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Abstract 
 

 Entrepreneur is an important for economic system of Thailand and linkage between producer 
and consumer. The objective of this study was to analyze factors affecting decision making for 
purchasing durian of entrepreneurs. The samples consisted of 80 entrepreneurs purchased durian for 
exports that produced in the eastern region of Thailand namely Chanthaburi, Rayong and Trat 
provinces. The data was collected by using structured interview from May to June 2016. Statistical 
analysis was obtained through percentage, mean, minimum, maximum, standard deviation and 
multiple regression analysis with backward elimination. The results revealed that  1) the entrepreneurs 
were male of 73.75%, average age 45.91 years and average experience for exports 12.86 years. Types 
of businesses were the company limited-corporation 50.00%, the entrepreneurs had managed all 
activities 6.25%, purchased durian products wholly 90.00% and 71.25% of the entrepreneurs were 
purchased fruit size 2.0-7.0 kg/fruit, average quantity 3,093.75 tons/year and entrepreneurs’  
satisfaction toward average durian price level 57.50 Baht/kg;  2) entrepreneurs’ satisfaction toward 

price was at highest level (x̄=4.29), satisfaction toward promotion and product was at high level          

(x̄=3.89 and 3.84, respectivety) as for satisfaction toward place was at medium level (x̄=3.21) and  3) 
factors affecting decision making for purchasing durian were age, business management and durian 
price (p<0.01) and satisfaction with the place (p<0.10). 
 

Keywords:   decision making,  entrepreneurs,  durian 
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บทคัดย่อ 
 

 ผู้ ป ระกอบการมี บทบาทส าคัญต่ อระบบ
เศรษฐกิจไทย และเป็นกลางน้ าท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนของ
ผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการที่รวบรวม
และซื้อทุเรียนที่ผลิตได้ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เพื่อการส่งออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จ านวน 80 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการลดตัวแปร          
ผลการศึกษาพบว่า  1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 73.75 อายุเฉลี่ย 45.91 ปี มีประสบการณ์
ส่งออกทุเรียนเฉลี่ย 12.86 ปี ประเภทกิจการเป็นบริษัท
จ ากัด ร้อยละ 50.00 มีผู้ประกอบการที่จัดการกิจการเอง
ทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 6.25 จัดซื้อทุเรียนแบบเหมา
สวนจ านวนร้อยละ 90.00 เลือกซื้อทุเรียนที่ขนาดผลมี
น้ าหนักอยู่ในช่วง 2.0-7.0 กก./ผล คิดเป็นร้อยละ 71.25 
ปริมาณที่ซื้อเฉลี่ย 3,093.75 ตัน/ปี และราคาทุเรียนที่
ผู้ประกอบการพึงพอใจเฉลี่ย 57.50 บาท/กก.  2) การ 
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อทุเรียน 
พบว่า มีความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด     
(x̄ = 4.29) ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.89 และ 3.84 ตามล าดับ) ส่วน
ด้านช่องทางการจ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.21) 
และ  3) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียน ได้แก่   
อายุ การจัดการกิจการ และระดับราคาทุเรียนที่ผู้ประกอบการ
พึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) และความ
พึงพอใจด้านช่องทางการจ าหน่าย (p<0.10) 
 

ค าส าคัญ:   การตัดสินใจซื้อ  ผูป้ระกอบการ  ทุเรียน 
 
 

