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บทคดัย่อ 
  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพระหว่าง
ลูกค้าชาวจีนกับล้งทุเรียนไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประเด็นท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระหว่างลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย
ในเชิงคุณภาพ 2) เพื่อศึกษากระบวนการการจดัการควบคุมคุณภาพทุเรียนของลง้ เพื่อส่งออกไป
ประเทศจีน 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองระหว่างลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย ในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนในเชิงปริมาณ 4) 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
ระหว่างลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทยในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีน ประชากรคือลง้ไทยท่ีขาย
ทุเรียนและลูกคา้ชาวจีนท่ีรับซ้ือทุเรียน ตวัอย่างลง้ไทย 20 คน และลูกคา้ชาวจีน 10 คน ใชว้ิธีวิจยั
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบวา่ 
  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนมีดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นลง้ ตอ้ง
มีความสามารถ 1. ท าตามคุณภาพท่ีลูกคา้ชาวจีนตอ้งการ 2. ผลิตและการจดัการใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
3. จดัการกบัปัญหาได ้4. พร้อมดา้นอุปกรณ์และเทคนิคตลอดจนโรงงาน5. รับซ้ือสินคา้ท่ีดี6. ผลิต
สินคา้ไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ7. มีช่ือเสียงและมีเครดิต 8. มีทรัพยากรบุคคลและเครือข่าย 9. ควบคุม
คุณภาพ 10. บริการท่ีดี 
 ดา้นลูกคา้ชาวจีนมีความสามารถดงัต่อไปน้ี1. มีเครดิตรท่ีดี 2. ช าระค่าสินคา้ไดต้รงเวลา 3. 
ไม่เขม้งวดหรือเลือกมากเกินไป 4. มีการพ านกัในประเทศไทย 5. เขา้ใจภาษา เจรจาได ้นิสัยดี 6. มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทุเรียน 7. มีโควตา้การสั่งซ้ือเป็นจ านวนมาก8. เขา้ใจประเพณีทอ้งถ่ิน 9. 
มี Feedback หลงัการขายท่ีดี 10. มีผูบ้ริโภคจ านวนมากและมีก าลงัซ้ือสูง 
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  กระบวนการในการควบคุมคุณภาพของทุเรียน คือ 1 รับซ้ือทุเรียนจากชาวสวน 2 ชุบน ้ ายา
ท่ีดี ตั้งโป่ง แพค็ใส่กล่อง ข้ึนของใส่ตู ้3 การควบคุมอุณหภูมิ 
  ส่วนใหญ่ลง้ไทยมีความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ชาวจีนในระดบัสูงและลูกคา้
ชาวจีนมีความพึงพอใจต่อความสมัพนัธ์กบัลง้ไทยในระดบัสูงเช่นกนั 
 

