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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าที่มีความเหมาะสม
ส าหรับผลิตผลลิ้นจี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตร
ผู้ปลูกลิ้นจี่ ใน พื้นที่อ าเภออัมพวา มีต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลบางแค 
ต าบลเหมืองใหม่ ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) ใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่ม หลังจากนั้น
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane) จ านวน 95 คน เก็บรวบ    
รวมโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าถ่วงน้ าหนัก ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 1. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน  มีประสบการณ์ในการท า

สวนลิ้นจี่ 5-10 ปีมากที่สุด รองลงมา  11-20 ปี ส่วนใหญ่มี เนื้อที่ในการเพาะปลูก ต้ังแต่ 1-10 ไร่ มี

ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี 1-3 ตัน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,000-100,000 บาท  

2. กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลลิ้นจี่เอง รูปแบบที่เกษตรกรขายเองส่วน
ใหญ่ขายภายในต าบล ส่วนมากขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง  โดยส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเข้ามา
รับซื้อถึงแหล่งผลิต 

3. ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพบว่า ด้านทีม่ีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ขนส่ง และด้านบรรจุภัณฑ์ รองลงมา ได้แก่ ด้านการคลังสินค้า  

4. ด้านการขนส่ง  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ ความปลอดภัย  รองลงมา ได้แก่ การระบุต าแหน่งการในขนส่ง  ระยะเวลาในการจัดส่ง  
คุณภาพรถขนส่ง ความสะดวกของเส้นทาง และการตรงต่อเวลา ตามล าดับ                                  
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5. ด้านการคลังสินค้า  พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มาก
ที่สุดได้แก่ การจัดเบิก รองลงมาได้แก่ การจัดเก็บ  การจัดส่งไปหน้าท่า  การรับสินค้า  และ
เคลื่อนย้ายเพื่อการจัดเก็บ ตามล าดับ 

6. ด้านบรรจุภัณฑ์ พบว่า ข้อที่มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด 
ได้แก่ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า รองลงมาได้แก่ ดูแลรักษาสินค้า  ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา
สินค้า มีความปลอดภัย  มีความรวดเร็วในการจัดเก็บ และจัดส่ง ประหยัดเวลาในการจัดเก็บ และ 
จัดส่ง และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บและจัดส่ง ตามล าดับ 

7. วิธีการขนส่ง กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี น้ าหนักการขนส่งของผลิตผลลิ้นจี่  1-3 

ตัน มากที่สุด ระยะเวลาในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ 1-3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่ง  500-

1,000 บาท คุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการขับ

รถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถ ยนต์  ส่วนมากใบขับขี่ประเภท ส่วน

บุคคล ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ ส่วนใหญ่คือ รถกระบะ  4 ล้อ ใช้ระยะทางในการ

ขนส่งผลิตผลลิ้นจี่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร  
8. ด้านแรงงาน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานที่ใช้ 1-3 คน ร้อยละ 

68.42 เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทแรงงาน ส่วนของแรงงานประจ า  พบว่าจ านวนแรงงานที่ใช้
ส่วนมากไม่ได้เป็นแรงงานประจ า ส่วนที่ระบุมีแรงงานประจ า ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-3 คน ส่วนของ
แรงงานชั่วคราว  พบว่า ในจ านวนแรงงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชั่วคราว โดยมีจ านวนอยู่ที่ 
1-3  คน 

9. ด้านการจัดการการผลผลิต กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนมากจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพ ด้วยวิธี ขายต่อในราคาถูก รองลงมา ด้วยวิธีน าไปแปรรูป มากที่สุด มีวิธีการจัดการกับ
ผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการขายด้วยตนเอง คือ การแปรรูปเป็นลิ้นจี่อบแห้ง ปุ๋ยหมัก 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   

1. การวางแผนพยากรณ์ความต้องการ และก าหนดปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวา
ในแต่ละปีให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอ และสามารถกระจายถึงผู้บริโภคโดยอย่างทั่วถึง ด้วยการ
น าระบบโลจิสติกส์มาสนับสนุนเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ดีมากยิ่งขึ้น 

2. การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งระบบด้านการผลิตและในด้านการจัดการต่างๆ  
ต้ังแต่ โรงคัดบรรจุ GMP และ HACCP การต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การ
ท าลิ้นจี่ลอยแก้ว โยเกิร์ตลิ้นจี่ แยมลิ้นจี่ เป็นต้น  
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3. ปัญหาในปัจจุบัน คือ มีกลุ่มผู้แอบอ้างน าเอาผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อื่นมาวางจ าหน่ายใน
พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยเฉพาะผลผลิตลิ้นจี่ที่น ามาจ าหน่ายนั้นไม่มีคุณภาพ เกิดการ
ท าลายชื่อเสียงของลิ้นจี่พันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 

4. การรวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวา โดยให้หน่วยงานของภาครัฐเป็น
ตัวกลางในการขับเคลื่อนเรื่องการก าหนดราคากลางหรือราคาเป้าหมายและการ เคลื่อนไหว  ด้าน
ราคา รวมทั้งการออกใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวาเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

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

1. การศึกษาเส้นทางการส่งออกผลผลิตลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวาไปยังต่างประเทศ 
2. ศึกษาการมีส่วนรวมของเกษตรกรในกระบวนการจัดท าใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน

ผลผลิตลิ้นจี่อ าเภออัมพวา 
3. การมีส่วนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ลิ้นจี่สายพันธุ์แท้ของอ าเภออัมพวา 
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Abstract 

Research Title :      Analyzing the distribution pattern of lychee for reducing  

        logistics costs in  Amphur Amphawa at Samut Songkhram  

       Province. 

Author   :      Mrs. Wannee Sutthachaidee 

Academic Year :      2010 

                               ......................................... ............................................... 

 The research of the “Analyzing the distribution pattern of lychee for reducing 
logistics costs in Amphur Amphawa at Samut Songkhram Province” has the purpose to 
study the suitable distribution pattern for the lychee in Amphawa District at Samut 
Songkhram Province. The samples that are used in this study were the agriculturists who 
grow the lychee in Amphur Amphawa such as Tambol Suan Luang, Tambol Bang Chang, 
Tambol Nang Lee, Tambol Bang Kae, Tambol Muang Mai, Tambol Wat Pra Du, Tambol 
Khaew Om, and Tambol Amphawa at Samut Songkhram Province by using simple random 
sampling method that was selected from the random number table. After that the researcher 
calculated the sample size by using Taro Yamane’s formula that got 95 samples and used 
the questionnaire to collect the data. The statistic methods that were used to analyze the 
data were weighted average, percentage and standard deviation. 

The result of the research: 

1. The sampling groups were male agriculturists and female agriculturists who had 
the experience in planting the lychee about 5-10 years and 11-20 years respectively. Most 
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agriculturists had the area for cultivation about 1-10 Rai that could get the average 
yields about 1-3 tons per year and the average revenue per year was about 50,000-100,000 
baht. 

2. Most of the sampling agriculturists, themselves, sold the lychee in their own 
district. Besides, they sold their lychee by passing the middle men who came to buy the 
lychee in the district. 

3. The overall factors focused on the product distribution activities in the middle 
level. In addition, it found that the most important activities were transportation, packaging, 
and warehousing, respectively. 

4. Regarding the transportation found that the most important product distribution 
activities focused on safety, then, pointing the transport position, the delivery time, the 
quality of the trucks, the convenience of the route, and on time delivery respectively. 

5. Regarding the warehousing found that the most important product distribution 
activities focused on withdrawing, storing, delivery, receiving, and moving for storage 
respectively. 

6. Regarding the packaging found that the most important product distribution 
activities focused on the product public relation, taking care of product, flexible storing time, 
safety, the speed of storage and delivery, saving time in the storage and delivery, and the 
convenient movement in storage and delivery, respectively. 

7. Regarding the transportation method, mostly the agriculturists shipped lychee 
about 1-3 tons, transportation  time about 1-3 hours, and the expenditure about 500-1,000 
baht per trip. In addition, the qualification of the truck drivers should be high-school 
education person, and have an experience in driving trucks less than 1 year and a driver's 
license that most was the personal driver’s license. Type of vehicle that was used to deliver 
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the lychee was four-wheel trucks, and the transport distance of lychee was less than 
10 kilometers. 

8. Regarding the labor, the percentage of the agriculturists who used 1-3 labors was 
68.42%. The researcher analyzed the labor and found that the most number of regular 
labors were not the regular labors. However, there were only 1-3 persons to be the regular 
labors. For the temporary labors, there were 1-3 persons. 

9. Regarding the production management, most of the agriculturists managed the 
unquality lychee by discount the lychee price, and transformed the lychee, respectively. 
The agriculturists, themselves, transformed their lychee by drying or using to be the natural 
fertilizer. 

 

Recommendations from the study. 

1. To forecast the need of lychee of Amphur Amphawa in each year in order to plan 
of planting the lychee in enough quantities for the consumers’ need. Morever, the 
agriculturists could distribute their lychee by using the logistics system to support in 
increasing the better agricultural standard. 

2. To create the overall standard system of agricultural products and manage in the 
other parts from the selection and packaging plant, GMP and HACCP in order to increase 
the value added of the products such as lychee in syrup, lychee Yogurt, lychee jam, etc. 

