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การศึกษาทศันคตขิองผู้ประกอบการต่อการส่งออกทุเรียนไทย    
ไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Study on the Exporters’ Attitudes Towards Exporting Durian     
from Thailand to China 

 
                   วรรณรัตน์  วฒันานิมิตกลู 1     
 
บทคัดย่อ 

งานศึกษาวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออกต่อปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นการวิจยัโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากการศกึษาเอกสาร และใช้ข้อมลูปฐมภมูิจากการเก็บข้อมลูภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลู
จากผู้ ประกอบการส่งออกผลไม้ตามรายช่ือผู้ ส่งออกในบัญชีของกระทรวงพาณิชย์ ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จ านวนท่ีร้อยละ 20 ของประชากร และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ลกัษณะของค าถามในแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตาม
เทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert Technique) สถิตท่ีิใช้ คือ คา่เฉล่ีย และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยั
ท่ีศึกษาพิจารณาโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศของไมเคิล อี. 
พอร์ตเตอร์  

ผลการศึกษา พบว่า ด้านปัจจยัการผลิต ประเทศไทยมีศกัยภาพด้านพืน้ท่ีเพาะปลูกและการ
ผลิต  ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนไปตลาดประเทศจีนมีระดบัทศันคติเฉล่ียมากท่ีสุดในปัจจยัด้านอุป
สงค์  โดยในเร่ืองภาวะตลาดและธุรกิจ มีระดบัทศันคติมากท่ีสดุ ทัง้ในประเด็นความต้องการของตลาด  
และประเด็นแนวโน้มการเติบโตของตลาด  ส าหรับปัจจยัด้านกลยทุธ์ โครงสร้าง และสภาวะการแข่งขนั
และปัจจยัด้านอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง หรือสนบัสนนุ มีระดบัทศันคติเฉล่ียมาก นอกจากนีย้งัสะท้อนให้
เห็นว่าการแข่งขันจากประเทศอ่ืนเพ่ือชิงส่วนแบ่งตลาดในจีนมีสูงขึน้ ควรท่ีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมี
มาตรการสนบัสนนุเพ่ือสร้างความสามารถเชิงการแขง่ขนัของผู้ประกอบการสง่ออกไทย 

                                                        
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม ถนนเพชรเกษม เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
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ค ำส ำคัญ:  การส่งออกทเุรียน, ทเุรียนไทยไปจีน, ส่งออกตลาดจีน  
 
Abstract 
 The research explores the exporters’ attitudes towards exporting durian from Thailand 
to the People Republic of China. The elements studied, were applied from Porter’s theory of 
Competitive Advantage of the Nation that provided conceptual framework for the study. Data 
were collected from Durian Exporters by the mean of survey questionnaire that contains ten 
Likert scale statements for the measurement of the exporters’ attitudes. The sample size was 
20 percentages of the population, and the samples were chosen by accidental sampling. 
Frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to analyze quantitative 
data. 
 The research results revealed that Thailand had an advantage on factors condition 
element; there was substantial demand and highly market potential for Durian in China. It can 
be assumed that experience of the exporters was an element to competitiveness. Although 
the business can provide satisfactory income for the exporters, the competition from other 
countries expected to be tougher. Supporting and facilitating from governments are 
suggested to provide to the exporters in order that they can develop to be more competitive.   
 