1.บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ทุเรียนมีช่ือว่า “ราชาแห่งผลไม ้(King of Fruits)” ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและผู ้
ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก ทุเรียนเป็นผลไมท่ี้เจริญไดดี้ในเขตร้อนช้ืนอุณหภูมิ 24 – 30 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ประมาณ 70 – 80 เบอร์เซ็น ฝนตกสม ่าเสมอ คือมีปริมาณน ้ าฝนตั้งแต่
1,400 – 4,000 มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้ นแหล่งปลูกทุเรียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงอยู่แถบ
ตะวนัออกและภาคใตอ้งประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
(ทรงพล, 2531) ทุเรียนมีคุณค่ามากมายต่อสุขภาพของมนุษยชาติ เช่นมีวิตามีนซีหลากหลายชนิด 
คุณค่าทางโภชนาการสูง มีกล่ินหอมหวาน เน้ือเหลืองอ่อน รสชาตินุ่มเหน่ียว ฯ คนท่ีชอบทาน
ทุเรียนมาก ๆ ก็จะว่ามนัหอม แต่คนท่ีไม่ชอบทาน ก็จะว่ามนัเหมน็ ส่วนใหญ่พนัธ์ุหมอนทอง พนัธ์ุ
กา้นยาว พนัธ์ุพวงมาณีและพนัธ์ุกระดุมเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดส าหรับชาวจีน ซ่ึงตลาดส่งออกหลกัๆ 
ของไทยคือ สาธารณรัฐประชาชานจีน โดยส่งออกในรูปของทุเรียนสด ร้อยละ 90 ของการส่งออก
ในปีพ.ศ. 2554-2558 การส่งออกทุเรียนสดและผลิตภณัฑทุ์เรียนของไทยเพิ่มข้ึนจาก 289,665 ตนั 
(คิดเป็นทุเรียนสด 307,927 ตนั) มูลค่า 5,589.19 ลา้นบาทในปีพ.ศ. 2554 เป็น 376,900 ตนั (คิดเป็น
ทุเรียนสด 382,800 ตนั) มูลค่า 15,084.80 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มข้ึนร้อยยละ 6.01 และ 
ร้อยละ 30.35 ตามล าดบัส่วนในปีพ.ศ. 2559 คาดวา่จะมีเน้ือท่ีใหผ้ล 581,830 ไร่ผลผลิต 641,941 ตนั
และผลผลิตต่อไร่ 1,103 กิโลกรัม เพิ่มข้ึน 573,293 ไร่ผลผลิต 603,332 ตนัและผลผลิตต่อไร่ 1,052
กิโลกรัม ในปีพ.ศ. 2558 โดยเน้ือท่ีใหเ้พิ่มผลผลิตจากปีท่ีแลว้ เกิดมาจากการขยายเน้ือท่ีปลูกใหม่ใน
ปีพ.ศ. 2554 ใหผ้ลผลิตเป็นปีแรกและใน 2-3 ปีท่ีผา่นมาราคาท่ีเกษตรกรขายไดอ้ยูใ่น ราคาไดอ้ยูใ่น
เกณฑ์จูงใจให้เกษตรดูแลรักษาสวนทุเรียนเป็นอย่างดี หากสภาพภูมิอากาศในปี พ.ศ. 2559 นั้น
เอ้ืออ านวยต่อการติดดอกออกผลคาดวา่ผลผลิตต่อไร่จะเพิ่มข้ึน (ส านกังานวิจยัเศรษฐกิจ การเกษตร
, 2558) 

โครงสร้างการตลาดของทุเรียน เป็นส่วนหน่ึงของผลไมห้ลายชนิดในช่วงท่ีมีการให้ผล
ผลิต ทุเรียนพนัธ์ุกระดุม พนัธ์ุชะนี จะออกก่อนในช่วงกลางเดือนมีนาคม ทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง 
พนัธ์ุกา้นยาว ออกหลงัในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคม มีศูนยก์ลางตลาดหลกัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง 



และศูนยก์ลางตลาดรองอยู่ในเขตอ าเภออ่ืนๆ มีการซ้ือ-ขายผ่านพ่อคา้คนกลางมากท่ีสุดร้อยละ 
68.75 รองลงมาเป็นบริษทัร้อยละ 14.58 ในพื้นท่ีผลิตเป็นแบบขายส่งเป็นส่วนใหญ่มี 2 เกรดคือ
เกรดส่งออกและเกรดคละผลผลิตส่วนใหญ่ใชบ้ริโภคภายในประเทศร้อยละ 34.90 และส่งออก 
ต่างประเทศร้อยละ32.19 จากท่ีผลิตได ้637,790 ตนั (วิทย ์นามเรืองศรี, เกษมศกัด์ิผลากร, จารุพรรณ 
มนสัสากร และสุภาภรณ์ สาชาติ, 2551)  

 ปี2020 ปีน้ี “เป็นท่ีไม่ธรรมดามากๆ” เพราะ “โรคไวรัสโคโลน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (โควิด 
-19)” ก าลงัท าลายมนุษยชาติ สถานการณ์“โควิด -19 มีการแพร่กระจายอย่างต่อเน่ืองและรุนแรง 
และผลกระทบต่อเศษฐกิจโลกกบัความมัน่คงแห่งสัมคมอยา่งรุนแรงมากหนกั สถานการณ์โควิด -
19 มีการแพร่กระจายอย่างต่อเน่ือง ในท่ีผ่านมา 9 เดือนกว่า ทัว่โลกมีการด าเนินการป้องการ
มาตรการต่างๆ อยา่งเขม้งวด  