ค าน า 
 

 ทุเรียนเป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับการยกย่อง   
ให้เป็นราชาแห่งไม้ผล (King of fruits) เนื่องจากมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่น     
ที่โดดเด่น และมีศักยภาพทางการตลาดเป็นที่นิยมบริโภค
กันโดยทั่วไป ทั้งนี้  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี พ.ศ. 2558    
มีการส่งออกทุเรียนสดมูลค่า 13,246 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.10 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้สดทั้งหมด   
โดยประเทศจีนเป็นตลาดน าเข้าทุเรียนสดจากประเทศไทย
มากที่สุดมีมูลค่าถึง 12,050 ล้านบาท เนื่องจากมีประชากร
จ านวนมากและคนจีนนิยมบริโภคทุเรียน ในขณะที่
ส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียเพียง 256 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ 2.12 เมื่อเทียบกับประเทศจีน เนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่จ ากัดการน าเข้าผักและ
ผลไม้จากต่างประเทศเพื่อปกป้องเกษตรกรในประเทศ  
แต่การส่งออกทุเรียนไปยังประเทศเวียดนามและกัมพูชา          
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (นงนุช และรวิสสาข์, 2556; กระทรวง
พาณิชย์, 2559) ส าหรับประเทศคู่แข่งทุเรียนไทยนั้น       
มีน้อยมาก เช่น ประเทศมาเลเซีย ที่มีทุเรียนพันธุ์คุนยิต 
(Musang King Durian, Kunyit) ซึ่งต้องเก็บเมื่อผลสุกคาต้น
ท าให้การส่งออกในลักษณะผลสดท าได้ยากและต้นทุน
ค่อนข้างสูง (พีรพร, 2558) ส าหรับทุเรียนของประเทศ
กัมพูชาและเวียดนามพบว่าคุณภาพยังเทียบกับทุเรียน
ไทยไม่ได้ แต่คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าทั้งสองประเทศนี้
จะเป็นคู่แข่งที่ส าคัญของประเทศไทย (นงนุช และสายทิพย์, 
2558) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้
น าเข้าทุเรียนสดจากประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ส่วน
ทุเรียนจากประเทศมาเลเซียอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเท่านั้น จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะ
ขยายตลาดทุเรียนในประเทศจีนได้อีกมาก และจาก
การศึกษาของจักรี และคณะ (2553) พบว่าทุเรียนเป็น
ผลไม้ที่มีศักยภาพเหนือคู่แข่งในตลาดประเทศจีน แต่
ปัญหาการขยายตลาดในประเทศจีน คือ ปัญหาด้าน
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มาตรฐานทุเรียนและผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัว
ที่ตลาดผลไม้เจียงหนาน ส าหรับตลาดส่งออกอื่นๆ ได้แก่ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  
 ผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
โดยเป็นผู้น ารายได้เข้าสู่ประเทศ และยังเป็นกลไกหลัก  
ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในห่วงโซ่
อุปทานของทุเรียน ผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลางน้ าจะท า
หน้าที่ เป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าทุเรียนจาก
เกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค มีการรวบรวมผลผลิตจาก
สวนเกษตรกรโดยตรงและ/หรือ รับซื้อที่โรงคัดบรรจุ (ล้ง) 
โดยให้ราคารับซื้อทุเรียนสูงกว่าพ่อค้าทั่วไป (นิพนธ์ และ
คณะ, 2553) และเป็นผู้คัดแยกคุณภาพของทุ เรียน
ส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศหรือการส่งออก ทั้งนี้
ผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ที่ส่งออกจะเป็นลักษณะฝากขาย 
ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถก าหนดราคาขายที่ปลายทางได้ 
โดยผู้ที่รับฝากขายเป็นผู้ก าหนดราคาและแข่งขันกันขาย
ให้สินค้าทุเรียนหมดไปโดยเร็วที่สุด เพราะมีผลตอบแทน
จากค่านายหน้าซึ่งส่วนใหญ่ได้รับร้อยละ 3 หรือตามที่  
ตกลงกัน (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) การ
ด าเนินกิจการของผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่
ตั้งโรงคัดบรรจุทุเรียนอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออก 
เป็นหลักเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกมาก จากสถิติพบว่า ในปี พ.ศ. 
2558 ปริมาณผลผลิตทุเรียนส่วนมากอยู่ที่ภาคตะวันออก 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด มี
ปริมาณผลผลิต 337,618 ตัน คิดเป็นร้อยละ 55.96 ของ
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) โดยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนกรกฎาคมของทุกปี และปริมาณผลผลิตมากกว่า 
ร้อยละ 50 จะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 
โดยพันธุ์ทุเรียนที่นิยมใช้เป็นพันธุ์การค้า ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง
ชะนี ก้านยาว กระดุม และพวงมณี 

จากสถานการณ์ด้านราคาทุเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและอยู่ในระดับ
ราคาที่เกษตรกรมีความพอใจ จึงส่งผลให้เกษตรกรขยาย
พื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น โดยปลูกแทนยางพาราและ 
ผลไม้ชนิดอื่น ในปี พ.ศ. 2558 มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวม         