Keywords:  Export of Durian, Thai Durian to China, Export to China  
 
บทน า 

การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีมูลค่าเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  
จีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยและทวีความน่าสนใจมากขึน้ (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน         
ณ นครเซ่ียงไฮ้, 2556)  ในกลุ่มสินค้าเกษตร ประเทศไทยส่งออกผลไม้ไปทัง้ในรูปของผลไม้สด แช่แข็ง 
และแปรรูป  ซึ่งนับเป็นสินค้าส่งออกส าคญัอนัดบั 3 ของกลุ่ม โดยมีมูลค่าท่ีเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 116.71  
จาก ปี 2553  ท่ีมีมูลค่า 6,437.9 ล้านบาท เพิ่มสูงขึน้เป็น 13,951.8  ล้านบาท ในปี 2554  และใน
จ านวนผลไม้ท่ีประเทศไทยส่งออกไปจีนทัง้หมด ทุเรียนจดัเป็นผลไม้เมืองร้อนท่ีจีนน าเข้าท่ีส าคญัใน
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อันดับต้น ๆ  หากพิจารณาในแง่ของอุปสงค์และอุปทานจะพบว่า ด้านอุปสงค์ทุเรียนในจีน ปัจจุบัน     
จะเห็นได้ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีชาวจีนรู้จกัและนิยมรับประทานกันมากขึน้ จนกลายเป็นผลไม้น าเข้าท่ี
ส าคญั  ในตลาดประเทศจีนนีทุ้เรียนจดัเป็นผลไม้น าเข้าท่ีมีราคาสูง มีคุณค่าทัง้ด้านโภชนาการ และ
คุณค่าทางสังคม  มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะซึ่งเป็นท่ี ช่ืนชอบของผู้ บริโภคท่ีนิยมผลไม้เมืองร้อน           
เป็นตลาดส่งออกท่ีมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุดของไทย กว่าร้อยละ 50 ส าหรับในด้านอุปทานนัน้ 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกทเุรียนท่ีส าคญัท่ีสดุของโลก มีปริมาณและมลูคา่ในการส่งออกปี  
2555 จ านวน 351,124 ตนั มลูคา่ 6,195.22 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2556) 

ด้วยภาคเศรษฐกิจท่ีขยายตวั  ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคชาวจีนท่ีสูงขึน้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ืองมากว่าสามทศวรรษ  และมี
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก (ธนาคารกสิกรไทย, 2556) มีจ านวนประชากรมากกว่า 1,300 
ล้านคน และท่ีส าคัญประชาชนมีรายได้ดีขึน้ มีฐานะการเงิน และความเป็นอยู่ ดีขึน้ ประกอบกับ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเพิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะการมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีผกัและผลไม้ระหวา่งกนั  รวมทัง้การพฒันาเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว ในโครงการพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจอนภุูมิภาคแนวเหนือ-ใต้ 
เช่ือมโยงไทย พม่า ลาว จีน เส้นทาง แม่สาย - เชียงตุง - เชียงรุ่ง - คุนหมิง   และเส้นทางเชียงของ - 
หลวงน า้ทา - เชียงรุ่ง - คนุหมิง  ท าให้จีนเป็นตลาดส่งออกท่ีมีศกัยภาพ และโอกาสทางการตลาดก็ยงั
ขยายไปได้อีกมาก (ดา่นศลุกากรอรัญประเทศ, 2556)  ยิ่งไปกว่านัน้ ในจ านวนสินค้าส่งออกประเภทผกั
และผลไม้ของไทย ทุเรียนจัดได้ว่าเป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพของไทย ทัง้ด้านการผลิต คุณภาพ และ
ภาพลักษณ์  โอกาสท่ีการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนของผู้ประกอบการไทยน่าจะยังเติบโตได้อีกมาก      
แต่การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาก็ยังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการส่งออก
ทเุรียนไปตลาดจีนเลย ดงันัน้ การศึกษาเพ่ือความเข้าใจการส่งออกทเุรียนไปตลาดจีนนีจ้ะเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ ท่ีสนใจท าธุรกิจนี ้ ยิ่งไปกว่านัน้ งานวิจยันีซ้ึ่งได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการส่งออก
ทเุรียนไปตลาดประเทศจีน จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาและขยายตลาดตอ่ไปในอนาคต  และการได้รู้
ถึงทศันคติของผู้ประกอบการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผน ก าหนดกลยทุธ์การจดัการ และ
การส่งเสริมการส่งออกของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการเสริมสร้างความสามารถเชิงการแข่งขนัของการ
สง่ออกทเุรียนไทยตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานศกึษาวิจยันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาระดบัทศันคติของผู้ประกอบการส่งออกตอ่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่

การสง่ออกทเุรียนไทยไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การศกึษาทศันคติของผู้ประกอบการไทยตอ่การส่งออกทเุรียนไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เป็นไปตามกรอบแนวความคิดซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของประเทศ ของไม
เคิล อี. พอร์ตเตอร์ (Porter, 1990) มาพิจารณาถึงธุรกิจส่งออกว่าเป็นผลมาจากปัจจัยด้านความ
ได้เปรียบเชิงการแขง่ขนัของประเทศ  อนัประกอบด้วยปัจจยัด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- ด้านปัจจัยการผลิต (Factor Condition) โดยงานวิจยันีไ้ด้พิจารณาด้านปัจจยัการผลิตจาก
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  

- ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Condition) ในงานวิจยันีไ้ด้ส ารวจทศันตติของผู้ประกอบการ
สง่ออกไทยเก่ียวกบั (1) ภาวะตลาด หรือธุรกิจ (2) การรับรู้และการยอมรับในคณุคา่สินค้า 

- กลยุทธ์ โครงสร้าง และภาวะการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) 
งานวิจยันีไ้ด้ส ารวจทศันคติของผู้ประกอบการส่งออกไทยด้านศกัยภาพของผู้ประกอบการ ในประเด็น   
(3) การประกอบการ  (4) การให้ความส าคญัตอ่ธุรกิจ 

- อุตสาหกรรมที่ เก่ียวข้อง สนับสนุน (Supporting and Related Industries) งานวิจยันีไ้ด้
ส ารวจทศันคตขิองผู้ประกอบการสง่ออกไทยในประเดน็  (5) ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบ  
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ภาพที่  1  กรอบแนวคิดงานวิจัย ดดัแปลงจากทฤษฎีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัของประเทศ ของ     
ไมเคลิ อี. พอร์ตเตอร์ 
 
วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตของงานวิจัย 
งานศกึษาวิจยันีเ้ป็นการส ารวจทศันคติของผู้ประกอบการส่งออกทเุรียนไทย เฉพาะท่ีตลาดไท 

และเป็นการส ารวจทัศนคติของผู้ประกอบการในปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านอุปสงค์  2) กลยุทธ์ 
โครงสร้าง และภาวะการแขง่ขนั  และ 3) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนนุ 

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในการประกอบการส่งออก สิ่งท่ีผู้ประกอบการต้องพิจารณา คือ ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ อันเป็นผลมาจากปัจจัยต่อไปนี ้คือ  1) ภาวะการผลิต   2) ความต้องการของตลาด          
3) กลยุทธ์ โครงสร้าง และการแข่งขันของธุรกิจส่งออกทุเรียน  และ 4) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือ
สนบัสนนุ   

1) ภาวะการผลิต  
 ประเทศไทยเป็นผู้ ผลิตทุเรียนรายใหญ่ของโลก   เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีมีความ

เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงท าให้ทุเรียนของไทยมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก ผลผลิตเฉล่ียตัง้แต่ พ.ศ. 

 

ด้านปัจจยัการผลิต 

อตุสาหกรรมที่

เก่ียวข้องสนบัสนนุ 

กลยทุธ์ โครงสร้าง 

และการแข่งขนั 
 

 

ปัจจยัด้านอปุสงค์

   
 

 

การส่งออก 
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2551-2555  คิดเป็น 673,146 ตนัต่อปี  พืน้ท่ีเพาะปลูกทุเรียนทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 มีพืน้ท่ีรวม 
637,737ไร่ ให้ผลผลิต 523,656 ตนั แหล่งผลิตท่ีส าคัญของประเทศ อยู่ในพืน้ท่ีภาคตะวันออก ได้แก่ 
จนัทบุรี ระยอง และตราด และภาคใต้ ได้แก่ ชมุพร สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ผลผลิตของภาค
ตะวันออกจะออกมาในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงผลผลิตออกมาก 
ผลผลิตของภาคใต้จะออกช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งเดือนสิงหาคมเป็นช่วงผลผลิตออกมาก 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)   

        2) ความต้องการของตลาด  
ประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทุเรียนเป็นการบริโภคของตลาดในประเทศ ร้อยละ 5 น าไป   

แปรรูป ส าหรับตลาดสง่ออกยงัมีสดัสว่นไมม่าก เพียงร้อยละ 10 เทา่นัน้  (กรมการค้าตา่งประเทศ, 2553)   
ก. การสง่ออก 
 ปี  2555 ไทยส่งออกทุเรียนสดแช่เย็น แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูป ปริมาณรวมทัง้สิ น้  

365,914 ตนั  มูลค่า 7,167.47 ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกทุเรียนสดมากท่ีสุดถึง 35,142 ตนั มูลค่า  
6,195.22  ล้านบาท  รองลงมาได้แก่ ทเุรียนแช่แข็ง 13,895 ตนั  มูลคา่ 734.38 ล้านบาท  ทเุรียนแปรรูป 
(อบแห้ง) 394 ตัน มูลค่า 193.71 ล้านบาท และทุเรียนแปรรูป (กวน) 501 ตนั มูลค่า 44.17 ล้านบาท 
โดยการสง่ออกเพิ่มขึน้ทัง้ด้านปริมาณและมลูคา่เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2555)   