 ประเทศจีนเป็นประเทศแรกท่ีไดป้ฏิบติัควบคุมโควิด -19 อยา่งมัน่คง ท่ีรองมาคือประเทศ
ไทยควบคุมโควิด -19 เป็นอย่างดี ซ่ึงอตัราการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนไม่ไดรั้บผลกระทบอย่าง
หนกัเท่าไหร่แต่กลบัอตัราการส่งออกพุง่ข้ึน (4 เดือนเพิ่ม 78%) อยา่งรุนแรง 
หมายเหตุ: ท่ีพดูถึงสถานาการณ์โควิด -19 ในปัจจุบนัน้ี แค่อยากมาช้ีแจงวา่ถึงแมว้า่โควิด -19 ไม่ได้
มีผลกระทบอย่างมากนักต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปจีน และลูกคา้ชาวจีนก็ไม่เคยหยุดบริโภค
ทุเรียน ปริมาณส่งออกทุเรียนไปจีนไม่นอ้ยลง แต่กลบัยงัเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ 

 จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคชาวจีนนิยมรับประทานทุเรียนไทยมากแค่ไหน และการตลาดทุเรียน
จีนมหาศาลแค่ไหน (ตามภาพท่ี 1.5 เห็นไดว้่า ในปี 2016-2018 อตัราการน ้ าเขา้ทุเรียนไทยไปจีนมี
การเพิ่มข้ึน อา้งอิง: www.chyxx.com ) (ตามภาพท่ี 1.6 ผูว้ิจยัท าการวิจยัและการคาดการณ์ว่า อีก 5 
ปีขา้งหน้า จากปี 2019-2024 อตัราการน ้ าเขา้ทุเรียนไทยไปจีนมีการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง อา้งอิง: 
www.chyxx.com )  

 ปัจจุบนัน้ีการรับซ้ือทุเรียนส่วนใหญ่จะเป็นลง้ของคนไทย หรือไม่ก็เป็นพ่อคา้คนไทย แต่ก็
มีลง้ของคนจีนหลายเจา้ รับซ้ือทุเรียนตามแผงหรือรับเหมาจากสวนและเอามาขายใหล้ง้เอง อยา่งน้ี
จะไดร้าคาสูงกว่า การท่ีขายไดร้าคาดีคือเน้ือแก่ ทรงสวย เตม็ 4-5 พู แต่ก็มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือช่วงท่ี
ไดร้าคาสูง พอของขาดตลาด ซ่ึงมีชาวสวนรีบตดัทุเรียนเน้ืออ่อน 65-70% มาขายใหล้ง้และพอ่คา้คน
กลาง ซ่ึงท าใหต้ลาดทุเรียนไดรั้บผลกระทบอยา่งแรง ท าใหล้ง้เสียช่ือเสียงต่อลูกคา้ชาวจีน เพราะว่า
ลูกคา้ชาวจีนค่อนขา้งจะเนน้รับซ้ือทุเรียนเน้ือแก่จดั และทุเรียนส่งออกเบอร์เซนเน้ือจ าเป็นตอ้ง 75-
80% อยา่งปีน้ีลง้ไดป้ระสบปัญหาเร่ืองทุเรียนอ่อน เลยท าใหลู้กคา้ชาวจีนและผูบ้ริโภคตกใจ เลยไม่
กลา้รับซ้ือทุเรียนเป็นจ านวนมากสกัเวลาชัว่คราว ปัญหาท่ีเกิดข้ึนช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นเพราะ



หลายๆ ปัจจยั แต่ปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่คงเป็นเพราะโดนน ้าฝนเยอะ แลว้โดนชาวสวนตดัขายเร็วโดย
ทุเรียนยงัไม่ถึงเวลาตดั ซ่ึงกลายเป็นทุเรียนอ่อน (ส านกังานกรมวิจยัเศรษฐกิจ การเกษตร , 2563) 

 ทางผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดว่าควรมีวิธีการจดัการควบคุมคุณภาพทุเรียนจากแต่ละลง้ ทุกๆ ลง้
จะตอ้งมีใบรับรองส าหรับท าคุณภาพทุเรียนเพื่อส่งออกไปประเทศจีน เช่นใบรับรอง GMP GAP 
กบั DOA โดยออกจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงวิจยัเศษฐกิจการเกษตร และกรมสหกรณ์ อีก
อย่างคือแต่ละลง้จะตอ้งมีคุณสมบติัเพียงพอดา้นระบบในการผลิตคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน 
(เช่น ลง้บรรจุสินคา้ท่ีเหมาะสม ระบบการจดัการควบคุมคุณภาพของทุเรียน ระบบผูบ้ริหาร ระบบ
ทีมงานตนคดัทุเรียนท่ีดี คนแพค็ คนชุบน ้ ายาและคนจดัเรียงการโป่งทุเรียน คนวิ่งหาของ สายตดั
และสายเหมาทุเรียนเป็นอยา่งสมบูรณ์แบบ)ทางลง้จะไม่รับซ้ือทุเรียนอ่อน ถา้เจอคนขายทุเรียนอ่อน
ช่วยโนม้นา้วไม่ใหข้ายทุเรียนอ่อน เพื่อป้องกนัการตลาดทุเรียนไทยใหมี้คุณภาพ ท าแต่ของดีๆ ของ
มีคุณภาพใหก้บัลูกคา้แต่ละคน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพระหว่าง
ลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1 เพื่อศึกษาประเด็นท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทยในเชิงคุณภาพ  
2.2  เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนของล้ง เพื่อส่งออกไป