3. The current problem is a group of spoofing who take the lychee especially the 
unquality lychee of the other areas to sell in Samut Songkhram province. That it destroys the 
reputation of the genuine lychee of Amphur Amphawa.  
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4. To collect the agriculturists who planted the lychee in Amphawa. Besides, 
the government agencies as an intermediary in driving on setting the price or target price 
and looked after the movement of price including to issue the certification of quality and 
productivity standard of the lychee in Amphur Amphawa in order to ensure the consumers. 

5. The campaign of planting the genuine lychee, “lychee sam nam”, of Ampur 
Amphawa. From the field survey, the researcher found that some agriculturists cut off the 
genuine lychee because there were not the yields to harvest. So, the agricultural experts 
should go to the fields in order to publish the agriculturists to plant the other crops that they 
could harvest the crops and sell them all a year round. In the same time, the agricultural 
experts should advise the agriculturists to preserve the genuine lychee of Ampur Amphawa. 

Suggestions for further research: 

1. To study the route for exporting the lychee of Ampur Amphawa to the overseas. 
2. To study the participation of agriculturists in issuing the certificate of quality and 

standard of lychee of Ampur Amphawa. 
3. The participation of agriculturists in preserving the genuine lychee of Ampur 

Amphawa. 
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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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                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   
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บทที1่ 
 

บทน า 
 

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 
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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  
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บทที่ 2  
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลงานวิจัย   
ต่าง ๆ มาประกอบกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การศึกษา โดยแยกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 
1. ประวัติลิ้นจี่ของอําเภออัมพวา 
2. สถานการณ์ตลาดลิ้นจี่ 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกส์  
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการกระจายสินค้า 
5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ประวัติลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวา 
 
 สมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าต้ังขึ้น
เมื่อใด เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกจังหวัดสมุทรสงครามว่า “สวนนอก”  
ครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อเนื่องกับธนบุรี จึงแยกออกจากราชบุรีเรียกว่า “เมือง
แม่กลอง” ประกอบกับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้น้ํามี “แม่น้ําแม่กลอง” ไหลผ่าน
และเป็นแม่น้ําสายสําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ชื่อว่าเมืองสามน้ํา มาต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  ซึ่ง เป็นพื้นที่ ท่ีเหมาะแก่การกสิกรรมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่นํามาปลูกใน
จังหวัดสมุทรสงครามจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก จึงมีชื่อเรียกว่า “ลิ้นจี่แม่กลอง”  
 ลิ้นจี่แม่กลอง ผู้ที่นํามาปลูกคนแรกคือนายติ  มีแก้วกุญชร  ชาวสวน ตํา บลแควอ้อม  อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นําเมล็ดพันธุ์จากตรอกจันทร์ ยานนาวา กรุงเทพฯ มาปลูกในช่วง
ประมาณ พ.ศ.2397 ซึ่งลิ้นจี่ที่นํามาปลูกได้ ให้ผลเร็วภายใน 3 ปี จึงเหมาะทีจะปลูกในภาคกลาง 
อากาศไม่ค่อยหนาว ขนาดของต้นไม่สูง  เป็นพุ่มแจ้ ไม่ เหมือนลิ้นจี่ทั่วๆไป และให้ผลผลิตดก       
เต็มต้น มีสีแดงสด รสหวานอร่อย  จึงมีการขอกิ่งพันธุ์ไปปลูกและพัฒนาสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน 
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 ส่วนสาเหตุที่มีการต้ังชื่อลิ้นจี่พันธุ์นี้ว่า อีค่อม ก็เพราะว่าต้นไม่ค่อยสูง ลักษณะเป็นพุ่ม  ซึ่ง
นายติ มองว่าลักษณณะของต้น ลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่คระ จึงต้ังชื่อว่า ลิ้นจี่พันธุ์ “อีค่อม” หลังจากนายติ    
มีแก้วกุญชร ปลูกลิ้นจี่พันธ์อีค่อมได้ไม่นาน  ชาวบ้านในละแวกเดียวกัน ก็นิยมปลูกอีค่อมตามมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  จนในปีพ.ศ. 2510 ได้มีการจัดประกวดลิ้นจี่ขึ้นครั้งแรกที่ ตํา บลแควอ้อม หลังวัดบาง
เกาะเทพศักด์ิ ในงานลิ้นจี่หลายพันธุ์ส่งเข้าประกวด  โดยมีกฎการประกวดง่ายๆ เพียงให้กรรมการ
เดิมชิมลิ้นจี่ที่เข้าประกวด และลิ้นจี่พันธ์  “อีค่อม” อร่อยกว่า ลิ้นจี่พันธ์อื่นๆที่ส่งเข้าประกวด จึงได้
ตําแหน่งชนะเลิศในการประกวดครั้งนั้น 
 เมื่อ ลิ้นจี่พันธ์ อีค่อมมีชื่อ เสียงขึ้นมา  คณะกรรมการประกวดลิ้นจี่ในอีก 2 ปีให้หลังได้ลง
ความเห็นว่า ลิ้นจี่พันธุ์ “อีค่อม” ฟังไม่สุภาพ จึงมีมติให้ตัดคําว่า “อี” ออกเพื่อความสุภาพเหลือ
เพียงลิ้นจี่พันธุ์ค่อม  นับต้ังแต่นั้นมา  ปัจจุบันลิ้นจี่ พันธ์ค่อมที่ปลูกโดยนายติ  มีอายุประมาณ 153 
ปี ต้ังอยู่ในสวนของนายเฉลิมศักด์ิ  ตําบลแควอ้อม อําเภออัมพวา ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยว
ท่ีสําคัญในเส้นทางชมสวนแห่งอัมพวา ในพ.ศ. 2530 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
เคยเสด็จมาทอดพระเนตรต้นลิ้นจี่ต้นนี ้ 
 ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นจะมีหลายชนิดทั้งมะพร้าว  ส้มโอ  ลิ้นจี่  แต่
ลิ้นจี่แม่กลองถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ และโด่งดังไปไกลระดับประเทศ จนทางจังหวัดสมุทรสงคราม  
ชูเป็นหนึ่งในของดีประจําจังหวัด ด้วยการต้ังเป็น หนึ่งในคําขวัญจังหวัดที่มีเนื้อความว่า “เมืองหอย
หลอด ยอดลิ้นจี่  มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม” ปัจจุบันเพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการจําหน่ายผลผลิตและเผยแพร่ชื่อเสียงลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากย่ิงขึ้น  จึงมีการจัดงาน “วันลิ้นจี่ของดีเมืองแม่กลอง” ขึ้นประมาณช่วง
เดือนเมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเก็บเก่ียวลิ้นจี่ 
 
  2.1.1 ลักษณะหลักของลิ้นจี่พันธ์ค่อม (ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทาง
จุลชีวภาพหรือเคมี  ลักษณะอื่นๆ) 

ลักษณะทางกายภาพ ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม หรือหอมลําเจียก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  
Lychee, Litchi chinensis Sonn. CV.Kom มีลักษณะทางกายภาพ ดังนี้ 

เปลือก มีหนามแหลมกว่า ห่างเสมอกันทั้งลูกและไม่เป็นกระจุกเปลือกหนังบาง ตึง  
กรอบ  เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม  แต่เมื่อหักลงมาแล้วจะมีสีคล้ายน้ําหมาก 

รูปทรง  รูปร่างกลม  รูปไข่ หรือรูปหัวใจ เมล็ดทรงยาว ขนาดผล กว้างประมาณ 3.3 
เซนติเมตร  ยาว 3.5 เซนติเมตร และหนาประมาณ 3.0 เซนติเมตร 

เนื้อ เนื้อแห้ง สีขาวขุ่น 
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รสชาติ รสหวานอมฝาด รสหวาน กลิ่นหอม ค่าความหวานประมาณ 19.50 Brix 
ลําต้นและกิ่งเรียบ ต้นสีน้ําตาลอ่อน ก่ิงแข็งแรง ลําต้นค่อม ข้างกลม ใบแคบเรียว กลางใบ

พอง ปลายใบเรียวแหลม  ด้านบนใบเขียวมัน  ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย  ผลโตขนาดใหญ่กลม       
สีแดงเข้ม  เปลือกกรอบบาง  หนามห่างสั้นแหลม  เนื้อหนา  รสหวาน  และมีกลิ่นพิเศษ  เนื้อแห้งสี
ขาวขุ่น  เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลง่ายและดกไม่ต้องการอากาศเย็นจัด  เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน  

