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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได๎พัฒนาชุดโครงการวิจัย
พัฒนาความสามารถทางการตลาดชุมชนอยํางเพียงพอและยั่งยืน โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่
ชุมชนตลาดอัมพวา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการของจังหวัดสมุทรสงครามในเรื่องการบริหาร
จัดการและด๎านการตลาดมุํงเน๎นความพยายามที่จะตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภค  
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาอยํางมากมาย โดยที่ตลาดอัมพวาเป็นชุมชนที่มียังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม แหลํงทํองเที่ยว การประกอบธุรกิจการทํองเที่ยวในพื้นที่แหลํง
ทํองเที่ยว ท าให๎เกิดการสร๎างอาชีพ และกระจายรายได๎สูํชุมชนเป็นจ านวนมาก สอดคล๎องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐบาล คือ การสํงเสริมและพัฒนาด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํ
ชุมชนสังคม ท๎องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสูํสากล การดูแล และรักษาสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชนตลอดจนสํงเสริมการทํองเที่ยว เพื่อรองรับความต๎องการในธุรกิจและและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  

จังหวัดสมุทรสงครามมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นเมืองแหํงอาหารและผลไม๎ปลอดภัยจากสารพิษ
ศูนย์กลางการพักผํอน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางล าคลองระดับชาติ ดินแดนแหํงประชาชนรัก
ถิ่นก าเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมอันดีงาม ” พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ติดกับ
จังหวัดอ่ืนๆ คือ ทิศตะวันออก จรดอําวแมํกลอง (อําวไทย) ทิศใต๎จรดจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก 
จรด จังหวัดราชบุรี ทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร มีประชากร 206,452 คน รายได๎
เฉลี่ยประมาณ 57,817 บาท เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด 
ตลอดจนภาคการประมง และการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และการประมง สํวนอุตสาหกรรมนั้นสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กได๎แกํ 
อุตสาหกรรมผลิตน้ าปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า อุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  

ข๎อได๎เปรียบของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด๎วยอาหารทะเลนานา
ชนิดที่ได๎จากการท าประมงในทะเล และจากการเพาะเลี้ยง จ าหนํายเป็นอาหารสด และอาหาร
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ทะเลน าไปแปรรูปตํางๆ ซึ่งการประมงนับวําเป็น อาชีพที่สร๎างรายได๎สูงสุดของจังหวัด อีกสํวนมา
จากประกอบอาชีพด๎านกสิกรรม โดยเฉพาะการท าสวนผลไม๎ ซึ่งท ารายได๎ให๎จังหวัดมากเป็นล าดับ
ท่ี 2 ผลไม๎ส าคัญ ๆ ได๎แกํ ลิ้นจี่ ส๎มโอ มะมํวง มะพร๎าว และตาล โดยเฉพาะลิ้นจี่ของสมุทรสงคราม
มีเอกลักษณ์โดดเดํนเฉพาะตัวที่สร๎างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให๎ท๎องถิ่นด๎วยรสชาติที่หวาน
หอม กรอบ อรํอย ใครได๎ชิมแล๎วต๎องติดใจจนบอกได๎วํานี่คือ “สุดยอดลิ้นจี่ของสมุทรสงคราม”  

ลิ้นจี่เมืองสมุทรสงคราม เป็นพันธุ์ที่ติดดอกออกผลได๎โดยไมํต๎องการอากาศหนาวเย็นมาก
นัก และมีหลายพันธุ์ เชํน พันธุ์คํอม พันธุ์กระโหลก พันธุ์ส าเภาแก๎ว และพันธุ์สาแหลกทอง ลิ้นจี่
สมุทรสงครามจะสุกประมาณเดือนเมษายน พื้นที่ของเมืองสมุทรสงครามเรียกได๎วําเป็น เมืองสาม
น้ า คือ น้ าเค็ม น้ ากรํอย และน้ าจืดและมีเพียง 3 อ าเภอ แตํในพื้นที่ 2 อ าเภอจะเต็มไปด๎วยพื้นที่ที่ มี
การปลูกลิ้นจี่ ถึ  8,600 ไรํ ได๎ผลผลิตปีละ 4,000 ตัน ด๎วยสภาพพื้นดิน ของจังหวัดสมุทรสงครามมี
ความอุดมสมบูรณ์ จึงท าให๎ลี้นจี่มีรสชาติดีโดยเฉพาะลิ้นจี่พันธุ์คํอมเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข๎ม 
เปลือกแข็ง ตํุมคํอนข๎างแหลม เปลือกด๎านในจะมีสีชมพู มีกลิ่นหอม หวาน เนื้อแห๎งรํอนไมํติดเมล็ด 
เนื้อสีขาวหรือขาวนวล เมล็ดเล็ก บําของผลกว๎างสวยเป็นรูปหัวใจ รสชาติเข๎มจัด หวานน าเปร้ียว
ตามเล็กน๎อย กลมกลํอมพอดีๆ สมกับเป็นราชินีของผลไม๎ไทย  