ประเทศจีน  
2.3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย ในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนในเชิงปริมาณ  
2.4  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพได้

อยา่งต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทยในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีน  
 

3. ค าถามของการวจิัย 
3.1 ประเด็นท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

ระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย มีอะไรบา้ง 
3.2  กระบวนการการจดัการควบคุมคุณภาพทุเรียนของลง้ เพื่อส่งออกไปประเทศจีนมี

ขั้นตอนอยา่งไร  



3.3  ระดบัการปฏิบติัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพ
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย ในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนอยูใ่นระดบั
ใด  

3.4  ระดบัความพึงพอใจต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพได้อย่าง
ต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทยในมุมมองของลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนอยูใ่นระดบัใด  
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 
4.1 ไดแ้นวทางเพิ่มความสมัพนัธ์ระหวา่งลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีน 
4..2 ลูกคา้ชาวจีนและแต่ละลง้สามารถไดค้วามรู้ ความเขา้ใจ วิธีการจดัการควบคุมคุณภาพ

ของทุเรียน 
4..3 ไดแ้นววิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใหก้บัแต่ละลง้ 

 

5. ขอบเขตของการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี  
5.1 ดา้นเน้ือหา 

5.1.1 งานวิจัยเร่ืองน าเสนอวิธีการจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนของล้ง เพื่อการ
ส่งออกให้กบัลูกคา้ชาวจีน ทางผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาทุเรียน 4 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุหมอนทอง พนัธ์ุชะนี 
พนัธ์ุกา้นยาวและพนัธ์ุกระดุม โดยทุเรียนเหล่าน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีคนจีนนิยมรับประทาน และท าการ
ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด ความพึงพอใจในการคา้ขายระหวา่งลง้ไทยกบัลูกคา้ชาวจีน  

5.1.2 ขอ้มูลการจดัการควบคุมคุณภาพทุเรียนของแต่ละลง้ ทางผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้
หาขอมู้ลจากเอกสารทางวิชาการเกษตรท่ีมีการทดลองและการเผยแพร่ไปยงัผูป้ระกอบการส่งออก
ทุเรียน จึงน าวิธีการควบคุมต่าง ๆ เหล่าน้ีมาเพื่อน าเสนอแนวทางใหก้บัทุกๆ ลง้ เพื่อใหค้วามรู้น าไป
เพิ่มศกัยภาพการจดัการควบคุมคุณภาพทุเรียนก่อนน าส่งออกไปจีน 

5.2  ดา้นประชากร 
 ประชากรในการวิจยัคือลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีน 
ตวัอยา่งคือลง้ไทย จ านวน 30 ลง้ และลูกคา้ชาวจีน จ านวน 10 คน 

 5.3  ดา้นพื้นท่ี 
ท าการศึกษาในพื้นท่ีลง้ทุเรียนของคนไทยไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัชุมพร และ

จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 



5.4  ดา้นระยะเวลา  
ท าการเกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 

 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
  การวิจยัเร่ืองการน าเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็น
มิตรภาพระหว่างลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ทุเรียนไทย เป็นการวิจยัทั้งเชิงคุณภาพ(Quanlitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีวิจยัแบบการส ารวจท า
การเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัก าหนดระเบียบวิธีวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