      2.1.2 ชื่อพื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบ ลิ้นจี่พันธุ์แม่กลองนั้นเป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม หรือเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า หอมลําเจียก ที่ มีการปลูกอยูใ่นเขตพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบาง
คนที  ของ  จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการปลูก
ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม เพราะพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นดินดอนปากแม่น้ํา ซึ่งจะมีแร่ธาตุที่สําคัญ
ต่างๆมาตะกอนทับถมกัน ประกอบกับมีดินในพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างเหนียวแต่ร่วนซุย  หน้าดินดี  
ผิวดินหนา อุดมสมบูรณ์ และมีลักษณะของพื้นที่ 3 น้ํา คือได้รับอิทธิพลจากน้ําเค็ม น้ํากร่อย และ
น้ําจืดเป็นบางช่วงบางขณะอีกทั้งใกล้แม่น้ําลําคลอง  และระบายน้ําได้ดี  ซึ่งเป็นปัจจัยให้ลิ้นจี่พันธุ์
ค่อมที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างจากลิ้นจี่พันธุ์อ่ืน  หรือลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ปลูกในบริเวณ
อ่ืน 
      2.1.3. วิธีการผลิต 
          1) การเตรียมพื้นที่ 
                                1.1) การยกร่อง ทําคันดินรอบพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันน้ําทะเลและน้ําฝนเข้า
ท่วมถึง  โดยมีการยกร่องปลูก และมีร่องระบายระหว่างร่องปลูก โดยธรรมชาติดินกลุ่มนี้  มีการ
ระบายน้ําเร็ว เมื่อมีการยกร่องปลูกทําให้การระบายน้ําดีขึ้น  โดยการยกร่องควรอยู่ในลักษณะ
ขวางตะวัน(แนวเหนือ-ใต้) เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้รับแสงแดดที่เท่ากันอย่างสม่ําเสมอ 

                  1.2)  ระยะปลูก ระยะปลูกสําหรับลิ้นจี่พันธุ์ค่อมนั้น เนื่องจากมีทรงพุ่มปาน
กลาง มีกิ่งก้านสาขาเติบโตปานกลาง ใบไม่ใหญ่และเล็กมาก การวัดระยะปลูกควรเป็น 10 -12 
เมตร  ทั้งนี้ควรเอาความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมพิจารณาด้วย 
                           1.3) การเตรียมหลุมปลูก ในพื้นที่ลุ่มควรขุดหลุมในแนวตรง  บนแปลงขนาด  
กว้าง ยาว  ลึก ประมาณ 50-80 เซนติเมตร โดยอาจมีการผสมดินปลูก  ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ด้วยก็ได้  
ซึ่งควรใช้ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยประมาณ และคลุกให้เข้ากันแล้ว กลบลงหลุม  โดยดินบริเวณปาก
หลุมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร 
          2) วิธีการปลูก  นําก่ิงพันธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูกกลางหลุม  หากภาชนะที่ใช้เพาะ
สลายตัวยาก เช่น  ถุงพลาสติกหรือกระถาง  ต้องนํากิ่งพันธุ์ออกจากภาชนะก่อนปลูก การปลูกควร
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ให้ระดับดินบนภาชนะเพาะชําอยู่เท่ากับระดับดินในแปลง กลบดินโดยรอบ กดให้แน่น หลังจาก
นั้นใช้ไม้หลักที่เตรียมปักใกล้ๆ  กับก่ิงพันธุ์และผูกเชือกพยุงต้นไว้เพื่อให้ต้นต้ังตรงบังด้วยร่มเงา  
รดน้ํา 

      3) การปฏิบัติดูแลรักษาหลังปลูก 
                                    3.1 ) การให้น้ํา ช่วงหลังจากปลูกจะตรงกับฤดูฝน ถ้าฝนตกหนักควร
ทําทาง ระบายน้ํา และตรวจดูบริเวณหลุมปลูก ถ้าดินยุบตัวเป็นแอ่ง  มีน้ําขังต้องพูนดินเพิ่ม แต่ถ้า
หากฝนทิ้งช่วง ควรรดน้ําให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ 
         3.1.1)  ลิ้นจี่อายุ 1-3 ปี ในฤดูแล้งให้น้ําสม่ําเสมออย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง 
         3.1.2)  ลิ้นจี่ต้น  ที่ให้ผลผลิตแล้วในฤดูแล้งต้องให้น้ําสม่ําเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ก่อน ลิ้นจี่ออกดอกควรงดการให้น้ํา หากมี
ฝนตกต้องทําทางระบายน้ําออกจากแปลง ทําบริเวณโคนต้นให้โปร่ง  เพราะต้องการความชื้นน้อย  
ในระยะก่อนการออกดอก หลังจากสังเกตเห็นเริ่มแทงช่อดอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของทรงต้น 
ควรเริ่มให้น้ําปริมาณที่น้อยและให้บริเวณรอบนอกของทรงพุ่มต่อจากนั้นค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้ํา
และให้ทรงพุ่มมากขึ้น  โดยให้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรงดให้นํ้าก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 7-10 
วัน 

           3.2) การป้องกันกําจัดโรคและแมลง ในช่วงที่แตกใบอ่อน  ควรตรวจสอบ  
และฉีดสารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงที่ทําลายใบอ่อน 

          3.3) การควบคุมวัชพืช ควบคุมวัชพืชโดยใช้วิธีการขุด ถาก ถอน หรือ ตัด 
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช เพราะต้นลิ้นจี่จะยังเล็กอยู่ ละอองสารเคมีอาจจะไป
ทําลายต้นลิ้นจี่ได้นอกจากน้ันแล้ว การปลูกพืชแซมในพื้นที่ว่างในขณะที่ต้นลิ้นจี่ยังเล็ก จะเป็นวิธีที่
ช่วยลดปัญหาวัชพืชได้ 
                    3.3.1 )  การควบคุมวัชพืชทําได้หลายวิธี เช่น การพรวนดิน
สําหรับต้นเล็กๆ  การคลุมโคนต้น การตัดวัชพืชให้สั้นอยู่เป็นประจํา หรือการใช้สารเคมีควบคุม
วัชพืช  อย่างไรก็ตาม  ถ้าการใช้วัสดุคลุมโคนต้นอยู่ตลอดแล้ว  จะลดปริมาณวัชพืชได้มาก  ส่วน
บริเวณในแปลงควรใช้เครื่องตัดหญ้าเป็นระยะ  อย่าให้วัชพืชขึ้นมากเกินไป 
                  3.3.2 ) การคลุมโคนต้น  ควรทําโดยใช้ฟางข้าว  หญ้าแห้ง  
ใบไม้แห้ง  คลุมให้หนาประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร  จากโคนต้นไปยังชายทรงพุ่ม  จะช่วยควบคุม
วัชพืชและรักษาความชื้นในดินได้ดี 

www.ssru.ac.th



 

11 

3.4) การตัดแต่งกิ่ง  
         3.4.1) ควรเลี้ยงให้มีลําต้นกลางเพียงต้นเดียว  และไว้กิ่งแรกสูง 
จากพื้นดินประมาณ 40-80 เซนติเมตร  ตัดแต่งกิ่งแห้ง  กิ่งเป็นโรคกิ่งน้ําค้าง  กิ่งแขนงเล็กๆ  ด้าน
ในทรงพุ่ม  กิ่งไขว้  ตลอดจนกิ่งที่ทํามุมแคบออกและควรทารอยแผล  ท่ีตัดด้วยปูนแดงกินกับ
หมาก 
         3.4.2 ) ต้นลิ้นจี่ที่ให้ผลผลิตแล้ว  การตัดแต่งกิ่งช่วยให้ทรงพุ่ม
โปร่งดูแลรักษาสะดวก  ป้องกันการโค่นล้ม และช่วยให้ผลดกสม่ําเสมอทุกปีซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท 
                 การตัดแต่งกิ่งตามความจําเป็น มีหลักดังนี้  

ถ้าต้นสมบูรณ์ ให้ตัดได้เต็มที่  แต่ถ้าต้นโทรมมากให้ตัดออกเพียเล็กน้อย 
ตัดแต่งกิ่งด้วยความระมัดระวังอย่าให้ก่ิงช้ํา  หรือกระทบกระเทือน  กิ่งใหญ่ควรใช้มีดตัดก่อนแล้ว
ใช้เลื่อยตามอีกครั้ง 

3.5) การให้ปุ๋ย 
        3.5.1) การให้ปุ๋ยลิ้นจี่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต 
             อายุปีแรก โดยควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ปีละ 2 ครั้ง  

โดยครั้งแรกให้ ในช่วงต้นฝน  และครั้งที่ 2 ระยะห่างหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 2 – 3 เดือน  หรือ
เมื่อลิ้นจี่แตกใบอ่อนแล้ว 
                       3.5.2) การให้ปุ๋ยลิ้นจี่ท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

              แบ่งใส่ 3 ระยะ โดยปริมาณการให้ปุ๋ยต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพและ
อายุของต้นลิ้นจี ่

            ระยะท่ี 1 หลังการเก็บเกี่ยวผลแล้วต้องตัดแต่งกิ่งและปุ๋ยในเดือนมิถุนายนเพื่อ 
บํารุงต้นให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ 

           ระยะท่ี 2 การให้ปุ๋ยในระยะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมต้นลิ้นจี่ ให้พร้อมที่จะ
ออกดอกในฤดูกาล  ประมาณเดือนตุลาคม                          

