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กิตติกรรมประกาศ 

 
 รายงานการวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์     
ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ส าเร็จได้ เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือ        
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาตราจารย์ ดร.ฐาปนา  บุญหล้า  ที่ได้ให้ค าชี้แนะ  ตรวจสอบ
และให้ค าปรึกษา การท าวิจัยทุกขั้นตอน  และขอกราบขอบพระคุณ  หัวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอ
อัมพวา คุณสุคนธ์    จินา  และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ประจ าส านักงานเกษตร
อ าเภออัมพวา คุณไพรินทร์  ภัควันต์ คุณชูศักด์ิ  มีสวัสด์ิ  คุณประจิม  เนียมสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ ของ
ส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ทุกต าบลในพื้นที่อ าเภออัมพวา ทุกท่าน ที่ได้
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้ ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กรุณาให้ทุนอุดหนุนใน
การท างานวิจัยครั้งนี้  ขอบคุณอาจารย์นงลักษณ์  นิมิตรภูวดล ผู้ร่วมวิจัยที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมท างาน
จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์  
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณพี่  น้องและเพื่อนๆ ที่ได้ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมาให้ผู้เขียนจัดท ารายงานการวิจัย 
      
        
       วรรณี  สุทธใจดี     
                                                                   ธนัวาคม 2553 
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ค ำน ำ 

 
                การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการ ศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสม ส าหรับ
ผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่ 
ในพื้นที่อ าเภออัมพวา มีต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลบางแค ต าบลเหมืองใหม่ 
ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และทราบต้นทุนที่แท้จริงในการตัดสินใจเลือก
ช่องทางการกระจายสินค้าได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะท าให้ทราบได้ว่ากิจกรรม
ใดที่ท าให้เกิดต้นทุนมากที่สุด ท าให้เกษตรกรสามารถหาโอกาสที่จะลดต้นทุนได้โดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 
               ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนท าให้งานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาที่กรุณาให้ทุนอุดหนุนในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 
  

       วรรณี   สุทธใจดี   
             25 ธันวาคม 2553 
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