6.1  ประชากรและการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีนท่ีรับซ้ือทุเรียนไปขาย
ประเทศจีน เลือกกลุ่มเป็นตวัอย่าง โดยการใชว้ิธีสุ่มตามจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling)เจาะจง
พื้นท่ีท่ีมีการปลูกทุเรียนมาก การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบเจาะจงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ลง้รับซ้ือทุเรียน
คุณภาพเพื่อส่งออกไปจีนในจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
 และลูกคา้ชาวจีน จ านวน 10 ราย 
 6.1.1 ล้ง รับ ซ้ือทุ เ รียนจังหวัด ชุมพร ผู ้วิ จัยได้เก็บข้อ มูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire)และสมัภาษณ์ จ านวน 30 คน โดยผา่นวิธีการคดัเลือกคือ 

- ลง้ท่ีอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
- ลง้สร้างข้ึนมาและไดด้ าเนินการผลิตคุณภาพทุเรียนมานานมากกวา่ 10-15 ปี  
- ลง้มีความสารถและความรู้ความเช่ียวชาญเพียงพอ พร้อมท าทุเรียนท่ีมี
คุณภาพส่งออกไปจีน 

6.1.2  ลูกค้าชาวจีน ผูว้ิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
สมัภาษณ์ จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑก์ารเลือกดงัน้ี 

- ลูกคา้ชาวจีนอยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
- ลูกคา้ชาวจีนท าธุระกิจคา้ขายทุเรียนมานานมากกวา่ 10 ปี 
- ลูกคา้ชาวจีนมีประสบการณ์ท าทุเรียนส่งออกมากกวา่ 10 ปี 

6.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ผูว้ิจยัสร้างและพฒันาข้ึนมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลง้ไทยและลูกคา้ชาวจีน
และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล น ากรอบแนวคิด และ



วตัถุประสงคข์องการวิจยั รวมถึงเน้ือหามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ โดย แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามประกอบไป
ดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย และสถานภาพสมรส โดยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจ
รายการ (Check List) โดยเป็นค าถามแบบใหเ้ลือกค าตอบเพียง 1 ค  าตอบเท่านั้น  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความ
ร่วมมือเป็นมิตรภาพระหว่างลูกคา้ชาวจีนกับลง้ทุเรียนไทย สร้างจากประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งลง้ไทยกบัลูกคา้ชาวจีน แลว้น ามาสร้างแบบสอบถาม
ต่อไป  

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่าระดบัคะแนน (Rating Scale) ซ่ึง
เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดค่าประเมินทั้ง 5 ระดบั ผูว้ิจยัเลือกใชต้ามวิธีการของลิเคิร์ท ( Likert Scale) 
โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
    ระดบั 5 คะแนนหมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
    ระดบั 4 คะแนนหมายถึงเห็นดว้ยมาก  
    ระดบั 3 คะแนนหมายถึงเห็นดว้ยปานกลาง  
    ระดบั 2 คะแนน หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ย  
    ระดบั 1 คะแนน หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

โดยก าหนดใหเ้ลือกตอบค าถามจ านวน 20 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัทางดา้นลง้ 10 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นลูกคา้ชาวจีน 10 ขอ้  

6.3  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้

แบบสอบถาม ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
6.3.1 สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ และน าไปใชก้บัตวัอยา่ง 
6.3.2 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความครบถว้นของแบบสอบถาม เพื่อ

น าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
6.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
6.4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือการอธิบายลักษณะทั่วไปของ

ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดใ้นรูปแบบการน าเสนอของ จ านวน ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย 



7. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของตวัอย่าง 
7.1 จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

พบว่า ขนาดตวัอย่างท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน40คน โดย
แบ่งเป็นคนจีน10คน คิดเป็นร้อยละ31.11 ลง้ไทย30ลง้ คิดเป็นร้อยละ68.89 

พบวา่ ลูกคา้ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน7คน คิดเป็นร้อยละ70  
พบวา่อายอุยูร่ะหวา่ง 29-35ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ50  
พบว่ารายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 150,000-250,000 บาท กบัรายไดม้ากกว่า 550,001 

บาท มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ40  
พบว่าอาชีพท่ีเป็นเจา้ของส่วนตวักบัเป็นอาชีพอ่ืนๆ ทั้งมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ

30  
พบวา่ลง้ไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ60  
 พบวา่อายอุยูร่ะหวา่ง29-35 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  
พบวา่รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 150,000-250,000 บาทกบัรายไดม้ากกวา่ 550,001 บาท 

มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ40  
พบวา่อาชีพท่ีเป็นเจา้ของลง้ จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

7.2  ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นลง้ 
จากผลการศึกษาน้ี ไดพ้บว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือ

เป็นมิตรภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระหวา่งลูกคา้ชาวจีน ดงัน้ี 
- ลง้ไทยจะตอ้งท าตามคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ  
- มีความพร้อมทางดา้นกระบวนการผลิตและรูปแบบการจดัการเป็นความเหมาะสม

ตามมาตรฐาน  
- มีความสามารถท่ีจะจดัการปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้สมอ  
- มีความพร้อมทางดา้นระบบและสภาพการผลิต  
- มีความสามารถในการรับซ้ือสินคา้ท่ีดี  
- สามารถผลิตตามเวลาตามความตอ้งการ  
- มีความเช่ือเสียงและเครดิตท่ีดี  
- มีทรัพยากรบุคคลท่ีดี  
- มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพท่ีดี  
- และมีการบริการท่ีดี 
-  



 7.3  ปัจจยัทางดา้นลูกคา้ชาวจีน 
จากผลการศึกษาน้ี ไดพ้บว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ในการท าความร่วมมือ

เป็นมิตรภาพไดอ้ยา่งต่อเน่ืองระหวา่งลง้ไทย ดงัน้ี  
- ลูกคา้ชาวจีนจะตอ้งมีเครดิตการเงินส่วนตวั(หรือบริษทั)ท่ีดี  
- สามารถช าระค่าสินคา้ตามเวลา มีความเขา้ใจความรู้เก่ียวกบัทุเรียน  
- มีความสามารถเจรจาดา้นภาษาท่ีดี  
- มีโควตา้การสัง่ซ้ือสินคา้  
- มีความเขา้ใจประเพณีทอ้งถ่ินของประเทศไทย  
- มีการ Feedbackบริการหลงัการขายต่อคุณภาพสินคา้  
- มีกลุ่มผูบ้ริโภคสัง่ซ้ือสินคา้ และมีกลุ่มผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูง  

 

8. อภปิรายผล  
 สรุปจากผลการวิจยั ไดพ้บว่า ลูกคา้ชาวจีนส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด และพอใจมากกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลง้ไทย  
 เพราะลง้ไทยสามารถท าตามคุณภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการ มีความพร้อมทางดา้นกระบวนการ

ผลิตและรูปแบบการจดัการเป็นความเหมาะสมตามมาตรฐาน มีความสามารถท่ีจะจดัการปัญหา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้สมอ มีความพร้อมทางดา้นระบบและสภาพการผลิต มีความสามารถในการรับ
ซ้ือสินคา้ท่ีดี สามารถผลิตตามเวลาตามความตอ้งการ มีความเช่ือเสียงและเครดิตท่ีดี มีทรัพยากร
บุคคลท่ีดี มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพท่ีดี มีการบริการท่ีดี ซ่ึงหมายถึงเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีดีในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพกบัลง้ไทย 

 ผลการวิจยั พบว่า ลง้ไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุด และพอใจมากกับความสัมพนัธ์
ระหว่างลูกคา้ชาวจีน เพราะลูกคา้ชาวจีนมีเครดิตการเงินส่วนตวั(หรือบริษทั)ท่ีดี สามารถช าระค่า
สินคา้ตามเวลา มีความเขา้ใจความรู้เก่ียวกบัทุเรียน มีความสามารถเจรจาดา้นภาษาท่ีดี มีโควตา้การ
สั่งซ้ือสินคา้ มีความเขา้ใจประเพณีทอ้งถ่ินของประเทศไทย มีการFeedbackบริการหลงัการขายต่อ
คุณภาพสินคา้ มีกลุ่มผูบ้ริโภคสั่งซ้ือสินคา้ และมีกลุ่มผูบ้ริโภคมีก าลังซ้ือสูง ซ่ึงหมายถึงเป็น
ความสมัพนัธ์ในการท าความร่วมมือเป็นมิตรภาพท่ีดีกบัลูกคา้ชาวจีน 

 ผลการศึกษา ไดพ้บว่า กระบวนการควบคุมคุณภาพทุเรียนของแต่ละลง้ท่ีแตกต่างกนั คือ
ขั้นตอนแตกต่างกนั เช่นบางลง้จะไม่ท าคดัเลือกทุเรียนเน้ือแก่ ไม่ท าชุบสูตรน ้ ายาท่ีดีและไม่ท าข้ึน
ของใส่ตู ้Container ขั้นตอนท่ีเหมือนกนัคือแพค็ใส่กล่อง และควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะสม 



