
 
บทที่ 5 

 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของ

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความ
เหมาะสมส าหรับผลิตผล ลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ เกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่อ าเภออัมพวา ซึ่งมีต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบาง
นางลี่ ต าบลบางแค ต าบลเหมืองใหม่  ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา ในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 95 คน โดยใช้สูตรค านวณของ Taro 
Yamane ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  ใช้สถิติแบบพรรณนา ( Descriptive 
statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลรูปแบบการจัดจ าหน่ายของผลิตผลลิ้นจี่  ใช้สถิติแบบพรรณนา 
(Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่  โดยการวิเคราะห์แจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
5.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร เป็นเพศ ชาย  และเป็นเพศ หญิง  ใกล้เคียงกัน มากกว่าครึ่งมี

ประสบการณ์ในการท าสวนลิ้นจี่  5-10 ปี รองลงมามีประสบการณ์  11-20 ปี ส่วนใหญ่มี เนื้อที่ใน

การเพาะปลูก 1-10 ไร่ มีผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี 1-3 ตัน ส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อปี  50,000-

100,000 บาท  
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5.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดจ าหน่ายของผลิตผลลิ้นจี่ 
 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลลิ้นจี่เอง โดยรูปแบบที่เกษตรกรขายเองส่วน

ใหญ่ขายในต าบล  และพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่ง ขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง  

โดยรูปแบบของการขายผ่านคนกลางส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงแหล่งผลิต  

 
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ 
 

ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบว่า ด้านทีม่ีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่มากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ขนส่ง และด้านบรรจุภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการคลังสินค้า  

ด้านการขนส่ง  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ ความปลอดภัย  รองลงมา ได้แก่ การระบุต าแหน่งการในขนส่ง , ระยะเวลาในการจัดส่ง , 
คุณภาพรถขนส่ง, ความสะดวกของเส้นทาง และการตรงต่อเวลา ตามล าดับ 

ด้านการคลังสินค้า  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มาก
ที่สุด ได้แก่ การจัดเบิก รองลงมา ได้แก่ การจัดเก็บ , การจัดส่งไปหน้าท่า , รับสินค้า  และ
เคลื่อนย้ายเพื่อการจัดเก็บ ตามล าดับ 

ด้านบรรจุภัณฑ์  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า รองลงมา ได้แก่ ดูแลรักษาสินค้า , ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา
สินค้า, มีความปลอดภัย , มีความรวดเร็วในการจัดเก็บ  จัดส่ง, ประหยัดเวลาในการจัดเก็บ  จัดส่ง 
และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ จัดส่ง ตามล าดับ 

 
วิธีการขนส่ง 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มีน้ าหนักการขนส่งของผลิตผลลิ้นจี่  1-3 ตัน มากที่สุดมี

ระยะเวลาในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่  1-3 ชั่วโมง  รองลงมา  น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  มากกว่าครึ่งมี

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่  500-1,000 บาท รองลงมา  น้อยกว่า 500 บาท ส่วน

ใหญ่ระบุคุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง คือระดับมัธยมศึกษา มากที่สุดระบุประสบการณ์ในการขับ

รถขนส่งของคนขับรถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ น้อยกว่า 1 ปี รองลงมา  1-3 ปี ส่วนใหญ่ระบุ มี

ใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ มากกว่าครึ่งของ คนขับรถขนส่งที่มีใบอนุญาตขับขี่ เป็น
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ใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล ส่วนใหญ่มีประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ รถกระบะ 4 ล้อ 

มากที่สุดมีระยะทางในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร รองลงมา มีระยะทางในการ

ขนส่ง ระหว่าง 11-20 กิโลเมตร  
 

ด้านแรงงาน 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานที่ใช้ 1-3 คน ร้อยละ 68.42  รองลงมามี

จ านวนแรงงานที่ใช้  4-6 คน เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทแรงงาน ส่วนของ แรงงานประจ า   
พบว่าจ านวนแรงงานที่ใช้มากกว่าครึ่งไม่ได้เป็น แรงงานประจ า  ส่วนที่ระบุมีแรงงานประจ า ส่วน
ใหญ่มีจ านวน 1-3 คน ส่วนของแรงงานชั่วคราว   พบว่าในจ านวนแรงงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานชั่วคราว โดยมีจ านวนอยู่ที่ 1-3 คน รองลงมามีจ านวนอยู่ที่ 4-6 คน  
 

ด้านการจัดการการผลผลิต 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่งมี การจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ด้วยวิธี ขาย

ต่อในราคาถูก รองลงมา  ด้วยวิธีน าไปแปรรูป มากที่สุดมีวิธีการจัดการกับผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจาก
การขายด้วยตนเอง คือ การแปรรูป รองลงมา ท าเป็นลิ้นจี่อบแห้ง  
 
5.4 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยที่ได้  มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
ด้านการขนส่ง  จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ในด้านการขนส่ง ท่ีมี

ความส าคัญต่อกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่มากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัย  ระยะเวลาในการ
จัดส่ง, คุณภาพรถขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับ นลินพร เสริมสุนทรศิลป์ ( 2548 : 54)  ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่
เน่าเสียและบอบช้ าง่าย การขนส่งเพื่อการส่งมอบ จึงต้องมี ขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะ สมและมีความ
ปลอดภัย ใช้ระยะเวลาขนส่งสั้น เพื่อรักษาคุณภาพของลิ้นจี่  

