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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 
 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 ความอุดมสมบูรณของประเทศไทย ทาํใหมีผลไมทั่วทุกภูมิภาค ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนกนั

ออกผลผลิตใหคนไทยและชาวโลกไดสัมผัสกับความอรอยที่หลากหลายตลอดทัง้ป ไมซ้ําแบบกัน 

แตละพื้นที่จะมีเอกลักษณทีโ่ดดเดนเฉพาะตัว เชน ทีส่มุทรสงคราม ยามเขาหนารอนจะมีผลไม

พิเศษชนิดหนึง่ ที่สรางชื่อเสยีงและความภาคภูมิใจใหทองถิ่นดวยรสชาติที่หวานหอม กรอบ อรอย 

ทําใหใครไดชิมแลวตองติดใจ จนบอกไดวานี่คือ “สุดยอดลิ้นจี่ของสมทุรสงคราม” 

 ล้ินจี่มีถิน่กาํเนิดของมาจากประเทศจนีตอนลาง ซึ่งสันนษิฐานวา ล้ินจี่เขามาในประเทศ

ไทยโดยทางเรือ ตั้งแตชวงตนกรุงรัตนโกสนิทร เปนเรื่องที่แปลกที่วาลิ้นจี่เมืองไทยมีแหลงปลกู 2 

แหง คือ ภาคเหนือที่จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา และอีกแหงหนึ่งลงมาที่ภาคกลางตอนลาง 

คือ จังหวัดสมทุรสงคราม ล้ินจี่ที่ปลูกตางพื้นที่ จะมีความแตกตางกนั 

 พันธุล้ินจีท่ี่ปลูกที่จงัหวัดสมทุรสงคราม เปนพนัธุที่สามารถติดดอกออกผลไดโดยไม

ตองการอากาศที่หนาวเยน็มากนัก ไดแก พนัธุคอม กะโหลก สําเภาแกว และสาแหรกทอง ล้ินจี่

สมุทรสงครามจะสุกประมาณเดือนเมษายน ใหผลผลิตเฉลี่ยปละประมาณ 4,000 ตัน ข้ึนกับสภาพ

ดินฟาอากาศ 

 เปนเวลากวารอยปที่ชาวสวนลิ้นจี่แมกลองสามารถพฒันาสายพนัธุสีสัน รสชาต ิ จนมี

เอกลักษณเฉพาะตวั สรางความโดดเดนของตนเอง โดยเปนความโดดเดนในแงของรสชาตขิอง

ล้ินจี่พนัธุ "คอม" ผูเปนราชินีแหงลิ้นจีเ่มอืงแมกลอง เมื่อเปรียบเทยีบกับสายพันธุอ่ืนในภาคกลาง

และภาคเหนือ นอกจากนี้โดยที่ลักษณะของตนลิ้นจี่ของสมุทรสงครามไมคอยสูง เปนพุมแจให 

ผลดก จึงไดชื่อวา "คอม" และถาถามถึงเอกลกัษณของลิ้นจีพ่ันธุคอม ชาวสวนก็จะตอบวาตอง 

“หนามตั้ง หนงัตึง เนื้อเตง ลองชาด” 

 ปจจุบันประเทศไทยผลิตลิ้นจี ่  ป 2544-2552 เฉลี่ยปละ 77,711 ตัน โดยป 2551 ประมาณ

การผลผลิต 53,175 ตัน แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก สมุทรสงคราม เชียงใหม เชียงราย พะเยา และ นาน  
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ตารางที ่1.1  แสดงถึงสถิติการผลิตลิ้นจีข่องไทยตั้งแตป 2544 – 2552  

 

ป พ.ศ. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 
ปริมาณ 

(ตัน) 
88,225 93,460 69,049 86,943 79,274 73,668 73,858 53,175 

แหลงที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 

 ล้ินจี่เปนผลไมที่เนาเสียและบอบช้ํางาย อายุการเก็บรักษาสัน้ ทําใหเปนอุปสรรคตอการ

กระจายสนิคา การขนสง และตลาดคอนขางจาํกัด หากใชการสารรักษาความสดกอ็าจจะสงผลตอ

การสงออกลิน้จี่ไปยังตางประเทศ วิธีการซื้อขายที่ดาํเนนิอยูในปจจุบนั ทําใหชาวสวนไดรับราคา

ต่ําและขาดอํานาจในการตอรองเนื่องจากเงื่อนไขตางๆ ของพอคาโดยเฉพาะเจาของสวนลิน้จีท่ี่มี

ขนาดเล็ก โดยขอมูลดานการผลิตและการตลาดยังไมมปีระสิทธิภาพ เกษตรกรไดรับรูขอมูลตางๆ 

ชากวาพอคาผูรับซ้ือ ผลผลิตลิ้นจี่ในแตละปใหผลผลิตไมสม่ําเสมอทําใหยากตอการวางแผนใน

การตลาด และการสงออกในชวงที่ล้ินจีเ่ร่ิมออกผลผลิตโดยลิ้นจี่ยงัไมแกจัดทําใหล้ินจี่มีคุณภาพ 

ไมดี ลูกเล็ก ไมหวาน ตลาดตางประเทศขาดความเชื่อถือ (ทีม่า : กรมการคาตางประเทศ, 

กรกฎาคม 2552)  

 ผลผลิตลิ้นจี่ทีอ่อกมาสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรไดทั้งแบบขายผลสด และขาย

เพื่อนาํไปแปรรูป เชน ล้ินจีก่ระปอง เปนตน จาํหนายทั้งในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ  