ทั้งประเทศ 686,582 ไร ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2555 แม้ว่าราคาทุเรียนที่ผ่านมาจะอยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่การก าหนดราคาเป็นไปตามความต้องการของตลาด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวัน 
และผู้ซื้อก็ยังเป็นผู้ก าหนดราคาโดยใช้คุณภาพทุเรียนเป็น
เกณฑ์ก าหนด ในขณะที่ทุเรียนให้ผลผลิตเป็นฤดูกาลและ
ต้องพึ่งพาปัจจัยทางธรรมชาติเป็นตัวก าหนดปริมาณและ
คุณภาพ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิต   
ที่ออกสู่ตลาด และไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดต่างประเทศได้ อีกทั้งยังมีอายุ
การเก็บรักษาสั้นและเน่าเสียได้ง่าย ท าให้ต้องรีบขาย
โดยเร็ว ดังนั้น ถ้าหากในอนาคตผลผลิตทุเรียนมีปริมาณ
มากเกินกว่าความสามารถของตลาดจะรับได้ก็จะท าให้  
อยู่ ในสภาพล้นตลาดและราคาตกต่ าลง ซึ่ งจะย้อน  
กลับมาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาในข้างต้นจึงเป็นที่มาของ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียน     
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อทุเรียน รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อทุเรียนของผู้ประกอบการ ผลการศึกษาที่ได้
เป็นข้อมูลน าไปสู่แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตรง
กับความต้องการของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์
แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากร     
ที่ ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการที่รวบรวมและ      
ซื้อผลผลิตทุเรียนสดเพื่อการส่งออก ตามทะเบียนรายชื่อ
สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองตามระบบการ
รับรองมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้: ทุเรียน (GMP: Durian) 
ปี พ.ศ. 2558 เฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
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จ านวน 100 ราย (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จันทบุรี, 2559) ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการ จ านวน 80 ราย และใช้วิธีการคัดเลือก
แบบก าหนดโควตา (Quota selection) ตามสัดส่วน 
ของจ านวนผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 70 ราย ระยอง 
จ านวน 9 ราย และตราด จ านวน 1 ราย แล้วสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple random sampling) เพื่อให้ได้จ านวน
ที่ต้องการในแต่ละจังหวัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) ที่ประกอบด้วยค าถามแบบปลายเปิดและ
ค าถามแบบปลายปิด (Open-ended questions and 
Close-ended questions) ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง 
(Validity) ของแบบสัมภาษณ์โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้  1) 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อทุเรียน     
ใช้วิธีการให้คะแนนแบบ Likert’s scale กับข้อค าถามที่มี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 
3, 2, และ 1 และได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี้ 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 3.41-4.20 
หมายถึง พึงพอใจมาก 2.61-3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย และ 1.00-1.80 หมายถึง 
พึงพอใจน้อยที่สุด และ  3) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis)  ด้วยวิธีการลดตัวแปรอิสระ 
(Backward elimination) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ก าหนดให้ Q แทน ปริมาณทุเรียนที่ซื้อต่อปี (1,000 ตัน) 
SEX แทน ตัวแปรหุ่นเพศ (ชาย = 1 และ หญิง = 0) 
AGE แทน อายุ (ปี) EXP แทน ประสบการณ์ส่งออกทุเรียน 

(ปี) CAP แทนตัวแปรหุ่นแหล่งเงินทุน (ทุนตนเองหรือ
หุ้นส่วน = 1 และ ทุนจากภายนอก = 0) MNT แทน 
ตัวแปรหุ่นการจัดการกิจการ (จัดการเองทุกกิจกรรม 
= 1 และจัดการเองบางกิจกรรม = 0) PER แทน ตัวแปร
หุ่นผลประกอบการย้อนหลัง (เพิ่มขึ้น = 1 และคงที่หรือ
ลดลง = 0) MAT แทนตัวแปรหุ่นการสุกแก่ของทุเรียน     
(มีความบริบูรณ์ของผลตั้งแต่ 80% ขึ้นไป = 1 และมีความ
บริบูรณ์ของผลต่ ากว่า 80% จนถึง 70% = 0) SAP แทน 
ระดับราคาทุเรียนที่ผู้ประกอบการพึงพอใจ (บาท) PD 
แทน ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (คะแนน) PR แทน 
ความพึงพอใจด้านราคา (คะแนน) PL แทน ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการจ าหน่าย (คะแนน) PM แทน ความ    
พึงพอใจด้านส่งเสริมการตลาด (คะแนน) α แทน ค่าคงที่, 
β แทน สัมประสิทธิ์ประมาณค่าพารามิเตอร์ และ   แทน 
ค่าความคลาดเคลื่อน โดยมีรูปแบบจ าลอง ดังนี้ 
 