ข. ตลาดสง่ออก 
จากรายงานของกรมการค้าต่างประเทศ (2553) พบว่า ในปี 2552 จีนเป็นตลาดส่งออกทุเรียน

สดแชเ่ย็น แช่แข็งและแปรรูปท่ีส าคญัอนัดบัหนึ่งของไทย ในปริมาณรวม 135,459  ตนั มลูคา่ 2,272 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 31.0 และ 31.6  ตามล าดบั (กรมการค้าตา่งประเทศ, 2553) และลา่สดุ
ในปี 2554 มีมลูคา่สงูถึงกว่า 460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ซึง่เม่ือเทียบกบัปี 2553 พบว่ามีการขยายตวัสงูถึง ร้อย
ละ (ศนูย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครเซ่ียงไฮ้, 2556) และตลาดทางภาคใต้ของจีนนิยมบริโภคทุเรียนมาก
ท่ีสดุ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)   
          การส่งออกทุเรียนสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึน้นับแต่ความตกลงเขตการค้าเสรีจีนกับไทย     
มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม  2546 เป็นต้นมา ซึ่งมีการลดภาษีน าเข้าเหลือร้อยละ 0 ครอบคลมุสินค้า ในพิกดั  
08  (ผลไม้สดและแห้ง)  นอกจากนีไ้ทยยงัเปิดเสรีกบัประเทศอ่ืนๆ อีก ได้แก่  อาเซียน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย โดย
มีการลดภาษีน าเข้าสินค้าในกลุม่ผลไม้ให้ต ่าลง รวมถึงการเร่งแก้ไขปัญหาอปุสรรคตา่งๆ จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง มีผลให้การสง่ออกทเุรียนของไทยมีโอกาสขยายตวัเพิ่มขึน้ 
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 3) กลยทุธ์ โครงสร้าง และการแขง่ขนัของธุรกิจสง่ออกทเุรียน  
ไทยสง่ผลไม้ออกไปตลาดประเทศจีนมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 ผลไม้ไทยท่ีสง่ออกไปจีนอนัดบัต้นๆ 

ได้แก่ ทเุรียน มงัคดุ ล าไย นอกจากนีย้งัมีส้มโอ ขนนุ กล้วยไข่ และเงาะ ผู้น าเข้าจีนรายส าคญั ท่ีน าเข้า
ผลไม้ไทย คือ บริษัท Shen Zhen Yuanxing Fruit Co., Ltd. ตัง้อยู่ ท่ี เมืองเซินเจิ น้  เป็นบริษัทท่ี มี
เครือข่ายกระจายสินค้าและห้องเย็นกระจายอยู่ทัว่ประเทศจีนในมณฑลต่างๆ ได้แก่ กวางตุ้ง ซินเจียง 
เจียงซี ส่านซี ซานตง หนิงเซีย และหยุนหนาน  (ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน นครเซ่ียงไฮ้ , 2556)            
อีกบริษัทหนึ่งคือ P-Tone Member Company Limited เป็นบริษัทของชาวเวียดนาม ช่ือ Nguyen Thi 
Phuong  หรือนางเฟือง ดวน เป็นผู้ ซือ้ผลไม้จากสวนแถบภาคตะวันออกของไทยเพ่ือส่งไปขายยัง
ประเทศจีนและเวียดนาม โดยจะบรรทกุสินค้าลงเรือท่ีแหลมฉบงั ผา่นฮานอยประเทศเวียดนาม เข้าสูจี่น
ทางเมืองกวางโจว (คมชดัลกึออนไลน์, 2556)  

ในการสง่ออกผลไม้ไทยไปจีน ผู้น าเข้า-ผู้ส่งออกจะต้องผ่านการอนมุตัิจากกระทรวงพาณิชย์จีน
ก่อน ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัรัฐบาลจีน ผู้น าเข้า-ส่งออกรายย่อยท่ีเป็น 
SME มีไม่มาก ผู้ ค้ารายย่อยมักท าผ่านผู้ น าเข้า-ส่งออกรายใหญ่ท่ีมีอยู่เดิม (ธนิฏฐา มณีโชติ, 2554) 
นอกจากนีย้งัมีการติดตอ่ค้าขายกันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตในแหล่งเพาะปลูกท่ีส าคญัของไทยกบัพ่อค้า
มณฑลต่างๆ ของจีน เช่น มีการส่งออกทุเรียนของจงัหวดัยะลาไปเมืองกวางเจา การส่งออกทเุรียนของ
จงัหวดัตราดไปเมืองคนุหมิง  

4) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนนุ   
1) การขนสง่ 
เส้นทางในการขนสง่ผลไม้ซึง่รวมถึงทเุรียนด้วย ปัจจบุนัมีหลายเส้นทาง ได้แก่  
- เส้นทางเรือจากแหลมฉบงั ผ่านเวียดนาม ไปเข้าฮ่องกง เซ่ียงไฮ้ แล้วขนส่งไปจ าหน่ายทาง

ภาคตะวนัออกของจีน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 สปัดาห์ 
- ถนนหมายเลข 9 หรือเส้นทาง R9 จากมกุดาหาร ผา่นดานงั พกัท่ีฮานอย แล้วจงึเข้าสูปั่กก่ิง  

เป็นศนูย์กลางกระจายผลไม้ไทยไปยงัภาคเหนือของจีน ใช้เวลาเดนิทางโดยประมาณ 36 ชัว่โมง 
- ถนนหมายเลข 3เอ หรือ R 3A เป็นเส้นทางใหม่ จากเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่าน สปป. 

ลาว ไปท่ีเมืองสิบสองปันนา คุนหมิง ไปพักท่ีมณฑลเสฉวน กระจายผลไม้สู่ภาคใต้ และแถบภาค
ตะวนัตก ซึ่งปัจจุบนั สินค้าผลไม้ไทยยังไปน้อยอยู่ สามารถเปิดตลาดเพิ่มได้อีกมากและคู่แข่งขันใน
ตลาดยงัน้อย เป็นโอกาสให้กับผู้ ท่ีต้องการส่งออกรายใหม่ แต่ต้องมีการศึกษาตลาด และควรมีคู่ค้าท่ี
เป็นคนจีนจะสามารถสง่ออกได้สะดวกมากกวา่  
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2) มาตรการทางการค้า 
ประเทศไทยใช้นโยบายการค้าเสรีส าหรับการส่งออก จึงไม่มีการเรียกเก็บภาษีในการส่งออก

ทุเรียน แต่ก าหนดให้ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรียนสดกับกรมวิชาการเกษตร และหากเป็นกรณี
สง่ออกไปยงัสิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น และสหภาพยโุรป ผู้ส่งออกต้องขอหนงัสือรับรองสารตกค้างจากกรมวิชาการ
เกษตรประกอบการส่งออก นอกจากนี ้หากเป็นการส่งออกไปประเทศท่ีท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศไทย ผู้ ส่งออกต้องขอหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าผักและผลไม้จากกรมการค้าต่างประเทศ 
ประกอบการขอใช้สิทธิ เพ่ือลดภาษีน าเข้า 

ในสว่นของการส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายประเทศผู้น าเข้าก าหนดให้สินค้า
ผลไม้ไทย ต้องได้รับอนญุาตน าเข้า มีหนงัสือรับรองปลอดศตัรูพืชจากกรมวิชาการเกษตร และต้องเป็น
สวนท่ีจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ในการขอใบอนุญาตน าเข้า มีค่าธรรมเนียมชุดละ 20 หยวน 
ใบอนญุาตมีอาย ุ6 เดือน และใบอนญุาต 1 ชดุ ใช้ส าหรับการน าเข้า 1 ล็อตสินค้า คา่ธรรมเนียมหนงัสือ
รับรองด้านสุขอนามัย  ชุดละ 20 หยวน ทุเรียนท่ีส่งไปถึงด่านน าเข้า ณ  ประเทศจีน จะได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองฯ (PC)  และเอกสารเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นอ่ืน รวมทัง้ฉลากและความ
ถกูต้องของสินค้าโดยการสุม่เก็บตวัอย่างเพื่อท าการตรวจสอบ (ธนิฏฐา มณีโชต,ิ 2554)   

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศกึษาการสง่ออกทเุรียนไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้ประกอบการไทย ศกึษาตาม
ระเบียบวิธีวิจยั ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นการศึกษาเอกสารท่ีสืบค้นจากหน่วยงานเศรษฐกิจทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

2. ข้อมลูปฐมภมูิจากการเก็บข้อมลูภาคสนาม ดงันี ้
1)  กลุม่ตวัอยา่ง   
ประชากรคือ ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้จากรายช่ือผู้ส่งออกในบญัชีของกระทรวงพาณิชย์   