ในการขายผลสดนั้นยงัไมมกีารสรางตราสินคา เนื่องจากเกษตรกรอาจมองวาเปนสินคาทัว่ไปไม

จําเปนตองมีตราสินคา สวนลิ้นจี่แปรรูปมักจะขายใหกับโรงงานเพื่อรับแปรรูป และจะใสตราสินคา

ของตนเอง สามารถเพิ่มมูลคาไดมากขึ้น   

 อยางไรก็ดี ล้ินจี่เปนสินคาเกษตรที่มีลักษณะเปน Commodity Market  คือ เปนสนิคาที่

ลักษณะหรือรูปลักษณที่เหมอืนๆ กนั ทําใหผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตาง และมคีวามผูกพนักบั

สินคาต่ํา การที่จะทําใหเกิดความแตกตางในดานของราคาหรือการที่จะขายใหไดราคาสงูกวา

ผูขายรายอืน่ๆ ในตลาดนั้นทาํไดยากมาก  

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายและ

วางแผน การพัฒนาการเกษตรของประเทศ ในสวนของผลไมล้ินจี ่คือ (1) สงเสริมและใหความรูแก

เกษตรกรอยางทัว่ถงึในการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (2) สนับสนนุเกษตรกรใหมบีทบาทในการสราง

มูลคาเพิม่และกระจายผลผลิตไปสูผูบริโภค (3) เรงวิจยัการยืดอายุล้ินจี่สดเพื่อขยายตลาด ซึ่งจะ
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เห็นสอดคลองกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

นโยบายการวจิัยของชาติ และนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกบัการปรบัโครงการสรางเศรษฐกิจให

สมดุลและยั่งยืน เพื่อเพิม่ผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานของความรูและความ

เปนไทย บนรากฐานของความรูสมัยใหม เพื่อสรางตราสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสนิคา

เปนทีย่อมรับของตลาด 

 ดวยเหตนุี้ การทําวิจัยเรื่องนี้เสนอแนวทางเพื่อนํากลยทุธการตลาดเกีย่วกับการสรางตรา

สินคามาใชในการสรางตราสินคาใหกับล้ินจี่สมทุรสงคราม เพื่อชูจุดเดนของลิ้นจี่สมุทรสงคราม ทํา

ใหเกิดความแตกตางจากลิน้จี่สายพนัธุอ่ืนๆ อีกทัง้ยงัเปนการเพิม่มลูคาใหสูงขึน้ดวย และที่สําคญั

การสรางตราสินคาจะชวยใหผูบริโภคเกิดการรับรูไดงาย มีทัศนคติที่ดี มีความผกูพนักับสินคา เกิด

พฤติกรรมการซื้อซํ้า และเกดิความภักดีตอตราสินคาในที่สุด  
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  โครงการวิจยัเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. ศกึษาอัตลักษณของลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. การสรางตราสินคาจากอัตลักษณของลิ้นจี่ในพืน้ทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัยนีมุ้งเนนการวิจยัเชิงคุณภาพและเชงิปริมาณ ในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสงคราม และ

กรุงเทพ มหานคร เพือ่ศึกษาถึงประวัติศาสตร จุดแขง็ จดุออน ปญหา และอุปสรรคของลิน้จีใ่นพืน้ที่

จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาถงึการการรับรู รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบริโภค ในการ

กําหนดอัตลกัษณของล้ินจี่สมทุรสงคราม และนํามาซึง่แนวทางในการสรางตราสนิคา  
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1.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  ในการศึกษาวจิัยเรื่องนี ้มกีรอบแนวคิดในการวิจยัดังนี ้

ประวัติของลิ้นจี่อัมพวา 
SWOT 

อัตลักษณของลิ้นจี่ 
อัมพวา 

ผูประกอบการ (เกษตรกร) 

การรับรูถึงลักษณะของ
ลิ้นจี่สมุทรสงคราม อัตลักษณของลิ้นจี่ 

อัมพวา 

ผูบริโภค 

พฤติกรรมการบริโภค 

กําหนดแนวทางการสรางตราสินคา 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวจิัยเรื่องนี ้มีดงันี ้

 1. แนวทางในการสรางตราสินคาใหกับล้ินจีอํ่าเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม 

 2. เผยแพรผลการวิจัยโดยการตีพิมพผลการวิจัยในวารสารวิชาการหรือรายงานการประชุม

วิชาการ 

 

1.6 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีแผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย ดังนี ้

 1. การใหขอมูลเกี่ยวกบัการสรางตราสนิคากบัหนวยงานในจังหวัดสมทุรสงคราม ซึง่อาจ 

จะเปนกลุมแมบาน สหกรณจังหวัด หรือกลุมผูรวบรวมผลผลิตลิ้นจี่เพื่อกอใหเกิดการใชงานจริง 
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1.7 ระยะเวลาทําการวิจัย  
  ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ มกีําหนด 1 ป 
 

ระยะเวลาในการดําเนินกจิกรรม  (เดือน) 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.จัดทําโครงรางงานวิจยั             

2.สรางเครื่องมือการสัมภาษณ  

และแบบสอบถาม ทดสอบเครื่องมือ 

            

3. เก็บขอมูลภาคสนาม             

4. วิเคราะหขอมูลภาคสนาม             

6.สรุปงานวิจยัและเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ 

            

 

1.8 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี ้

 1. เผยแพรแนวทางการสรางตราสินคาใหกับล้ินจี่สมทุรสงคราม 

 2. หนวยงานทีน่าํผลการวิจยัไปใชประโยชน คือ กลุมเกษตรกรในพืน้ที่จงัหวัดสมทุรสงคราม 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กลุมแมบาน สหกรณ ฯลฯ 
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