            ระยะท่ี 3  การให้ปุ๋ยในระยะติดผลเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี  โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ 
         - ให้ในช่วงแทงช่อออกดอก 
         - ให้เมื่อผลมีขนาดเท่ากับขนาดเมล็ดถ่ัว 
         - ให้ก่อนการเก็บเกี่ยวผล 2 สัปดาห์ 
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              3.6) การพรวนดิน  ทําหลังจากใส่ปุ๋ยทุกครั้ง  พรวนบริเวณรอบทรงพุ่ม  
และรดน้ําให้ชุ่ม 
          4) การห่อผล  
      เมื่อผลลิ้นจี่เริ่มเปลี่ยนสีจากสีขียวเป็นสีแดงเรื่อๆ  หรือเริ่มจะแก่หรือก่อนเก็บเกี่ยว 
20-25 วัน  ควรห่อผลเพื่อช่วยป้องกันการทําลายของศัตรูลิ้นจี่  โดยเฉพาะหนอนเจาะขั้วผลหรือ
ค้างคาว  นอกจากน้ียังทําให้สีผลสวยงาม การห่อผลใ ช้ถุงกระดาษหรือวัสดุอ่ืนที่อาจแทนกันได้            
ห่อทั้งช่อผล  ผูกปากถุงกับโคนก้านช่อให้แน่นให้ผลทั้งช่ออยู่ในถุง 

    วิธีการสังเกตผลแก่ เมื่อผลลิ้นจี่แก่  คือ หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน  
หรือสังเกตจากขนาดของผลที่โตเต็มที่ สีของผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูถึงชมพูปนแดง  
ไหล่ผลกว้างออก ฐานของหนามที่เปลือกจะขยายออกปลายหนามแหลม  ร่องหนามถ่างออกเห็น
ได้ชัดเจน  เนื้อแห้ง  กลิ่นหอม  รสหวาน  เมล็ดมีสีน้ําตาลเข้มเป็นมัน 
          5) การเก็บเกี่ยว 
               5.1) วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บผลผลิต  ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่แสงแดดไม่จัด  โดย
ใช้พะองหรือบันไดพาดก่ิงแล้วปีนขึ้นไป  ให้มือหักช่อผลลิ้นจี่  หรือกรรไกรตัดช่อผลลิ้นจี่พร้อมทั้ง
ถุงที่ห่อ  แล้วใส่เข่งเมื่อเต็มเข่งก็จะโรยเชือกลงมาให้คนข้างล่างขนย้ายไป  คัดขนาดและบรรจุหีบ
ห่อต่อไปการเก็บเกี่ยวควรทยอยเก็บผลผลิตที่แก่พอเหมาะประมาณ 2-3 วันต่อครั้ง 

 5.2) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากการเก็บผลผลิตลิ้นจี่จากต้นแล้ว จะ 
ขนย้ายมารวมกันในที่ร่มเพื่อทําการตัดแต่งช่อผล ตัดผลเล็ก ผลลีบ  ผลแตกและผลที่มีร่องรอยการ
ทําลายของโรคแมลงออก  รวมทั้งก้านที่ไม่มีผลออก 
            2.1.4 ความแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันท่ีมีแหล่งก าเนิดมาจากพื้นที่อื่น  

                   ลักษณะเด่นของล้ินจี่แมก่ลองที่แตกต่างจากลิ้นจี่ในพื้นท่ีอ่ืนม ี4 ประการ คือ  
      หนามต้ัง เมื่อเทียบกับลิ้นจี่ทางภาคเหนือจะมีลักษณะหนามแหลมกว่า ห่างเสมอ

กันทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก 
      หนังตึง รูปทรงของผลจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจโย้หน่อยๆ  ไม่สมดุลทีเดียว 

เปลือก หรือหนังบางตึง กรอบ เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม  แต่เมื่อหักลงมาแล้วจะมีสีคล้ายน้ํา
หมาก 

      เนื้อเต่ง คือมีเนื้อหนากรอบ สีอมชมพูเรื่อๆเนื้อแห้ง ไม่แฉะ กลิ่นหอมรสหวาน ติด
ฝาเล็กน้อย ต่างจากลิ้นจี่จากแหล่งอื่นที่เนื้อแฉะ มีน้ํามาก ไม่กรอบ 
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     ล่องชาด  เป็นภาษาของชาวสวน ใช้เรียกผิวเปลือกด้านในเมื่อแก่จัดกินได้จะเป็น
สีชมพูจากขั้วลงมาถึงกลางลูก และหากแก่จัดมากๆสีชมพูจะเลยกึ่งกลางผลลงไป 
     โดยหากนําลิ้นจี่แม่กลองไปปลูกในพื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่ตามที่ได้ระบุไว้ในคําขอ
ก็จะไม่ปรากฏลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อและรสชาติของผลลิ้นจี่ 
 
2.2 สถานการณ์ตลาดลิ้นจี่  
 

      ลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีการบริโภค
ภายในประเทศและมีการส่งออกทั้งในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ลิ้นจี่กระป๋อง และลิ้นจี่
แช่แข็ง เป็นต้น ลิ้นจี่สามารถทํารายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดสุมทรสงครามเป็นจํานวนมาก 
ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรปลูกลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 
           2.2.1  วิธีการจําหน่ายลิ้นจี่ของชาวสวน  
            การจําหน่ายลิ้นจี่ของชาวสวนโดยทั่วไปมีการขายผลผลิตลิ้นจี่ ด้วยกัน 3 วิธี   

1. การขายแบบเหมาสวน  
ชาวสวนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับพ่อค้าที่มาซื้อก่อนที่ลิ้นจี่จะสามารถเก็บ 

ได้ การกําหนดราคาขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับและขึ้นกับความพอใจของทั้ง
สองฝ่าย ชาวสวนจะได้รับเงินสดล่วงหน้าแตกต่างกันไปแล้วแต่เงื่อนไขที่ทําการตกลงกับผู้ซื้อ ส่วน
ใหญ่ผู้ซื้อจะวางเงินมัดจําไว้จํานวนหนึ่งก่อน ที่เหลือจะชําระในระหว่างการเก็บผลแต่ละครั้ง
จนกว่าจะเก็บผลหมด ชาวสวนมีหน้าที่เพียงดูแลรักษาลิ้นจี่จนกว่าผู้ซื้อจะมาเก็บผล และติดตาม
ให้ผู้ซื้อชําระเงินตามเงื่อนไข ส่วนการเก็บเกี่ยวตลอดจนการขนส่งจะเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อทั้งหมด 
ข้อดีของการขายแบบเหมาสวน คือ สามารถเลือกขายให้กับผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงกว่าได้ เพราะ
ช่วงเวลานั้นยังไม่มีลิ้นจี่ออกสู่ตลาด และชาวสวนไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงทางการตลาด ไม่ว่า
ผลผลิตหรือราคาลิ้นจี่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่บางรายก็มีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ผลผลิตเกิดความ
เสียหายมากเกินกว่าที่คาดไว้และผู้ซื้อเห็นว่าจะขาดทุนจึงยอมให้เจ้าของสวนริบเงินมัดจําเสีย กว่า
ที่ชาวสวนจะรู้ว่าผู้ซื้อไม่มาเก็บลิ้นจี่ก็แก่จัด คุณภาพไม่ดี และทําให้ผลร่วงเสียหาย  

2. ชาวสวนขายเองโดยตรง  
การขายลิ้นจี่ลักษณะนี้ชาวสวนจะทําหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวเอง หลังจากท่ี 

ชาวสวนทําการเก็บลิ้นจี่ของตนเอง ก็จะนําออกมาวางจําหน่ายยังแผงขายหน้าบ้านของตนเอง 
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในอําเภออัมพวา ขายดีในวันเสาร์และวันอาทิตย์  และ
บางส่วนก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนทําการต่อรองราคากันเป็นกิโลกรัมหรือชาวสวนเป็นผู้นําไป
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ขายยังจุดรับซื้อต่าง ๆ ในท้องถิ่นซึ่งมีพ่อค้าเปิดจุดรับซื้อ การขายแบบนี้ชาวสวนจะได้รับชําระค่า
ลิ้นจี่เป็นเงินสดทันทีหลังจากที่ได้ตกลงกันระหว่างชาวสวนกับผู้รับซื้อในกรณีนี้ชาวสวนมักจะทํา
การสอบถามราคารับซื้อจากพ่อค้าตามจุดรับซื้อต่าง ๆ เสียก่อน 

3. การฝากขาย  
ชาวสวนจะเป็นผู้ทําการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่เองแล้วส่งไปให้พ่อค้าในกรุงเทพฯ เช่น  

พ่อค้าในตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค และปากคลองตลาด หรือส่งมอบลิ้นจี่ให้กับ
ตัวแทนของพ่อค้าขายส่งกรุงเทพฯ  ซึ่งรวบรวมลิ้นจี่ในท้องถิ่น พ่อค้ากรุงเทพฯ  จะส่งใบแจ้งราคา
ขาย ให้ทราบหลังจากที่ทําการขายลิ้นจี่ได้แล้ว หลังจากน้ันประมาณ 3-7 วัน ชาวสวนจึงจะได้รับ
เงินค่าลิ้นจี่โดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือจากตัวแทนของพ่อค้า พ่อค้าในกรุงเทพฯ จะหัก
ค่าบริการในการฝาก คืออัตราร้อยละ 10 ของราคาที่ขายได้ ค่าขนส่ง ค่าขนถ่าย และอื่น ๆ ส่วนที่
เหลือจึงมอบให้ชาวสวน การจําหน่ายลิ้นจี่ด้วยวิธีนี้ ทําให้ชาวสวนไม่มีโอกาสทราบราคาล่วงหน้าที่
แน่นอน และต้องยอมรับราคาที่ได้รับโดยไม่มีโอกาสต่อรองแต่อย่างใด 
            2.2.2 การคัดขนาด การบรรจุหีบห่อ และการขนส่ง 
             การคัดขนาดหรือแยกคุณภาพของล้ินจี่   

จะกระทําหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต คือเมื่อเก็บลิ้นจี่จากต้นแล้วจะนํามาทําการ 
คัดคุณภาพโดยดูจากสีผิวและขนาดของผล ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่หรือชนิดดี จะมี
จํานวนผลประมาณ 35-45 ผลต่อกิโลกรัม และขนาดรองลงมาหรือชนิดรองมีจํานวนผลประมาณ 
46-55 ผลต่อกิโลกรัม จากนั้นก็จะนําลิ้นจี่ไปบรรจุในภาชนะเพื่อทําการจําหน่ายต่อไป  
 การบรรจุหีบห่อ  

ภาชนะที่นิยมใช้บรรจุลิ้นจี่มี 3 ชนิด คือ 
เข่งไม้ไผ่สาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 นิ้ว สูง 15 นิ้ว น้ําหนักประมาณ 2 

กิโลกรัม ราคาใบละ 13-15 บาท ก่อนที่จะบรรจุลิ้นจี่ลงเข่งจะใช้ใบลิ้นจี่รองก้นเข่งก่อน เมื่อบรรจุ
จนเต็มซึ่งมีน้ําหนักลิ้นจี่สุทธิ 22 กิโลกรัม ก็จะใช้ใบลิ้นจี่ปิดหน้าเข่งอีกทีหนึ่งจากน้ันจะเอาฝาปิด
และใช้ไม้ 3-4 อัน ขัดกันไว้แล้วผูกด้วยเชือกฝาง น้ําหนักรวมทั้งเข่งจะประมาณ 25 กิโลกรัม 
 กล่องกระดาษลูกฟูก ขนาดกว้าง 13.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว สามารถบรรจุลิ้นจี่ได้ 
15-16 กิโลกรัม เมื่อบรรจุลิ้นจี่เต็มกล่องแล้ว จะปิดปากกล่องด้วยกระดาษกาว หรือรัดด้วยสาย
พลาสติกอีกครั้งหนึ่ง 
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 ตะกร้าพลาสติก เป็นตะกร้าโปร่งทรงสี่เหลี่ยมปากกว้างมีฝาปิด ก้นตะกร้ามีขนาดกว้าง 
12 นิ้ว ยาว 17 นิ้ว และปากตะกร้ามีขนาด 13 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สูง 6.5 นิ้ว ราคาประมาณใบละ 30 
บาท สามารถบรรจุลิ้นจี่ได้ 10-11 กิโลกรัม 
 ภาชนะบรรจุลิ้นจี่จะใช้ตามเหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อ กล่าวคือ ถ้าชาวสวน
จําหน่ายลิ้นจี่ให้แก่ผู้ส่งออกในท้องถิ่น จะต้องบรรจุลิ้นจี่ใส่ตะกร้าพลาสติกที่ผู้ซื้อเหล่านั้นจัดหามา
ให้ เนื่องจากจะมีการนําลิ้นจี่ลงแช่น้ําเย็นก่อนนําขึ้นรถ และเมื่อวางเรียงในรถห้องเย็นแล้วก็ต้องใช้
น้ําแข็งวางทับอีกทีซึ่งจะช่วยให้ลิ้นจี่มีผลชุ่มไม่แห้ง ชาวสวนท่ีส่งมาฝากขายในตลาดกรุงเทพฯ จะ
บรรจุลิ้นจี่ในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยผู้ซื้อจะจัดหากล่องให้ก่อนแล้วหักเงินหลักจากจําหน่ายลิ้นจี่
ได้แล้ว การจําหน่ายในท้องถิ่นซึ่งมีระยะทางใกล้ หรือเข้าโรงงานแปรรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นลิ้นจี่เกรด
ตํ่า ก็จะใช้เข่งไม้ไผ่บรรจุลิ้นจี่ เนื่องจากมีราคาถูก (กรมการค้าภายใน, 2547) 
 การขนส่ง 

การขนส่งภายในประเทศ 
       จะเริ่มตั้งแต่เกษตรกรบางรายที่มีรถของตนเองเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนําลิ้นจี่ไปขาย
ยังจุดรับซื้อต่างๆหรืออาจจะนําไปขายเองตามตลาดนัดต่างๆ ชาวสวนลิ้นจี่ถ้านําไปขาย เอง สวน
ลิ้นจี่ส่วนใหญ่ระยะทางจากบ้านถึงแหล่งขายจะไม่เกิน 20 กิโลเมตร สําหรับพ่อค้าที่เข้ามาซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรที่แหล่งผลิตมักจะเป็นพ่อค้าท้องที่หรือท้องถิ่น จะใช้รถบรรทุก 4 ล้อ หรือ 6 
ล้อ เป็นส่วนใหญ่แล้วนํามาขาย ต่อให้กับพ่อค้าอีกระดับหน่ึง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าท้องถิ่นรายใหญ่ 
พ่อค้าส่งออกและโรงงานแปรรูป กรณีของโรงงานแปรรูปจะรับซื้อลิ้นจี่สด  จากพ่อค้าเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะโรงงานต้องการลิ้นจี่สดคุณภาพค่อนข้างดี  ผลิตภัณฑ์การแปรรูปส่วนมาก  เป็นลิ้นจี่กระป๋อง
ซึ่งต้องส่งไปยังตลาดต่างประเทศร้อยละ 80  ของผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือจะจําหน่ายภายในประเทศ 
ส่วนพ่อค้าส่งออกเมื่อซื้อลิ้นจี่สดแล้ว ก็จะนําลิ้นจี่ไปอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซค์ บางรายเมื่ออบสาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซค์ แล้วก็จะผ่านการแช่น้ําแข็ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไว้ได้หลายวัน ส่วนพ่อ
ค้าขายส่งในกรุงเทพฯนั้นจะไปต้ังจุดรับซื้อใกล้แหล่งผลิตที่สําคัญแล้วรับซื้อจากเกษตรกร  
นายหน้า พ่อค้าท้องที่หรือท้องถิ่น เป็นต้น แล้วนําลิ้นจี่สดเข้ากรุงเทพฯ ไปยังตลาดสี่มุมเมือง 
ตลาดมหานาค และปากคลองตลาด เป็นต้น โดยอาศัยรถบรรทุก 10 ล้อ ค่าบรรทุกขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและระยะทาง จากสํารวจพบว่ากรณีที่ขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่ หรือลําพูน มายังตลาด
ขายส่งในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ถ้าเป็น 10 ล้อ จะบรรทุกเฉลี่ย 9-10 ตันต่อเที่ยว 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1 บาท ต่อกิโลกรัม จากนั้นพ่อค้าขายปลีกท่ัวๆ ไปในเขตกรุงเทพฯ หรือใกล้เคียงก็
จะมาซื้อและนําไปขายต่อยังผู้บริโภค รถที่ใช้มักเป็นรถบรรทุก 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ พ่อค้าต่างจังหวัด
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ส่วนหนึ่งจะมาซื้อจากพ่อค้าขายส่งที่สําคัญในกรุงเทพฯ เช่น จากตลาดสี่มุมเมือง เพื่อนําไปขาย
ต่อให้พ่อค้าขายปลีกในจัดหวัดของตน หรืออาจจะนําไปขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงภายในจังหวัด
ของตน พาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นรถ 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะทาง
และผู้ประกอบการขนส่งจะทําหน้าที่รับผิดชอบสินค้าที่ขนส่งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเสียหาย โดยจะ
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวตามจํานวนที่เสียหายในราคาตลาดปลายทางในวันนั้น นอกจากน้ันยังมี
รถห้องเย็นซึ่งผู้ส่งออกที่รับซื้อลิ้นจี่ในท้องถิ่นใช้ (กรมการค้าภายใน, 2547) 

   2.2.3 การกําหนดราคาซื้อขายลิ้นจี่ 
     การกําหนดราคาซื้อขายลิ้นจี่ระหว่างชาวสวนกับพ่อค้ารับซื้อจะแตกต่างกันไป

ตามวิธีการจําหน่ายของเกษตรกร ดังนี้คือ 
    การขายแบบเหมาสวน การกําหนดราคาจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของเกษตรกร

กับพ่อค้าที่รับซื้อ ทั้งสองฝ่ายจะต้องรองราคากัน ซึ่งส่วนมากอาศัยในฤดูกาลที่ผ่านมาจนกว่าจะ
ตกลงกันได้รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ การจําหน่ายแบบนี้ทําให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกําหนดราคา
ผลิตผลของตนด้วย 

    การฝากขายในตลาดกรุงเทพฯ ผู้ค้าส่งกรุงเทพฯ จะเป็นกําหนดราคา ราคาลิ้นจี่
จะขึ้นอยู่กับปริมาณของลิ้นจี่ในตลาดขณะนั้น คุณภาพของลิ้นจี่ ความต้องการของผู้บริโภค 
ตลอดจนเวลาที่ลิ้นจี่เข้าสู่ตลาด การจําหน่ายแบบขายฝากนี้เกษตรกรจะไม่มีส่วนในการกําหนด
ราคาผลิตผลของตนเอง 