100 ราย โดยในการศกึษานีใ้ช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ ในกรณีท่ีจ านวนกลุ่มตวัอย่างหลักร้อยใช้กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 10 - 30   ดงันัน้    
ในการศกึษานีจ้งึใช้กลุม่ตวัอยา่ง 20 ราย คดิเป็นร้อยละ 20 

2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูและการประมวลผลข้อมลู 
การศกึษานีใ้ช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 3 สว่น คือ  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ ตอบแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบด้วย อายุ ระดับ
การศกึษา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ  ใช้การประมวลผลด้วยการแจงนบัความถ่ี สดัสว่น ร้อยละ 

ส่วนท่ี 2 ทัศนคติของผู้ ประกอบการ เพ่ือวัดทัศนคติของผู้ ประกอบการด้านการส่งออก แบบ
มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ตามเทคนิคของของลิเคิร์ท (Likert Technique) จ านวน 10 ข้อ สถิติท่ีใช้ คือ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดไว้ 2 แบบคือ เกณฑ์การให้คะแนน และ
เกณฑ์การประเมิน ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที่ 1  เกณฑ์การให้คะแนน และ เกณฑ์ประเมิน 
 

คะแนน ระดบั แปลผล 
5 
4 
3 
2 
1 

4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 
1.00 - 1.49 

มากที่สดุ 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สดุ 

 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ตอบ

แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีน ปัญหา 
หรืออปุสรรคตา่ง ๆ    

 
ผลการศึกษา 
 1.  ผลการศกึษาข้อมลูทตุยิภมูิ พบวา่ 

ด้านปัจจยัการผลิต ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการผลิตทเุรียน ดงัตอ่ไปนี ้
พืน้ท่ีผลิต: ประเทศไทยมีเนือ้ท่ีปลูกมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับประเทศผู้ ผลิตทุเรียนรายอ่ืนใน

ภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือกัมพูชา แต่จากข้อมูลปี 2551-2555 พบว่า
พืน้ท่ีเพาะปลกูมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  

ผลผลิต: ปริมาณการผลิต และผลผลิตต่อไร่ในแต่ละปีไม่สม ่าเสมอ บางปีเพิ่มขึน้ บางปีลดลง 
(ตารางท่ี 2)   
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ตารางท่ี 2  สถิตกิารผลิตทเุรียนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551-2555 
ปี พืน้ท่ีปลกูทเุรียน 

(ไร่) 
พืน้ท่ีให้ผล 

(ไร่) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตนั) 
ผลผลิตตอ่ไร่ (กก.) 

2551 725,955 667,437 637,790 956 
2552 
2553 
2554 
2555 

680,927 
662,070 
659,042 
637,737 

628,244 
611,206 
604,417 
581,554 

661,665 
568,067 
509,381 
523,656 

1,053 
929 
843 
902 

ที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556  

 
 2. จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามได้ผลการศกึษา ดงันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีทัง้ผู้ประกอบการเพศชายและเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วน 13:7  มีอายุ
ระหวา่ง 36-55 ปี  มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 65 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
ร้อยละ 20 ท่ีเหลือมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา  มธัยมศกึษาตอนปลาย  และปริญญาโท ในจ านวน
เทา่กนั คือ ร้ยยละ 5  และทกุราย (ร้อยละ 100) อยูใ่นธุรกิจมาแล้วกวา่ 5 ปี ขึน้ไป   