Qi =  α + β1SEXi + β2AGEi + β3EXPi + β4CAPi +  
   β5MNTi + β6PERi+ β7MATi + β8SAPi + β9PDi  
   + β10PRi + β11PLi + β12PMi +  i 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
73.75 มีอายุเฉลี่ย 45.91 ปี โดยผู้ที่มีอายุต่ าสุดเท่ากับ 27 
ปี และสูงสุดเท่ากับ 61 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 26.25 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับอนุปริญญามีจ านวนเท่ากัน     
คือ ร้อยละ 22.50 มีประสบการณ์รับซื้อทุเรียนเฉลี่ย 
16.69 ปี ต่ าที่สุดเท่ากับ 4 ปี และสูงที่สุดเท่ากับ 35 ปี 
และมีประสบการณ์ส่งออกทุเรียนเฉลี่ย 12.86 ปี ต่ าที่สุด
เท่ากับ 2 ปี และสูงที่สุดเท่ากับ 30 ปี 
 ประเภทของกิจการเป็นบริษัทจ ากัดร้อยละ 
50.00 มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมจากสถาบันการเงินคิดเป็นร้อยละ 
60.00 จากการจัดการกิจการที่ประกอบด้วยกิจกรรมด้าน
1) การจัดหารวบรวมผลผลิตทุเรียน  2) การคัดแยก  
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คุณภาพ/บรรจุกล่อง  3) การขนส่ง และ  4) การตลาด
พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จ านวนร้อยละ 93.75      
ที่จัดการกิจการเองเฉพาะ 2 กิจกรรมแรก และจ านวน
ร้อยละ 6.25 จัดการกิจการเองทุกกิจกรรม ผู้ประกอบการ
มีผลประกอบการย้อนหลังคงที่คิดเป็นร้อยละ 60.00 ลดลง
ร้อยละ 30.00 และเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.00 ตามล าดับ 
 การจัดหาและรวบรวมผลผลิตทุ เรียนของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับซื้อหน้าโรงคัดบรรจุ (ล้ง) คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 มีการเข้าซื้อถึงสวนและท าสัญญาซื้อ
ล่วงหน้ากับเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 96.50 วิธีการจัดซื้อ
เป็นแบบเหมาสวนตามคุณภาพของทุเรียนจ านวนร้อยละ 
90.00 และเลือกซื้อเฉพาะทุเรียนคุณภาพส่งออกจ านวน
ร้อยละ 10.00 มีการช าระเงินค่าซื้อทุเรียนเป็นแบบเงินสด
ทั้งหมดร้อยละ 100.00 ชนิดพันธุ์ทุเรียนที่ซื้อเป็นพันธุ์
หมอนทองคิดเป็นร้อยละ 100.00 เลือกซื้อทุเรียนที่มี
ความบริบูรณ์ของผลหรือความสุกแก่ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 
จ านวนร้อยละ 61.25 เลือกซื้อที่ความสุกแก่ 75% เป็น
จ านวนร้อยละ 35.00 และเลือกซื้อที่ความสุกแก่ 70% 
จ านวนร้อยละ 3.75 โดยมีผู้ประกอบการร้อยละ 71.25 
เลือกซื้อทุเรียนที่ขนาดผลมีน้ าหนักอยู่ในช่วง 2.0-7.0 กก. 
ปริมาณที่ซื้อเฉลี่ย 3,093.75 ตัน/ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ซื้อ
ปริมาณน้อยที่สุดเท่ากับ 1,000 ตัน/ปี และมากที่สุด
เท่ากับ 7,600 ตัน/ปี ระดับราคาทุเรียนที่ผู้ประกอบการ
พึงพอใจเฉลี่ย 57.50 บาท/กก. ส าหรับตลาดปลายทาง
เป็นตลาดประเทศจีนจ านวนร้อยละ 100.00 ซึ่งใช้การ
ขนส่งทางเรือจ านวนร้อยละ 83.75 มีระยะเวลาขนส่งเฉลี่ย 
6.23 วัน และใช้การขนส่งทางบกจ านวนร้อยละ 16.25  
มีระยะเวลาขนส่งเฉลี่ย 4.85 วัน และมีผู้ประกอบการร้อยละ 
3.75 ส่งออกทุเรียนไปยังตลาดประเทศอินโดนีเซีย ใช้การ
ขนส่งทางเรือ มีระยะเวลาขนส่งเฉลี่ย 6.33 วัน 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจต่อทุเรียนของผู้ประกอบการ  
 โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
ทุเรียนอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.81) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าความพึงพอใจด้านราคาอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̄=4.29) ประกอบด้วย ราคาแข่งขันกับผู้ประกอบการ
รายอื่นได้ราคาเหมาะสมกับคุณภาพทุเรียน และราคา
สอดคล้องกับความสามารถซื้อของตลาดปลายทาง 
ตามล าดับ เนื่องจากการประกอบธุรกิจนั้น ผู้ประกอบการ
มีความคาดหวังต่อผลก าไรจากการลงทุน ดังนั้น ในการ
ตัดสินใจซื้อทุเรียน ผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับแรก จึงให้คะแนนค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจด้านราคามากที่สุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของกฤติกา (2546) ที่พบว่า ปัจจัยด้านราคา    
มีผลต่อการส่งออกทุเรียน และผลการศึกษาของพรทิวา 
และเพ็ญศรี (2556) ที่พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ที่ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันจะให้ความส าคัญ
ด้านราคา เพื่อท าให้กิจการมีก าไรเพิ่มขึ้น ส่วนด้านการ
ส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อทุเรียน
อยู่ในระดับมาก (x̄=3.89) ประกอบด้วย สามารถตรวจสอบ
ความแก่ของทุเรียนก่อนซื้อได้ และมีความยืดหยุ่นของ
ระยะเวลาในการจ่ายเงินค่าผลผลิต ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อทุเรียนอยู่ในระดับมาก 
(x̄=3.84) ประกอบด้วย ความแก่ของทุเรียน ลักษณะสีเนื้อ 
สีเมล็ด ลักษณะของเปลือก และความสดใหม่ ส าหรับด้าน
ช่องทางการจ าหน่ายมีความพึงพอใจต่อทุเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̄=3.21) ประกอบด้วย สามารถสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท์ได้ สามารถเลือกซื้อเฉพาะคุณภาพเกรด
ส่งออกได้ ที่ตั้งสวนสะดวกง่ายต่อการเข้าถึง และมีทุเรียน
หลายชนิดพันธุ์ให้เลือกซื้อ ตามล าดับ ดังแสดงใน Table 1 
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Table 1   Level of entrepreneurs’ satisfaction toward durian in the eastern region of Thailand  
 

