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กําหนดอัตลักษณของลิ้นจี่สมุทรสงคราม และนํามาซึ่งแนวทางในการสรางตราสินคา ทําใหล้ินจี่

อัมพวาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในระดับสากลมากขึ้น และยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ล้ินจี่อัมพวาที่จะสงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนอัมพวามีความมั่นคงและเขมแข็งยิ่งขึ้น ผลลัพธที่จะได

ตามมาคือช่ือเสียงของชุมชนและประเทศ ตลอดจนถึงความยั่งยืนของชุมชนเกษตรกรรมในอัมพวา 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษา และขอขอบคุณ

ทุกทาน ที่มีสวนทําใหงานวิจัยเลมนี้เสร็จสมบูรณ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่

กรุณาใหทุนอุดหนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ 
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  รายงานการวิจัยเรื่อง การสรางตราสินคาของลิ้นจี่ในพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม  สําเร็จได เนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลขอเสนอแนะ 

คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจ 

  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเจาหนา และบุคลากรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามทุกทาน ที่

ใหความอนุเคราะหดานขอมูล คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และนําลงพื้นที่ทําใหไดขอมูลที่เปน

ประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัยเรื่องนี้ 

  ขอบคุณเจาหนาที่ของสํานักวิจัยและพัฒนา ที่ไดใหความชวยเหลือ ประสานงาน และให

ขอมูลต้ังแตเร่ิมตนโครงการ ทําใหรายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จไปไดดวยดี 

  ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และเพื่อนรวมงานทุกๆ ทาน ที่ใหกําลังใจ 

คอยกระตุนเตือนใหที่ไดชวยสงเสริมสนับสนุนกระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมา 
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