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนไปตลาดประเทศจีนมีทัศนคติต่อปัจจยัด้าน  
อุปสงค์ระดบัมากท่ีสุด โดยมีทัศนคติต่อประเด็นภาวะตลาดและธุรกิจ ในระดบัมากท่ีสุด ในทัง้ 2 ข้อ
ค าถาม คือ  1) ตลาดจีนให้ความสนใจทุเรียนจากประเทศไทยมากอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70,   
S.D = 0.46)  และ 2) การส่งออกทุเรียนไทยไปจีนมีแนวโน้มเติบโตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.65,   
S.D = 0.57)   มีทศันคติตอ่ประเด็นการรับรู้และการยอมรับในคณุค่าสินค้า ในระดบัมาก ในข้อค าถาม 
3 และ 4 ดงันี ้ 3) ผลิตภณัฑ์ทเุรียนแปรรูปน่าจะเป็นท่ียอมรับของตลาดจีนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.25 , 
S.D = 0.62)  4) ตลาดประเทศจีนให้คณุค่าทุเรียนไทยมากกว่าทเุรียนจากประเทศอ่ืน อยู่ในระดบัมาก  
( X  = 4.50, S.D =0.50)  ผู้ประกอบการมีทัศนคติต่อกลยุทธ์ โครงสร้าง และภาวะการแข่งขัน ระดับ
มาก  โดยมีทศันคติตอ่ประเด็นการประกอบการ ระดบัมาก เช่นกัน โดยในข้อค าถาม 5) ผู้ประกอบการ
ไทยประสบความส าเร็จในส่งออกทุเรียนไปจีนอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75 , S.D = 0.70) แต่ในข้อ
ค าถาม 6)  การส่งออกทเุรียนไปจีนมีคู่แข่งขนัจากภายนอกประเทศสงูอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.75, 
S.D = 0.43)  ทัศนคติต่อประเด็นการให้ความส าคัญต่อธุรกิจ ระดับมาก โดยมี ข้อค าถาม 7) 
ผู้ประกอบการตระหนักในความส าคญัของตลาดทุเรียนในจีนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D = 
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0.40) ส่วนข้อค าถาม 8) ผู้ประกอบการพอใจกบัรายได้ในการส่งออกทเุรียนไปยงัประเทศจีนอยู่ในระดบั
มาก ( X = 4.15 S.D =0.57) ผู้ประกอบการมีทัศนคติต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องสนบัสนุน ระดบัมาก   
ข้อค าถาม 9) ส่งออกทุเรียนมีปัญหา อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.15 , S.D = 0.65) ขณะท่ีข้อค าถาม 10) 
ภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัส่งผลกระทบตอ่การสง่ออกทเุรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( X = 4.70, S.D = 0.46)  
สรุปผลประเมินทัง้หมดมีคา่เฉล่ียทศันคตอิยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.40 , S.D = 0.64) ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่  3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อการส่งออก
ทเุรียนไปยงัจีน (N = 20) 

ทศันคตกิารส่งออกทุเรียนไปจีน ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

แปลผล 

ปัจจัยด้านอุปสงค์ (Demand Condition) 4.53 0.54 มากที่สดุ 
1.    ภาวะตลาด / ธุรกิจ 4.68 0.52 มากที่สดุ 

1) ตลาดจีนให้ความสนใจทเุรียนจากประเทศไทยมาก 4.70 0.46 มากที่สดุ 
2) การสง่ออกทเุรียนไทยไปจีนมีแนวโน้มเติบโต 4.65 0.57 มากที่สดุ 

2.    การรับรู้และการยอมรับในคณุคา่สนิค้า 4.38 0.56 มาก 
3) ผลติภณัฑ์ทเุรียนแปรรูปนา่จะเป็นท่ียอมรับของตลาดจีน 4.25 0.62 มาก 
4) ตลาดประเทศจีนให้คุณค่าทุเรียนไทยมากกว่าทุเรียนจาก

ประเทศอื่น 
4.50 0.50 มาก 

กลยุทธ์ โครงสร้าง และภาวะการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure, 
and Rivalry 

4.36 0.53 มาก 

3.    การประกอบการ 4.25 0.57 มาก 
5) ผู้ประกอบการไทยประสบความส าเร็จในสง่ออกทเุรียนไปจีน 3.75 0.70 มาก 
6)  การสง่ออกทเุรียนไปจีนมีคูแ่ขง่ขนัจากภายนอกสงู 4.75 0.43 มากที่สดุ 

4.    การให้ความส าคญัตอ่ธุรกิจ 4.48 0.49 มาก 
7) ผู้ประกอบการตระหนกัในความส าคญัของตลาดทเุรียนในจีน 4.80 

 
 

0.40 มากที่สดุ 
 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน (Supporting and Related 
Industries)   

4.43 0.56 มาก 

5.    ปัจจยัภายนอกที่มีผลกระทบ 4.43 0.56 มาก 
9) ส่งออกทุเรียนมี ปัญหาอันเนื่องมาจากหน่วยงานต่างๆที่

เก่ียวข้อง 
4.15 0.65 มาก 

10) มาตรการทางเศรษฐกิจและการค้าสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก
ทเุรียน 

4.70 0.46 มากที่สดุ 

                 ภาพรวม 4.40 0.64 
 

มาก 
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การอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
ด้านปัจจยัการผลิต ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีปลกูทเุรียนมากท่ีสดุ เม่ือเทียบ