การขายเองของเกษตรกรในแหล่งผลิต ผู้ค้าที่รับซื้อจากเกษตรกรจะเป็นผู้กําหนด 
ราคา เช่นกัน ผู้ค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสอบถามราคาจากผู้ค้าในท้องถิ่นด้วยกัน โดยเฉพาะจากผู้ที่
ส่งเข้ากรุงเทพฯ และใช้ราคาที่ได้รับจากกรุงเทพฯ เป็นหลักในการกําหนดราคารับซื้อในท้องถิ่น 

ดังนั้น ผู้กําหนดราคาซื้อขายลิ้นจี่ที่แท้จริง ก็คือ  ผู้ค้าส่งในกรุงเทพฯ และผู้ค้าใน 
ระดับอ่ืนจะใช้ราคาขายส่งกรุงเทพฯ เป็นหลัก แล้วหักค่าใช้จ่ายในการรับซื้อรวมทั้งกําไร ที่ควรจะ
ได้รับเพื่อใช้กําหนดราคาในการรับซื้อ สําหรับการขายแบบเหมาสวนก็เช่นกัน ราคาในฤดูที่ผ่านมา
ก็ได้จากราคากรุงเทพฯ ในอดีตหักด้วยค่าใช้จ่ายและกําไรในช่วงนั้น ทั้งนี้เพราะกรุงเทพฯ เป็น
ตลาดปลายทางของลิ้นจี่และเป็นแหล่งที่รับซื้อมากที่สุด เมื่อเทียบกับปริมาณผลผลิตทั้งหมด 
(กรมการค้าภายใน, 2547) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์ 
 

“โลจิสติกส์ ” เป็นคําที่ใช้เริ่มแรกในวงการทหาร หมายถึง กระบวนการต่างๆ ของการ
กระจายสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและกําลังสนับสนุนไปยังหน่วยต่างๆ ของทหารที่ต้ังอยู่
ตามจุดยุทธศาสตร์ หรือเรียกว่า กระบวนการลําเลียงพลและอุปกรณ์ต่างๆ ในวงการธุรกิจ     
คําว่า “โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การลงมือทําและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนประหยัดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้า”  
 ความหมายของโลจิสติกส์ หรือการจัดการโลจิสติกส์หรือการจัดการการรับ-ส่งและดูแล
สินค้าและบริการน้ัน ในวงวิชาการยังมีการให้ความหมายอยู่หลายแนว แต่ที่เป็นที่ยอมรับมาก
ที่สุดในระดับสากล  
 จากบทนิยามของ Supply Chain and Logistics Terms and Glossary Updated 
October 2006 The Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP), 
CSCMP.org การจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุมอย่าง
มีประสิทธิภาพสินค้า การบริการและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่จุดกําเนิดจนถึงจุดการบริโภค
สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 Stock และ Lambert (2001) ได้ให้คําจํากัดความของ  การจัดการโลจิสติกส์ คือ 
“กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการ และการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บสินค้าบริการ สารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมี
เป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค” โดยรวมถึงการบริหารกระบวนการการ
ไหลของสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการไปยังจุดที่มีการใช้
สินค้าหรือวัตถุดิบและบริการนั้น นอกจากน้ันต้องพิจารณาถึงการบริหารกระบวนการไหลของ
สินค้าและบริการน้ัน นอกจากน้ันต้องพิจารณาถึงการจัดการขั้นสุดท้าย การแปรสภาพหรือนํา
สินค้ากลับมาใช้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกการจัดการช่องทางการกระจาย
สินค้า การจัดการวัดสุด การกระจายวัสดุ ระบบการตอบสนองที่รวดเร็ว รวมถึงการจัดการ
ซัพพลานเชน กิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดการโลจิสติกส์นั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และสารสนเทศ โลจิสติกส์จะเข้ามาสู่กระบวนการจัดการต้ังแต่
กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การปฏิบัติงานระหว่างดําเนินการ และผลิตสินค้าได้เสร็จสิ้นลง 
ดังนั้นต้องมีการเตรียมกรอบในการทํางานด้าน   โลจิสติกส์ตั้งแต่วางแผน การปฏิบัติ และการ
ควบคุม ผลที่ได้ของระบบโลจิสติกส์ คือ ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เวลา และสถานที่ ก่อ
เกิดประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า  
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กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2544) กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นกระบวนการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ในส่วนภาคบริการนั้นได้แก่ ส่วนงาน
ของภาครัฐ โรงพยาบาลธนาคาร การค้าส่งและการค้าปลีก นอกจากน้ียังต้องพิจารณาการจัดการ
ขั้นสุดท้าย การขจัด การแปรสภาพเนื่องจาก โลจิสติกส์มีขอบข่ายความรับผิดชอบสูงขึ้น โลจิ
สติกส์ นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะกับกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่กิจกรรมโลจิสติกส์เกี่ยวเนื่องไป
ทุกกิจการ เช่น รัฐบาล สถาบันต่างๆ 

ฐาปนา บุญหล้า (2546) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์  คือ กระบวนการวางแผน การ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งล่วงหน้าและย้อนกลับ
ของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า การบริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดกําเนิด
จนถึงจุดการบริโภคสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์นั้น
จัดเป็นองค์ประกอบของการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                    รูปที่ 2.1  องค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์ 
                      ท่ีมา :  ฐาปนา บุญหล้า, โลจิสติกส์ประเทศไทย,สํานักพิมพ์ สส.ท.,2549 

 
ธนิต โสรัตน์ (2550) กล่าวว่า โลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมหรือการกระทําใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สินค้าและบริการ รวมถึงการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า จากแหล่งที่ผลิต จน
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ส่งมอบไปถึงแหล่งที่ต้องการโดยกิจกรรมดังกล่าว ต้องเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายส่งมอบทันเวลา และเพื่อลดต้นทุน มุ่งให้เกิดความ
พอใจกับลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้กระบวนการต่างๆของ
ระบบโลจิสติกส์จะต้องมีลักษณะสอดคล้องประสานกันในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์รวมกัน 

โดยสรุป การจัดการโลจิสติกส์ คือ การบริหารกระบวนการไหล (Flow) ของสินค้าหรือวัตุ
ถดิบจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบโดยครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้ 

1.  การบริการลูกค้า 
ปรัชญาที่มุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้าซึ่งประสานและบริหารสิ่งซึ่งมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้า 

ด้วยการผสมผสานด้นทุน และการให้บริการที่กําหนดไว้อย่างดีที่สุด การให้บริการลูกค้าคือ ผลลัพธ์
ของระบบโลจิสติกส์การบริการที่ดีช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าซึ่งก็คือผลลัพธ์ของกระบวนการ
ทางด้านการตลาดทั้งหมดนั้นเอง 

2.  การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ 

วิธีการพยากรณ์อุปสงค์มีหลายวิธี ซึ่งในทางการตลาดการพยากรณ์อุปสงค์ต้องอาศัย
พื้นฐานทางด้านการส่งเสริมการขาย การกําหนดราคา คู่แข่งขัน และอ่ืนๆ อีกมากมาย การ
พยากรณ์อุปสงค์ จากด้านการตลาด และปริมาณสินค้าคงคลัง ปัจจุบันโลจิสติกส์มักจะเกี่ยวข้อง
กับการพยากรณ์ในด้านที่ว่าจะสั่งซื้อในปริมาณเท่าใด จากผู้จัดส่งวัตถุดิบรายใด ส่งสินค้าไปยัง
ตลาดจํานวนเท่าใด บางครั้งโลจิสติกส์ถูกนํามาใช้ในการวางแผนการผลิต ทําให้โลจิสติกส์ ต้อง
นํามาใช้ เพื่อเชื่อมต่อการพยากรณ์ และการวางแผนทางด้านการผลิตและด้านการตลาด 

3.  การจัดการสินค้าคงคลัง 
การบริหารสินค้าคงคลัง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลัง เพื่อให้

กิจการประสบความสําคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าได้ในระดับสูง การบริหารสินค้าคงคลังมี
ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลัง ได้แก่ ต้นทุนซึ่งสัมพันธ์กับสินค้าคงคลัง ต้นทุนในการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังผันแปร ความล้าสมัยของสินค้า ต้นทุนเหล่านี้ มีพิสัยต้ังแต่ 14-15% ของมูลค่าสินค้า
คงคลังต่อปี ด้วยต้นทุนที่สูง โดยเฉพาะในธุรกิจ พาณิชยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง เช่น รถยนต์และสินค้าตามฤดูกาล 

4.  การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ 
การสื่อสารปัจจุบัน มีความเป็นอัตโนมัติ มีความซับซ้อน และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโล

จิสติกส์เป็นงานที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน และองค์กรอย่างกว้างขวาง การ
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ติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ ระหว่างสมาชิกต่างๆในโซ่อุปทาน การติดต่อสื่อสารที่ดีภายในระบบ จะ
เป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

5.  การจัดการวัตถุดิบ  
การจัดการวัตถุดิบเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานต้ังแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การ

ปฎิบัติงานระหว่างการดําเนินการหรือสินค้าสําเร็จรูปภายในคลังสินค้า เนื่องจากองค์กรจะพบว่า
ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทุกครั้งที่สินค้าถูกเคลื่อนย้ายหรือจัดการ 
จุดมุ่งหมายของการจัดการวัตถุดิบ เพื่อลดงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ได้แก่ การลด
ระยะทาง การลดปัญหาคอขวดของระดับสินค้าคงคลัง การลดการสูญเสียและการสูญหาย จะทํา
ให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างชัดเจน 