 นอกจากน้ี ผลการวิจยั ยงัพบว่า ลูกคา้ชาววจีนส่วนใหญ่พอใจมาตรฐานคุณภาพทุเรียนท่ี
ซ้ือจากลง้ไทย เช่น ลกัษณะภายนอก น ้าหนกัผล สภาพความสมบูรณ์ ลกัษณะภายในเม่ือสุก สีเน้ือ 
 

9. ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 
9.1 ขอ้เสนอแนะท่ีใชป้ระโยชน์ 

1. ทางลง้หรือวา่ลูกคา้ชาวจีนสามารถเอามาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงท่ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็มาใน
ฉบบัน้ี เพื่อไดค้วามรู้จากทั้งสองฝ่ายระหวา่งความสมัพนัธ์ท่ีดีในการท าความ
ร่วมมือกนั 

2. ทางลง้หรือวา่ลูกคา้ชาวจีนอยากจะศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพทุเรียนเพื่อส่งออกไป
จีน สามารถดูจากขอ้มูลในน้ีไดเ้ลย  

3. ทางลูกคา้ชาวจีนสามารถทราบถึงกระบวนการผลิตคุณภาพทุเรียนเพื่อส่งออก 
4. ทางลง้สามารถเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ชาวจีนใหม้ากข้ึน 

9.2 ขอ้เสนอแนะท่ีแนะน าใหป้รับปรุง 
1. ดา้นลง้ไทยจากการศึกษาพบว่ามีบางลง้ซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีปฏิบติัไม่ครบทุกขั้นตอน

ของกระบวนการควบคุมคุณภาพ ดงันั้นลง้ไทยจึงควรปรับปรุงโดยท าให้ครบทุก
ขั้นตอน 

2. และไม่ตดัทุเรียนอ่อนไปขาย เพราะท าใหเ้สียช่ือเสียง และท าใหค้วามสมัพนัธ์ไม่ดี 
3. ดา้นลูกคา้ชาวจีนจากการศึกษาพบว่า มีหลายรายท่ียงัไม่เขา้ใจวฒันธรรมประเพณี

ไทย ดงันั้นลูกคา้ชาวจีนจึงควรศึกษาเพิ่มเติมใหม้ากข้ึน เพื่อท าใหค้วามสมัพนัธ์ดีข้ึน 
9.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ังน้ี และส าหรับแนวทางการท าวิจยัคร้ังต่อไป  
1. การวิจัยคร้ังน้ีได้จัดกลุ่มประชากรในการวิจัยเร่ืองปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกคา้ชาวจีนกบัลง้ไทย ขอ้มูลท่ีไดม้าจากลง้จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดชุมพร 
และจงัหวดัอุตรดิตถเ์ท่านั้น ซ่ึงยงัสามารถเก็บขอ้มูลในหลายๆ จงัหวดั เช่นจงัหวดัระยอง จงัหวดั
สุราษธานี เป็นตน้ 

2. ส าหรับการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถามคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นลง้ท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่ใหญ่
มาก ส่วนพื้นท่ีขนาดใหญ่ก่าวน้ีหลายเท่ายงัไม่ไดเ้ขา้ถึง เพราะเป็นลง้ท่ีผลิตปริมาณมากๆ เป็นยีห่อ้
สินคา้ท่ีดงัมากในวงการทุเรียน ซ่ึงอาจจะไม่ไดข้อ้มูลจากลง้ใหญ่ ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจการคา้ ถา้ได้
ขอ้มูลจากลง้ใหญ่ดงั อาจจะไดข้อ้มูลท่ีดีกวา่และมากกวา่น้ี 



3 หากอยากไดข้อ้มูลเพิ่มเติมสมบูรณ์ ตอ้งไปเก็บขอ้มูลจากลง้มีประสบการณ์มากพอ 
และลง้ท่ีส่งออกทุเรียนเท่านั้น เพราะลง้ท่ีท าทุเรียนส่งออกจะไดรู้้ชดัเจนว่าทุเรียนท่ีส่งออกตาม
มาตรฐานเป็นอยา่งไร วิธีการผลิตและมีขอ้จ ากดัยงัไงเป็นตน้ 

4. ถา้อยากท าทุเรียนส่งออก ให้ไปเห็นกับตาและสัมผสัท่ีหน้างานดีกว่า จะได้รู้ทุก
ขั้นตอนในการผลิตคุณภาพทุเรียนเป็นยงัไง 
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