กบัประเทศผู้ผลิตทเุรียนรายอ่ืน แตพื่น้ท่ีเพาะปลกูมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เน่ือง จ าเป็นท่ีภาครัฐจะต้อง
มีการวางแผนการผลิตและการพัฒนาการผลิต ให้ได้ผลผลิตต่อพืน้ท่ีเพาะปลูกท่ีเพิ่มขึน้ จะได้รองรับ   
กบัตลาดท่ีมีการขยายตวัโดยเฉพาะเม่ือโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมี
ความต้องการบริโภคเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ภาวะตลาดและภาวะธุรกิจ ผู้สง่ออกเห็นว่าตลาดจีนให้ความสนใจและให้คณุคา่กบัทเุรียนจาก
ประเทศไทยอย่างมาก โอกาสทางการตลาดและแนวโน้มการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนสดใส และมี
แนวโน้มเติบโตในอนาคต  ผู้ส่งออกมีระดบัความพอใจในรายได้จากการส่งออกทุ เรียนอยู่ในระดบัมาก 
สะท้อนวา่การสง่ออกทเุรียนให้ผลตอบแทนท่ีดี  

ในด้านการประกอบการ ผู้ส่งออกทเุรียนเห็นว่าผู้ประกอบการไทยประสบความส าเร็จในส่งออก
ทเุรียนไปจีนอยู่ในระดบัมาก  สะท้อนให้เห็นวา่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการท าธุรกิจสง่ออก
ทุเรียนไปจีน สามารถแข่งขันกับผู้ส่งออกจากประเทศอ่ืนได้  ธุรกิจส่งออกทุเรียนจึงมีความน่าสนใจ     
การส่งออกทุเรียนไปจีนต้องประสบภาวะการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ คูแ่ข่งท่ีส าคญัน่าจะเป็นประเทศท่ีสามารถ
ผลิตผลไม้เมืองร้อนได้เชน่เดียวกบัไทย คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  

อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของปัจจัยภายนอกซึ่งพบว่า การส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนประสบกับ
ปัญหาต่างๆ อยู่ในระดบัมาก  ปัญหาท่ีประสบรัฐบาลควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ไข  และธุรกิจ
ส่งออกทุเรียนยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากทุเรียนน าเข้าใน
ตา่งประเทศ เป็นผลไม้ท่ีมีราคาสงู ดงันัน้ รายได้และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในตลาดจึงเป็นประเด็นท่ีต้อง
ค านึงถึงนอกเหนือจากรสนิยมและความชอบของผู้บริโภค  ในส่วนของการส่งเสริมการตลาด ทัง้ภาครัฐ
และเอกชนควรร่วมมือประสานและประชาสมัพนัธ์ผลไม้ไทยในตา่งประเทศให้มากขึน้ และด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง  เช่น จัดงานแสดงสินค้าผลไม้โดยให้การสาธิตหรือเอกสารแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ  
สรรพคณุตา่งๆ   รวมทัง้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้บริโภครู้จกัวิธีการบริโภคท่ีถูกต้อง เพ่ือสร้างตลาดและ
สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้า 

งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาการสง่ออกทเุรียนไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ทราบถึงปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการส่งออกทุเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการส่งออก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการ
ขยายตลาดต่อไปในอนาคต  และการส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในมุมมองของผู้ ประกอบการส่งออกไทย  ท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
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เก่ียวกบัการส่งออกทุเรียนไปตลาดประเทศจีน ซึ่งการได้รู้ถึงทศันคติของผู้ประกอบการดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การวางแผน ก าหนดกลยทุธ์การจดัการ และการสง่เสริมการสง่ออกของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือการเสริมสร้างความสามารถเชิงการแขง่ขนัของการสง่ออกทเุรียนไทย 

งานวิจยันีเ้ป็นการส ารวจทัศนคติของผู้ประกอบการส่งออกไทยเท่านัน้ ในการส่งออกมีบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอีกมากมาย จึงขอเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไปท่ีจะศึกษาให้
ครอบคลมุในกลุ่มผู้ เก่ียวข้องอ่ืนด้วย เพ่ือจะได้ข้อมลูและมมุมองท่ีอาจแตกตา่งกนัเก่ียวกบัปัจจยัตอ่การ
ส่งออก นอกจากนีย้งัสามารถท าให้ครอบคลมุในกลุ่มสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน และตลาดอ่ืนท่ีน่าสนใจและ
มีศกัยภาพด้วย 
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