Items 
Satisfaction level 

Mean S.D. Meaning 

Price 4.29 0.48 Highest 
Promotion 3.89 0.56 High 
Product 3.84 0.46 High 
Place 3.21 0.69 Medium 

Total 3.81 0.55 High 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนของผู้ประกอบการ 
 ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบปัญหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
พบว่าไม่มีปัญหา เนื่ องจากตัวแปรอิสระทุกคู่มีค่ า 
Correlation น้อยกว่า 0.80 (Stevens, 1992) และใน
การตรวจสอบปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรคลาดเคลื่อน 
โดยพิจารณาจากสถิติ Durbin-Watson (D.W.) พบว่า 
สถิติ D.W. มีค่าเท่ากับ 1.756 ซึ่งเข้าใกล้ 2 หรือมีค่า    
อยู่ระหว่าง 1.75-2.25 (Gujarati and Porter, 2009) 
แสดงว่าแบบจ าลองไม่เกิดปัญหาของตัวแปรคลาดเคลื่อน 
นอกจากนี้ จากการทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่
โดยพิจารณาจากสถิติ White heteroskedasticity พบว่า 
มีค่าเท่ากับ 0.294 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า  
ตัวแปรที่ศึกษาไม่มีปัญหาความไม่คงที่ของค่าความ
แปรปรวน ทั้งนี้จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด
หรือสถิติ R-square (R2) มีค่าเท่ากับ 0.221 ซึ่งสามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจซื้อทุเรียนของผู้ประกอบการ      
ในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ร้อยละ 22.10 
 จาก Table 2 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ       
ซื้อทุ เรียนของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ        
การจัดการกิจการ ระดับราคาทุเรียนที่ผู้ประกอบการ    
พึงพอใจ และความพึงพอใจด้านช่องทางการจ าหน่าย   
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 
1) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอายุ (AGE) มีค่า