6. กระบวนการสั่งซื้อ 
กระบวนการสั่งซื้อเกี่ยวข้องกับการรับสั่งซื้อจากลูกค้า การตรวจสอบสถานะ การ

สั่งซื้อและการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าการเปิดคําสั่งซื้อจริง และการส่งมอบสินค้าตามคําสั่งซื้อนั้น 
แต่ละส่วนประกอบของการสั่งซื้อได้ รวมถึงการตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง เครดิตลูกค้า 
กระบวนการสั่งซื้อมีขอบเขตกว้างมาก วัฎจักรการสั่งซื้อเป็นกุญแจสําคัญในการเชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรกับลูกค้า เป็นกิจกรรมสุดท้ายของกิจกรรมหลักในระบบโลจิสติกส์ โดยทําหน้าที่สั่งซื้อสินค้า
หรือ วัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ 

7.  การหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ มีคุณค่าทั้งในรูปการตลาด และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งป้องกันตัวสินค้า 

และการจัดเก็บสินค้าในมุมมองของโลจิสติกส์ บรรจุภัณฑ์สามารถถ่ายทอดที่สําคัญไปยังผู้บริโภคได้ 
สามารถสร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้ ในทางโลจิสติกส์แล้วบรรจุภัณฑ์สามารถป้องกันตัวสินค้า 
ระหว่างจัดเก็บและการขนส่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าด้วยการ
ออกแบบที่เหมาะสม 

8.  อะไหล่และการให้บริการ 
โลจิสติกส์นอกจากจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ งานระหว่าง

ทําสินค้าสําเร็จรูปแล้ว ยังมีบทบาทต่อการรับผิดชอบต่อการบริการหลังการขายด้วย ได้แก่ การส่ง
อะไหล่ไปยังผู้แทนจําหน่าย การจัดเก็บอะไหล่ไว้อย่างพอเพียง การรับคืนสินค้าที่ชํารุดหรือ
ผิดปกติจากลูกค้า 
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      9.  การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินค้า 
การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานและคลังสินค้า เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบไม่

เฉพาะต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเท่านั้น รวมถึงระดับการให้บริการและความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อลูกค้าการพิจารณานี้รวมไปถึงสถานที่ต้ังของลูกค้า ผู้จัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ผู้
ให้บริการขนส่ง จํานวน และค้าจ้างแรงงาน การให้ความร่วมมือของภาครัฐ 

10.  การจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ 
การจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบ และบริการจากองค์กรภายนอก 

เพื่อรองรับการปฎิบัติงานตั้งแต่ การผลิตไปจนถึงการตลาด การขาย และโลจิสติกส์ สําหรับ
กระบวนการสั่งซื้อ หมายถึงการจัดซื้อ การบริหารอุปทาน และกิจกรรมอื่นๆ ในกรณีที่ผู้จัดส่งสินค้า
หรือวัตถุดิบหลักจํานวนน้อยรายกระบวนการจัดหาและการสั่งซื้อสินค้ายังมีความสําคัญมากขึ้น
อีกด้วย  

11.  การจัดการสินค้ารับคืน 
การส่งคืนสินค้า อาจเกิดจากปัญหาตัวสินค้าหรือจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า การ

จัดการสินค้าที่ถูกคืนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจํานวนน้อย
จากลูกค้า เกิดความยุ่งยากจากการจัดการจากต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้าผ่านช่องทางที่ธุรกิจใช้ในทิศทางย้อนกลับจากลูกค้าหรือผู้บริโภคไปยังผู้ผลิตอาจมีต้นทุนสูง
ถึง 9 เท่า ของต้นทุนที่เคลื่อนย้ายสินค้า ดังกล่าวในการขนส่งปกติ 

12.  โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
โลจิสติกส์ย้อนกลับนั้น เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือการทําลายขยะที่เกิดขึ้นจาก การ

ผลิตการจัดส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซึ่งอาจมีการเก็บไว้อย่างชั่วคราว แล้วตามต้วยการขนส่งไป
ยังสถานที่ทําลายการนํากลับมาใช้ใหม่หรือผ่านกระบวนการรีไซเคิล และสามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ 

13.  การจราจรและการขนส่ง 
ประเด็นสําคัญทางโลจิสติกส์ คือ การทําให้การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และสินค้าจากจุด

ต้นไปยังจุดบริโภค ซึ่งบางครั้งอาจรวมถึงจุดทําลาย การขนส่งจึงเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ เลือกวิธีการ
ขนส่งประเภทต่างๆการเลือกเส้นทางในการขนส่ง การเลือกผู้ขนส่ง กฎระเบียบในประเทศที่สินค้า
นั้นผ่าน เป็นต้น โดยปกติการขนส่งเป็นต้นทุนที่สูงในกระบวนการทางโลจิสติกส์ 
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      14.  คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า 
คลังสินค้า  เป็นการบริการอํานวยความสะดวก ทั้งด้านเวลา  และสถานที่ ซึ่งช่วยให้

สินค้าที่ผลิตขึ้นได้ถูกพัก เพื่อรอการบริโภค  อาจเก็บไว้ใกล้กับบริเวณที่ต้องการสินค้านั้น แล้วทํา
การจัดส่งในภายหลัง  ต่อไปกิจกรรมด้านคลังสินค้า และการจัดเก็บสินค้าเกี่ยวข้องกับการวาง
โครงสร้าง การออกแบบ ความเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติ การฝึกอบรมพนักงาน 

     ดังนั้นหัวใจสําคัญของการดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ คือ การจัดหาสินค้าหรือบริการ
ตามความต้องการของลูกค้า  และส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าระบุไว้ถูกต้องตรงตามเวลา  
และสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
 
2.4 พัฒนาการของระบบโลจิสติกส์  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมวลการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์  จากการศึกษาวิเคราะห์ระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ ได้
รวม 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. Physical Distribution  
เป็นการให้ความสําคัญเฉพาะด้านของการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค  

โดยอาจครอบคลุมกิจกรรมต่างๆได้แก่ การขนส่ง การเก็บสินค้า การจัดการวัสดุ  และการบรรจุหีบ
ห่อเพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างการขนส่ง การพัฒนาระดับน้ียังไม่มุ่งเน้นการลดต้นทุนในส่วนที่
เป็นสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต  

2. Internally Integrated Logistics  
เป็นการพัฒนาที่รวมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการผลิต  มีการ

เชื่อมโยงการจัดการภายในบริษัทต้ังแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งถึงผู้บริโภค  โดยมี
จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนจากการลดสินค้าคงคลังเป็นเพิ่มความถี่ในการระบายสินค้า  การพัฒนา
ในขั้นตอนนี้จะมีการใช้ IT/Software จัดการกิจกรรมทั้งระบบ  

3. Externally Integrated Logistics  
เป็นการพัฒนาที่มีการเชื่อมโยงใช้รูปแบบ ( Mode) การขนส่งทุกรูปแบบ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การมีจุดขนถ่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน  มีระบบ IT ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างบริษัท นอกจากน้ียังมีการใช้ผู้ชํานาญการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะ
ด้าน เช่น Third Party Logistics Provider เป็นต้น  
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4. Global Logistics Management  
เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการต่ืนตัวของบริษัทข้ามชาติที่กําลังเผชิญกับปัญหา

กําไรลดลงในประเทศที่ตนต้ังอยู่  ดังนั้นจึงเริ่มหาแหล่งจัดซื้อที่ถูกกว่าในต่างประเทศ  ลักษณะของ
การพัฒนาในขั้นตอนนี้ คือ  การจัดซื้อวัตถุดิบและจัดส่งสินค้าจะครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบทั่วโลก 
ด้านการขนส่ง  การเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการท่าเรือ  
ขั้นตอนการส่งสินค้าชายแดน  การให้ความสําคัญกับผลกระทบของการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยด้านการขนส่ง  ด้าน IT มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ
และมีการพึ่งพาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  

ในส่วนของประเทศไทยระดับการพัฒนาโลจิสติกส์ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น  คืออยู่ใน
ขั้นตอนระหว่างการพัฒนาจากช่วง Physical Distribution เข้าสู่ช่วง  Internally Integrated 
Logistics  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับกระบวนการกระจายสินค้า 
       การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเมื่อมีความไม่
สมดุลกันระหว่างความต้องการด้านเงื่อนไขเวลา ปริมาณ และประเภทสินค้า ก็จะก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนขึ้น ในภาคธุรกิจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเริ่มมีการผลิตสินค้าก็เกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นระหว่าง
ผู้ผลิตกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้บริโภคซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คือกระบวนการกระจายสินค้านั่นเอง 

Lancioni และ Grashof (1997) กล่าวว่ากระบวนการกระจายสินค้า ( Physical 
Distribution) คือกระบวนการที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วย กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนของสินค้าที่เริ่มต้นจากผู้ผลิต ( Manufacturer) ไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ( Final 
Customer) กิจกรรมหลักของกระบวนการกระจายสินค้า คือ การบริหารคลังสินค้า 
(Warehousing) การขนส่ง (Transportation) การรับคําสั่งซื้อ ( Order Processing) และการ
จัดการสินค้าคลัง ( Inventory Control) โดยมีจุดมุ่งหมายของการดําเนินการเพื่อทําให้ต้นทุนรวม
ตํ่าที่สุด ณ ระดับการให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ         
โลจิสติกส์ (Logistics Management)  

