 27

(19.9)

109

(80.1)

72

(52.9)

64

(47.1)

92

(67.6)

44

(32.4)

113

(83.1)

23

(16.9)

สรุป

เกษตรกรที่ เข ้าร ่วมระบบการส ่ง เสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียนส่วนใหญ่ เข้าร่วม
ระบบการส่งเสริมเฉลี่ย 1.74 ปี ซึ่งเป็นการวิจัยในช่วง
ระหว่างการเข้าร่วมระบบการส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ จึงมีผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติการจัดการการตลาดทุเรียน ในส่วนประสม
ทางการตลาด ได้ในระดับมากเฉพาะการจัดการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ แต่ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำาหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด เกษตรกรไม่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนเข้าร่วมระบบการ 
ส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งเกษตรกรจะมีการปฏิบัติ
ระดับมากขึ้นเมื่อมีจำานวนปีในการอยู่ในระบบส่งเสริม
แปลงใหญ่มากขึน้ ซึง่ทีผ่่านมาพฤติกรรมของเกษตรกร
เน้นการวางตำาแหน่งของตนเองเป็นผู้ผลิตเพื่อป้อน
ตลาดแก่พ่อค้าคนกลางให้เป็นผู้จำาหน่ายแทนตนตลอด
มา เกษตรกรกรจึงไม่มีแนวคิดในการพัฒนาตนเอง 
สู ่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่ต้องอาศัยทักษะ 
ด้านส่ือสารทางการการตลาดในการแนะนำาสินค้า  

การหาช่องทางจำาหน่ายใหม่ รวมถึงการกำาหนด
ตำาแหน่งของสินค้ายังผลมาซึ่งการกำาหนดราคาของ
ผลิตภัณฑ์  ดังนั้น 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัด
หลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นด้านการเพิม่มลูค่าและพฒันาผลผลติ
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มแนวทางในการพัฒนาสินค้า
เกษตรให้มากขึ้น และเน้นการตรวจสอบด้านการผลิต
ตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลติของเกษตรกรให้ต่อเนือ่ง และ 2) ควร
พฒันากลุ่มผู้นำาเกษตรกร ยุวเกษตรกร และเกษตรกร
ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมปลายข้ึนไปให้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรูด้้านการสือ่สารทางการตลาด และการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดไป
สู่การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
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