เท่ากับ 0.050 แสดงว่าเมื่อผู้ประกอบการมีอายุเพิ่มขึ้น 1 
ปี จะท าให้ผู้ประกอบการตัดสินใจซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้น 50 
ตัน/ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่มีอายุมากขึ้น มีการสั่งสมประสบการณ์ 
ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญที่ได้รับจากบริหารจัดการ
กิจการมานานด้วยการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังมีความ
น่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าจึงเป็นช่องทางที่
ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงยังมี
เงินทุนสะสมเพื่อด าเนินธุรกิจจึงท าให้มีความมั่นใจในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานต่างๆ ที่ดี มีความกล้าเสี่ยงใน
การลงทุน ส่งผลให้มีการซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น
ได้อย่างมั่นใจเช่นกัน ในขณะที่ปัญหาของผู้ประกอบการ  
ที่มีอายุน้อย คือ เงินทุน ประสบการณ์ในธุรกิจ และ
ความสามารถในการตัดสินใจ (อ านาจ, 2549) 

2) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการจัดการกิจการ 
(MNT) มีค่าเท่ากับ 1.675 แสดงว่าเมื่อผู้ประกอบการที่มี
การจัดการกิจการเองทุกกิจกรรมจะตัดสินใจซื้อทุเรียน
มากกว่าผู้ประกอบการที่จัดการกิจการบางกิจกรรม 
1,675 ตัน/ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เนื่องจากผู้ประกอบการที่ด าเนินการจัดการกิจการเอง  
ทุกกิจกรรม ได้แก่ การจัดหารวบรวมผลผลิตทุเรียน การ
คัดแยกคุณภาพ/บรรจุกล่อง การขนส่ง และการตลาด ท าให้ 
ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ  
ในการด าเนินงานได้อย่างทั่วถึงทุกข้ันตอน อีกทั้งมีอ านาจ
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ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว 
มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ทันที ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกทุเรียน
ได้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Harms (2009); 
ปุญญภณ (2554) ที่พบว่าผู้ประกอบการต้องมีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ขายสินค้าได้ในตลาดต่างประเทศ ท าให้เพิ่มยอดขายและ
มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับการศึกษาของณัฐวุฒิ (2558) ที่พบว่า ในการด าเนิน
ธุรกิจนั้นผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการ
จัดการมาเป็นอันดับหนึ่ง 

3) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรระดับราคาทุเรียน    
ที่ผู้ประกอบการพึงพอใจ (SAP) มีค่าเท่ากับ -0.061 
แสดงว่าเมื่อระดับราคาทุเรียนเพิ่มขึ้น 1 บาท/กก. จะท า
ให้ผู้ประกอบการตัดสินใจซื้อทุเรียนลดลง 61 ตัน/ปี อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากในด าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการยึดหลักว่าต้องท าให้ต้นทุนต่ าเพื่อท า
ให้ก าไรเพิ่มขึ้น (ท าน้อยได้มาก) ดังนั้น เมื่อราคาทุเรียนที่
ผู้ประกอบการซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นก็ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น
และก าไรลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน   
ไปประเทศจีนเป็นตลาดหลักและเป็นการฝากขาย       
ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถก าหนดราคาขายที่ตลาด
ปลายทางได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวผู้ประกอบการ
จึงซื้ อทุ เรียนในปริมาณที่น้อยลง  สอดคล้องกับผล

การศึกษาของอุมา  (2556) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการส่งออกทุเรียนสด คือ ราคา แต่อย่างไรก็ตาม 
ในการตกลงราคาซื้อขายกับเกษตรกรนั้น ผู้ประกอบการ
ยังคงเป็นผู้ก าหนดราคาโดยใช้คุณภาพเป็นเกณฑ์ก าหนด 
(สมพร, 2558) และอ้างอิงจากราคาที่ขายได้ที่ตลาดปลายทาง 

4) สัมประสิทธิ์ของตัวแปรความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย (PL) มีค่าเท่ากับ 0.406 แสดงว่า
เมื่อผู้ประกอบการมีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
จ าหน่ายเพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะท าให้ผู้ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้น 406 ตัน/ปี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.10 เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการ
ความสะดวก รวดเร็วในการรวบรวมผลผลิตทุเรียน เช่น 
ความสะดวกในการเข้าไปถึงสวน ความรวดเร็วในการ
ขนส่งผลผลิตมายังโรงคัดบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพทุเรียน 
และปัจจุบันยังมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ ท าให้สามารถสั่งซื้อทุเรียนกับผู้รวบรวมท้องถิ่น
หรือเกษตรกรได้ทันที ทั้งชนิด พันธุ์ ปริมาณ และคุณภาพ
ตามที่ต้องการ สอดคล้องกับการศึกษาของส านักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร (2552) ที่พบว่า พ่อค้าส่วนใหญ่จะ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ซึ่งจะใช้ในการติดต่อซื้อขาย 
การรับค าสั่งซื้อ การตกลงในเรื่องราคา รวมทั้งการหาข้อมูล
ในด้านต่างๆ เช่น ราคาที่ท าการซื้อขายในตลาดแต่ละแห่ง 
สถานการณ์ด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน ามา
เป็นข้อมูลใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อขาย 