ด้านการคลังสินค้า จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าในด้านคลังสินค้าที่
มีความส าคัญต่อกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่มากท่ีสุด ได้แก่ การจัดเก็บ  การจัดส่งไปหน้าท่า 
รับสินค้า และเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการจัดเก็บ ซึ่งสอดคล้องกับ รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันและ
คณะ (2552 : บทคัดย่อ) ระบุว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านระบบโลจิสติกส์ขาเข้า ได้แก่ การจัดเก็บ
วัตถุดิบ คุณภาพวัตถุดิบ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบ และการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบไปยัง
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โรงงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบด้านระบบโลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ จัดเก็บสินค้าในตลาด  การ
กระจายสินค้า และการขายของผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก 

ด้านบรรจุภัณฑ์  จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ากิจกรรมการกระจาย
ผลิตผลลิ้นจี่ที่มีความส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า,ดูแลรักษา
สินค้า ,ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษาสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับ อารีรัตน์  การุณสถิตย์ชัย   
(http://www.ryt9.com/s/tpd/844181) ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ด้านการเกษตร   
ระบุว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลไม้ต้องมีความแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการทับซ้อนหรือ
การกะแทก ระหว่างขนส่งไปถึงปลายทาง เช่น กล่องบรรจุน้ าหนัก 10 กิโลกรัม สามารถทับซ้อนได้  5 
ชั้น  กล่องบรรจุหนัก 5 กิโลกรัมสามารถทับซ้อนได้ 10 ชั้น หากมากกว่าที่ก าหนดจะท าให้ผลผลิต
เกษตรภายในเสียหายได้  

วิธีการขนส่ง  จากผลการวิจัยพบว่า จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าใน

ด้านวิธีการขนส่งที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่  โดยมีน้ าหนักการขนส่งของ

ผลิตผลลิ้นจี่  1-3 ตัน ระยะเวลาในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่  1-3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการ

ขนส่งผลิตผลลิ้นจี่  500-1,000 บาท  คนขับรถขนส่ง มีประสบการณ์ขับรถ น้อยกว่า 1 ปี มี

ใบอนุญาตขับขี่  ส่วนใหญ่ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ รถกระบะ 4 ล้อ สอดคล้อง

กับ ตันติกร พิชญ์พิบุล  และเรืองศักด์ิ แก้วธรรมชัย ( 2550 : 99) การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมใน

การขนส่งแบบไป-กลับของการขนส่งสินค้า ระบุว่า การเลือกวิธีการขนส่งสินค้ามีปัจจัยสิ่งแวดล้อม

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความจุขนาดของรถแต่ละคัน จ านวนของการจัดส่งสินค้า ปริมาตรสินค้าต่อ

การจัดส่งสินค้า ระยะทางในการเดินทางระหว่างหน่วยกระจายสินค้า  
ด้านแรงงาน  จากผลการวิจัยพบว่าจากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าใน

ด้านแรงงานที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ เกษตรกร ส่วนใหญ่ ใช้แรงงาน
จ านวน 1-3 คน มีแรงงานประจ า จ านวน 1-3 คน และแรงงานชั่วคราว  จ านวนอยู่ที่ 1-3 คน 
สอดคล้องกับ สุธี ชิวหากาญจน์ (2538 : 18) พบว่า แรงงานที่มีประสบการณ์มากหรือน้อยมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันไปในด้านองค์ประกอบของงาน สอดคล้องกับผลงานของสักรันต์   วรินทร์ 
(2539 : 74) ที่ระบุว่า ควรค านึงถึงเรื่องการฝึกอบรมเพื่อให้มีแรงงานประสบการณ์การท าสวนลิ้นจี่
มากขึ้น  
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5.5 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 

1. การวางแผนพยากรณ์ความต้องการ และก าหนดปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพ
วาในแต่ละปีให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอ และสามารถการกระจายถึงผู้บริโภคโดยอย่างทั่วถึง 
ด้วยระบบโลจิสติกส์มาสนับสนุนเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ดีมากยิ่งขึ้น 

2. การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งระบบด้านการผลิตและในด้านการจัดการต่างๆ  
ต้ังแต่ โรงคัดบรรจุ GMP และ HACCP การต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การ
ท าลิ้นจี่ลอยแก้ว โยเกิร์ตลิ้นจี่ แยมลิ้นจี่ เป็นต้น  

3. ปัญหาในปัจจุบัน คือ มีกลุ่มผู้แอบอ้างน าเอาผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อื่นมาวางจ าหน่ายใน
พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะผลผลิตลิ้นจี่ที่น ามาจ าหน่ายนั้นไม่มีคุณภาพ เกิดการ
ท าลายชื่อเสียงของลิ้นจี่พันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 

4. การรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวา โดยให้หน่วยงานของภาครัฐ
เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนเรื่องการก าหนดราคากลางหรือราคาเป้าหมายและการ เคลื่อนไหว 
ด้านราคา รวมทั้งการออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

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

1. การศึกษาเส้นทางการส่งออกผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวาไปยังต่างประเทศ  
2. ศึกษาการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดท าใบรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานผลผลิตลิ้นจี่อ าเภออัมพวา 
3. การมีส่วนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ลิ้นจี่สายพันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 
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