การปลูกลิ้นจี่ต๎องอาศัยประสบการณ์ ความเป็นเกษตรกรมืออาชีพพอสมควร เริ่มจากการ
เลือกก่ิงตอน ตัดตา ขุดหลุมปลูก ดูแลรักษา กวําจะให๎ผลผลิตได๎ต๎องใช๎เวลา 4-5 ปี จึงจะเริ่มติด
ดอกออกผลให๎ผลผลิตปีละครั้ง เกษตรกรต๎องเฝ้าระวัง ใสํปุ๋ย ก าจัดแมลง และดูแลจนกวําลิ้นจี่จะ
สุกเต็มที่มีสีแดงเข๎าปนชมพู จึงจะเก็บผลผลิตนั้นออกสูํตลาดผู๎บริโภคได๎ 

ปัจจุบันประเทศไทยผลิตลิ้นจี่  ปี 2544-2552 เฉลี่ยปีละ 77,711 ตัน โดยปี 2551 ประมาณ
การผลผลิต 53,175 ตัน แหลํงผลิตที่ส าคัญ ได๎แกํ สมุทรสงคราม เชียงใหมํ เชียงราย พะเยา และ นําน  
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ตารางท่ี 1 .1 แสดงถึงสถิติการ ผลิตลิ้นจี่ของไทยต้ังแตํปี 2544 – 2552 
 

ป ี ปริมาณ (ตัน) 
2544 88,225 
2545 93,460 
2546 69,049 
2547 86,943 
2548 79,274 
2549 73,668 
2550 73,858 
2551 

  2552* 
53,175 
81,748 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ปลูก  ตลอดปีโดยเฉพาะชํวงต๎นฤดูฝน 
เก็บเก่ียว  มีนาคม-กรกฎาคม  (เก็บเก่ียวสูงสุด  เม.ย.-พ.ค.)  
ผลผลิตออกสูํตลาดเดือน  เมษายน - มิถุนายน  
 

ลิ้นจี่เป็นผลไม๎ที่เนําเสียและบอบช้ างําย  และจะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น สามารถเก็บ
รักษาด๎วยการแชํเย็น แชํแข็ง ได๎ประมาณ 7-10 วัน ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการกระจายสินค๎า      
การขนสํง และตลาดคํอนข๎างจ ากัด หากใช๎สารรักษาความสดก็อาจจะสํงผลตํอการสํงออกลิ้นจี่ไป
ยังตลาดผู๎บริโภค วิธีการซื้อขายที่ด าเนินอยูํในปัจจุบัน ท าให๎ชาวสวนได๎รับราคาต่ าและขาดอ านาจ
ในการตํอรองเนื่องจากเงื่อนไขตํางๆ ของพํอค๎า คนกลางโดยเฉพาะเจ๎าของสวนลิ้นจี่ที่มีขนาดเล็ก 
ข๎อมูลด๎านการผลิตและการตลาดยังไมํมีประสิทธิภาพ เกษตรกรได๎รับรู๎ข๎อมูลตํางๆ ช๎ากวําพํอค๎า
ผู๎รับซื้อ ผลผลิตลิ้นจี่ในแตํละปีให๎ผลผลิตไมํสม่ าเสมอท าให๎ยากตํอการวางแผนในการตลาด และ
การสํงออกในชํวงที่ลิ้นจี่เริ่มออกผลผลิตโดยลิ้นจี่ยังไมํแกํจัดท าให๎ลิ้นจี่มีคุณภาพไมํดี ลูกเล็ก ไมํ
หวาน ตลาดตํางประเทศขาดความเชื่อถือ (ที่มา : กรมการค๎าตํางประเทศ, กรกฎาคม 2552)  

เกษตรกรมักมองถึงผลผลิตลิ้นจี่เป็นหลัก โดยไมํได๎ค านึงระดับศักยภาพที่จริงของวางแผน
ในการตลาด และการกระจายสินค๎า การขนสํงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงข๎อมูลขําวสารระหวําง
เกษตรกรกับพํอค๎าไมํเทําเทียมกันจึงท าให๎เกษตรกรอาจเสียเปรียบในเรื่องราคาซื้อขายผลผลิต  
(นลินพร เสริมสุนทรศิลป์, 2528) 
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงได๎เล็งเห็น ความส าคัญของรูปแบบการกระจายสินค๎า 
ผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชํวยให๎เกษตรกรสามารถสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) และทราบต๎นทุนที่แท๎จริงในการตัดสินใจเลือกชํองทาง
การกระจายสินค๎าได๎อยํางถูกต๎อง การวิเคราะห์ข๎อมูลต๎นทุนที่ถูกต๎องจะท าให๎ทราบได๎วํากิจกรรมใด
ที่ท าให๎เกิดต๎นทุนมากที่สุด ท าให๎เกษตรกรสามารถหาโอกาสที่จะลดต๎นทุนได๎โดยการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นด๎วย  
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค๎าที่มีความเหมาะสม ส าหรับผลิตผล ลิ้นจี่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 

ศึกษารูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มุํงเน๎นไปที่
การศึกษากิจกรรมการกระจายสินค๎าเพื่อการจ าหนําย เป็นกิจกรรมที่ตํอเนื่องภายหลังจากผลิต
สินค๎าเสร็จ โดยจะมีการจัดสํงสินค๎าส าเร็จรูปผํานผู๎ค๎าคนกลางและตัวแทนอ านวยความสะดวก
ทางการตลาดไปสูํผู๎บริโภค ความส าเร็จในการสํงมอบสินค๎าต๎องผํานกิจกรรมในแตํละ กิจกรรม
อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกิจกรรมสํวนนี้ต๎องด าเนินกิจกรรมรับชํวงจากผู๎ผลิตเพื่อสํงมอบตํอผู๎ค๎า
ปลีกและผู๎บริโภค เป็นกิจกรรมปลายน้ า ( Downstream) ที่ประกอบด๎วยกิจกรรมยํอย ดังนี้ การ
จัดการสินค๎าส าเร็จรูป ( Product Management) การวางแผนการกระจายสินค๎า ( Distribution 
Requirement Planning : DRP) กระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing) การขนสํงภายนอก
โรงงาน (Outbound Transportation) การบริการลูกค๎า (Customer Service) การจัดการตาม
ประเภท (Category Management) และการรับคืนสินค๎า (Return Goods Handing)  
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

ผลที่คาดวําจะได๎รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น  เมื่อการศึกษา รูปแบบการกระจายสินค๎า
ผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามคาดวําจะเกิดผล ดังนี้  
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1.  สามารถเลือกรูปแบบการกระจายสินค๎า ที่มีความเหมาะสมส าหรับผลิตผลลิ้นจี ่อ าเภอ 

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได๎ 
2.  ชุมชนสามารถเลือกท าเลสถานที่ใช๎การกระจายผลิตผลลิ้นจี ่ที่สามารถรักษาคุณภาพ 

ผลผลิตและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ในการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ การขนสํงรวมทั้งเวลาในการจัดสํง
ผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. น าผลการวิจัยไปพัฒนาวิธีบริหารจัดการการกระจายสินค๎าที่สามารถประยุกต์ใช๎กับ
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกัน  

4. น าผลการวิจัยด๎านต๎นทุนการกระจายสินค๎าน าไปใช๎ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน  
และการจัดสรรทรัพยากรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ได๎มีการศึกษาและค๎นคว๎าทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยเพื่อน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน การกระจายผลิตผลลิ้นจี่ ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ได๎ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขายตรงหน๎าสวน 

ผู๎รับซื้อรายใหญํ 

รวบรวมสํง
ห๎างสรรพสินค๎า 

เกษตรกรสวนลิ้นจี่ ผู๎บริโภคผลิตลิ้นจี่ 

www.ssru.ac.th
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1.6 นิยามศัพท์  
 

รูปแบบการกระจายสินค้า 
รูปแบบของระบบการขนสํง ชํองทางการจัดจ าหนําย สินค๎าคงคลัง เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง

ประสิทธิภาพทางการตลาดที่จะขายสินค๎าและบริการสูํมือผู๎บริโภค 
 
ผลิตผลลิ้นจี่ 
ลิ้นจี่เป็นไม๎ผลยืนต๎นอยูํในสกุล Nephelium มีชื่อวิทยาศาสตร์วํา Litchi และ Lychee 

ลิ้นจี่เป็นไม๎ผลยืนต๎นประเภทผลัดใบปลูกอยูํในแถบใกล๎เขตร๎อนของโลก เดิมเป็นพันธุ์พื้นเมืองแถบ
ตอนใต๎ของประเทศจีน บริเวณมณฑลเสฉวนกวางตุ๎ง กวางเจา และยูนาน ผลของลิ้นจี่ออกเป็น
พวงห๎อยเป็นชํอๆ รูปรํางของผลคล๎ายรูปไขํ หรือออกไปทางกลม หรือคล๎ายรูปหัวใจ ผิวของเปลือก
ผลขรุขระเป็นหนามเล็กๆ ผลอํอนมีสีเขียวจะเปลี่ยนสีเมื่อผลแกํ โดยทั่วไปผลแกํจะมีสีชมพูปนขาว 
หรือชมพูปนแดง หรืออาจจะเป็นสีแดงสดหรือแดงคล้ า 

 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงครามจะมีพื้นที่การปลูกลิ้นจี่อยูํในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางคนที 

และอ าเภออัมพวา  ในพื้นที่อ าเภออัมพวาจะมีอยูํ 12 ต าบลใน 12 ต าบลจะมีเกษตรกรผู๎ปลูกลิ้นจี่
อยูํ 8 ต าบล คือ ต าบลสวนหลวง ต าบลแควอ๎อม ต าบลบางช๎าง ต าบลบางแค ต าบลบางนางลี่ 
ต าบลวัดประดํู ต าบลเมืองใหมํ และต าบลอัมพวา  

www.ssru.ac.th




