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ชื่อรายงานการวิจัย :  วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์      
                                         ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย :  วรรณี  สุทธใจดี  
ปีการศึกษา           :   2553 
 ..................................................................................................................................   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสม
ส าหรับผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตร
ผู้ปลูกลิ้นจี่ ใน พื้นที่อ าเภออัมพวา มีต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลบางแค 
ต าบลเหมืองใหม่ ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่ม หลังจากนั้น
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane) จ านวน 95 คน เก็บรวบ    
รวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าถ่วงน้ าหนัก ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน  มีประสบการณ์ในการท า

สวนลิ้นจี่ 5-10 ปีมากที่สุด รองลงมา  11-20 ปี ส่วนใหญ่มี เนื้อที่ในการเพาะปลูก ต้ังแต่ 1-10 ไร่ มี

ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี 1-3 ตัน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,000-100,000 บาท  

2. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลลิ้นจี่เอง รูปแบบที่เกษตรกรขายเองส่วน
ใหญ่ขายภายในต าบล ส่วนมากขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง  โดยส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเข้ามา
รับซื้อถึงแหล่งผลิต 

3. ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบว่า ด้านทีม่ีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ขนส่ง และด้านบรรจุภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการคลังสินค้า  

4. ด้านการขนส่ง  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ ความปลอดภัย  รองลงมา ได้แก่ การระบุต าแหน่งการในขนส่ง  ระยะเวลาในการจัดส่ง  
คุณภาพรถขนส่ง ความสะดวกของเส้นทาง และการตรงต่อเวลา ตามล าดับ                                  
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5. ด้านการคลังสินค้า  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มาก
ที่สุดได้แก่ การจัดเบิก รองลงมาได้แก่ การจัดเก็บ  การจัดส่งไปหน้าท่า  การรับสินค้า  และ
เคลื่อนย้ายเพื่อการจัดเก็บ ตามล าดับ 

6. ด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่า ข้อที่มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า รองลงมาได้แก่ ดูแลรักษาสินค้า  ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา
สินค้า มีความปลอดภัย  มีความรวดเร็วในการจัดเก็บ และจัดส่ง ประหยัดเวลาในการจัดเก็บ และ 
จัดส่ง และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บและจัดส่ง ตามล าดับ 

7. วิธีการขนส่ง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี น้ าหนักการขนส่งของผลิตผลลิ้นจี่  1-3 

ตัน มากที่สุด ระยะเวลาในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ 1-3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่ง  500-

1,000 บาท คุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการขับ

รถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถ ยนต์  ส่วนมากใบขับขี่ประเภท ส่วน

บุคคล ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ ส่วนใหญ่คือ รถกระบะ  4 ล้อ ใช้ระยะทางในการ

ขนส่งผลิตผลลิ้นจี่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร  
8. ด้านแรงงาน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานที่ใช้ 1-3 คน ร้อยละ 

68.42 เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทแรงงาน ส่วนของแรงงานประจ า  พบว่าจ านวนแรงงานที่ใช้
ส่วนมากไม่ได้เป็นแรงงานประจ า ส่วนที่ระบุมีแรงงานประจ า ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-3 คน ส่วนของ
แรงงานชั่วคราว  พบว่า ในจ านวนแรงงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชั่วคราว โดยมีจ านวนอยู่ที่ 
1-3  คน 

9. ด้านการจัดการการผลผลิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนมากจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพ ด้วยวิธี ขายต่อในราคาถูก รองลงมา ด้วยวิธีน าไปแปรรูป มากที่สุด มีวิธีการจัดการกับ
ผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการขายด้วยตนเอง คือ การแปรรูปเป็นลิ้นจี่อบแห้ง ปุ๋ยหมัก 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   

1. การวางแผนพยากรณ์ความต้องการ และก าหนดปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวา
ในแต่ละปีให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอ และสามารถกระจายถึงผู้บริโภคโดยอย่างทั่วถึง ด้วยการ
น าระบบโลจิสติกส์มาสนับสนุนเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ดีมากยิ่งขึ้น 

2. การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งระบบด้านการผลิตและในด้านการจัดการต่างๆ  
ต้ังแต่ โรงคัดบรรจุ GMP และ HACCP การต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การ
ท าลิ้นจี่ลอยแก้ว โยเกิร์ตลิ้นจี่ แยมลิ้นจี่ เป็นต้น  
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3. ปัญหาในปัจจุบัน คือ มีกลุ่มผู้แอบอ้างน าเอาผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อื่นมาวางจ าหน่ายใน
พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยเฉพาะผลผลิตลิ้นจี่ที่น ามาจ าหน่ายนั้นไม่มีคุณภาพ เกิดการ
ท าลายชื่อเสียงของลิ้นจี่พันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 

4. การรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวา โดยให้หน่วยงานของภาครัฐเป็น
ตัวกลางในการขับเคลื่อนเรื่องการก าหนดราคากลางหรือราคาเป้าหมายและการ เคลื่อนไหว  ด้าน
ราคา รวมทั้งการออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวาเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

5. การรณรงค์การปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา “ลิ้นจี่สามน้ า” จากการลงพื้นที่
วิจัย ผู้วิจัย พบว่า เกษตรกรบางรายตัดต้นลิ้นจี่สายพันธุ์แท้ทิ้ง เนื่องจากไม่มีผลผลิตลิ้นจี่ให้เก็บ
เกี่ยว ทางกลุ่มนักวิชาการเกษตรควรลงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการปลูกพืชแบบ
ผสมผสานคือการปลูกพืชชนิดอ่ืนปะปน เพื่อจะได้มีผลิตผลเก็บเกี่ยวขายท้ังปี แต่ขณะเดียวกันก็ให้
เกษตรกรช่วยกันอนุรักษ์ลิ้นจี่สายพันธุ์แท้นี้ไว้คู่กับจังหวัดสมุทรสงครามไว้ด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. การศึกษาเส้นทางการส่งออกผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวาไปยังต่างประเทศ 
2. ศึกษาการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดท าใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ผลผลิตลิ้นจี่อ าเภออัมพวา 
3. การมีส่วนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ลิ้นจี่สายพันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 
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