  
Table 2   Multiple regression analysis of factors affecting decision making for purchasing durian  
 

      Variable Coefficient S.E. t-statistics        Prob. 
      Constant -2.922 1.489 -1.962        0.053*** 
      AGE -0.050 0.018 -2.722        0.008*** 
      MNT -1.675 0.592 -2.825        0.006*** 
      SAP -0.061 0.019 -3.191        0.002*** 
      PL -0.406 0.243 -1.670        0.099*** 

R2 = 0.221                 F-statistics = 5.337  (Prob. = 0.000)           D.W. = 1.756 
 

significant at *** (p<0.01) and * (p<0.10) 
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สรุปผลการวิจัย 
  
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทุ เรี ยนในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พบว่ า
ผู้ประกอบการที่รวบรวมและซื้อทุเรียนที่ผลิตได้ในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 45.91 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า มีประสบการณ์ส่งออกทุเรียนเฉลี่ย 12.86 ปี ประเภท
ของกิจการเป็นบริษัทจ ากัด มีแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงิน การรวบรวมผลผลิตทุเรียนส่วนใหญ่ตั้งจุดรับซื้อ 
หน้าโรงคัดบรรจุและเข้าซื้อถึงสวนในรูปแบบเหมาสวน 
ช าระเงินค่าซื้อทุเรียนเป็นเงินสด ชนิดพันธุ์ทุเรียนที่ซื้อ
เป็นพันธุ์หมอนทอง เลือกซื้อทุเรียนที่มีความสุกแก่ตั้งแต่ 
80% ขึ้นไป ขนาดผลที่ซื้อมีน้ าหนักอยู่ในช่วง 2.0-7.0 
กก./ผล และปริมาณที่ซื้อเฉลี่ยต่อปี 3,093.75 ตัน โดย
มีตลาดปลายทางที่ประเทศจีนเป็นหลัก 
 นอกจากนี้ พบว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ
ต่อทุเรียนในด้านราคามากที่สุด (x̄=4.29) ซึ่งประกอบด้วย
ราคาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพทุเรียน และราคาสอดคล้องกับความสามารถ
ซื้อของตลาดปลายทาง ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียน พบว่าระดับราคา
ทุเรียนที่ผู้ประกอบการพึงพอใจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ผู้ประกอบการใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อทุเรียนจาก
เกษตรกรเช่นกัน ซึ่งระดับราคาทุเรียนที่ผู้ประกอบการ 
พึงพอใจเฉลี่ย 57.50 บาท/กก. เห็นได้ว่า ราคาเป็นปัจจัย
หลักที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญในการด าเนินกิจการ
 อี ก ทั้ ง  จ า ก ผล ก า ร ศึ ก ษ า ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อทุเรียนด้านช่องทางการ
จ าหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.21) ซึ่งประกอบด้วย 
สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ สามารถเลือกซื้อเฉพาะ
คุณภาพเกรดส่งออกได้ และที่ตั้งสวนสะดวกง่ายต่อการ
เข้าถึง ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อทุเรียน พบว่าความพึงพอใจด้านช่องทาง
การจ าหน่ายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ทุเรียนของผู้ประกอบการเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะ   
เพื่อ เพิ่มความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ประกอบการในการเพิ่มปริมาณการซื้อทุเรียนให้มากขึ้น
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ดังนี้ 
 1. เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนควรเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการรวบรวมผลผลิตทุเรียน เช่น 
ด้านการติดต่อสื่อสาร การเลือกซื้อ การคมนาคมขนส่ง
จากสวนมายังโรงคัดบรรจุ เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยง 
และส่วนเหลื่อมของราคาทุเรียนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน      
ซึ่งประกอบด้วย  1) ราคาขายที่ตลาดปลายทาง  2) ราคาระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกันเอง และ  3) ราคาที่ผู้ประกอบการ
ซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
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