สิทธา  โชติสุขรัตน์ (2546) กิจกรรมหลักของการกระจายสินค้าของบริษัทที่ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ มีดังต่อไป 

www.ssru.ac.th



 

24 

 1) รับคําสั่งให้จัดส่ง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับคําสั่งให้จัดสั่งของผู้ฝากส่ง โดย
บริษัทอาจได้รับคําสั่งให้จัดส่งทางแฟกซ์ โทรศัพท์ หรือรับทางไปรษณีย์ หลักจากนั้นก็ทําการ
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ กิจกรรมโดยมากจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารและต้องใช้คน
เป็นผู้กระทํา แต่ถ้าเป็นการเชื่อมโยงแบบ EDI ซึ่งไม่ต้องใช้คนเป็นผู้รับคําสั่ง ปริมาณรายการใน
คําสั่งก็จะไม่จัดเป็นตัวผลักดันต้นทุน 
 2) การขนส่งสินค้าจากพาหนะ เมื่อมีผู้นําส่งสินค้าเข้าฝากส่งที่คลังสินค้าทางคลังต้อง
จัดเตรียมยกสินค้าลงจากยานพาหนะทีละพาเลท ( Pallet) หรือทีละชิ้นกรณีที่สินค้าไม่ได้กองเรียง
มาบนพาเลท เวลาที่ใช้ในกิจกรรมนี้ควรสัมภาษณ์หรือสังเกตจากพนักงานที่ทําหน้าท่ีนี้โดยตรง 
 3) การจัดเรียงสินค้าบนแผงไม้ กรณีผู้ฝากส่งไม่ได้ส่งสินค้ามาพร้อมพาเลททางคลังสินค้า
ก็ต้องให้พนักงานจัดเรียงสินค้าบนแผงไม้ก่อนท่ีจะนําไปจัดเก็บ 
 4) การตรวจสินค้าที่รับเข้า ตรวจสอบดูว่าสินค้าที่รับเข้ามาตรงกับรายการในใบกํากับ
สินค้าหรือไม่ โดยจะตรวจสอบปริมาณสินค้า คุณภาพสินค้า ประวัติผู้นําส่ง และเปอร์เซ็นต์ในการ
คืนสินค้า 
 5) การเคลื่อนย้ายสินค้าไปเก็บ เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าไปจัดเก็บในสถานที่ท่ีกําหนด 
 6) การเลือกหยิบสินค้า คือ การเลือกหยิบสินค้าแต่ละรายการเพื่อนําไปส่งให้ผู้รับแต่ละ
ราย ในกรณีนี้ตัวผลักดันต้นทุนที่สําคัญ คือจํานวนครั้งที่หยิบของในที่หยิบและเปอร์เซ็นต์การส่ง
ของกลับ อย่างไรก็ตามการนําหลักเกณฑ์นี้ใช้ไปต้องเลือกตามความเหมาะสมเพราะในบางกรณี
ปริมาณสินค้าอาจมีผลต่อกิจกรรมนี้มากกว่าจํานวนครั้งที่ไปหยิบสินค้า 
 7) การบรรจุและติดป้ายให้สินค้า ได้แก่ การบรรจุสินค้าในแต่ละคําสั่งให้จัดส่ง ซึ่งทาง
คลังสินค้าจะติดป้ายข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับสินค้า เส้นทางในการจัดส่ง และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
 8) การเติมสินค้า เป็นการนําสินค้าที่อยู่ในกองเก็บสินค้ามาวางเติมไว้บริเวณที่มีการหยิบ
สินค้าเมื่อสินค้าที่วางอยู่ในบริเวณนั้นมีปริมาณลดลง 
 9) การขนส่งสินค้าเพื่อจัดส่งเป็นกิจกรรมการขนส่งสินค้าออกจากคลังเพื่อนําส่งไปให้
ลูกค้า  

กระบวนการกระจายสินค้าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโลจิสติกส์ที่นอกจากมี
องค์ประกอบด้านกิจกรรมแล้วยังประกอบด้วยช่องทางการกระจายสินค้า (Channel Distribution)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกการผลิต ทําหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค  
โดยการเชื่อมต่อของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เริ่มต้ังแต่การจัดส่งสินค้าหรือบริการที่ผลิตเสร็จแล้วไปยัง
ผู้บริโภคเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  โดยผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตอบสนอง
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ความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น ขนาดผลิตภัณฑ์ ระยะเวลานําส่ง ณ ระดับต้นทุนที่เหมาะสม 
โครงสร้างช่องทางการกระจายสินค้าถูกกําหนดจากหน้าที่ทางการตลาดที่อยู่ภายในความ
รับผิดชอบขององค์กรแต่ละแห่ง   โดยองค์กรบางแห่งอาจทําหน้าที่ทางการตลาดเพียงหนึ่งอย่าง 
เช่น  ผู้ขนส่งทําหน้าที่ขนส่งสินค้า คลังสินค้าสาธารณะทําหน้าที่ให้บริการเก็บรักษาสินค้า ในขณะ
ที่องค์กรบางแห่งอาจทําหน้าที่ทางการตลาดมากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น ผู้ค้าส่ง บางธุรกิจโครงสร้าง
ของช่องทางการกระจายสินค้ามีลักษณะเป็นช่องทางตรง (Direct  Channel)  ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง  สามารถควบคุมการดําเนินงานทางการตลาดได้อย่าง
เบ็ดเสร็จแต่ก็มีข้อเสียคือต้องมีการลงทุนในทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการกระจายสินค้าที่
สูงมาก ในขณะที่โครงสร้างช่องทางการกระจายสินค้าทางอ้อม (Indirect Channel)  ผู้ผลิตไม่ต้อง
ลงทุนในการกระจายสินค้ามากนัก โดยจะอาศัยองค์กรภายนอก เช่น ผู้ขนส่งสาธารณะ คลังสินค้า
สาธารณะ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ผู้ผลิตอาจต้องเป็นผู้แบกรับภาระความเสี่ยงไว้เอง 
 กระบวนการกระจายสินค้า มีกิจกรรมหลักๆ อยู่ทั้งสิ้น 4  กิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการเพื่อให้สินค้าจากผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคในสถานที่ท่ีบริโภคต้องการ และตรงตามเวลาที่
กําหนด ดังนี้ 

1. การรับคําสั่งซื้อ (Order Processing) 
                  การรบัคําสั่งซื้อ เป็นกระบวนการในการให้บรกิารลูกค้า  ชว่ยให้ลกูค้าได้รับสนิค้าและ
บริการตรงตามความต้องการ  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรอบเวลาการสั่งซื้อ (Order 
Cycle Time) ดังนี้ 

     1. การบันทึกคําสั่งซื้อที่รับจากลูกค้า (Order Entry) ลูกค้าจะส่งคําสั่งซื้อมาให้ฝ่าย
รับคําสั่งซื้อ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นลูกค้ารายใหม่หรือเก่า เพื่อตรวจสอบประวัติการชําระเงิน 
(Credit Check) ของลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสมควรอนุมัติคําสั่งซื้อหรือไม่ ถ้าอนุมัติคําสั่งซื้อก็จะถูก
บันทึก คําสั่งซื้อของลูกค้าโดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า สถานที่
จัดส่งสินค้า รายการสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อ เทอมการชําระเงิน (Payment Term) 
      2. การขายสินค้าให้ลูกค้า (Sale Configuration) เป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งของ
ระบบการรับคําสั่งซื้อ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ฝ่ายขาย (Sale Order Department) ซึ่งจะเป็นฝ่าย
ที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อจะต้องมีปริมาณเพียงพอที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรายจะทําการออกใบสั่งขาย (Sale Order) ตามใบคํา
สั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว 
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      3. การวางแผนกในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (Shipment Planning) กิจกรรมนี้จะทํา
การพิจารณาว่า คําสั่งซื้อใดควรจะได้รับการจัดส่งบ้างและจะจัดส่งจากที่ใดเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเพื่อจัดส่งสินค้าให้ตรงตามระยะเวลาที่
ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะจัดทําเป็นแผนงานที่แสดงให้เห็นถึง สถานที่ในการจัดส่ง ตารางเวลาในการ
จัดส่งที่จะระบุถึงผู้จัดส่ง (Carrier) วันเวลาที่กําหนดในการจัดส่ง 
       4. การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (Shipment Execution) เป็นกิจกรมที่ทําการจัดส่งสินค้าที่
มีคุณภาพตรงตามเวลาที่กําหนด ซึ่งฝ่ายจัดส่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรจุ 
หีบห่อและการจัดส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า 
        5. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะเบิก
สินค้าแล้วจัดส่งให้ฝ่ายจัดส่งสินค้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เบิกออกไป ได้แก่  
   หมายเลขรหัสสินค้าและปริมาณสินค้าที่เบิกออกไปจะถูกส่งผ่านไปยัง
ระบบควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อปรับยอดให้ถูกต้องเท่ากับจํานวนที่เบิกออกไป โดยจะใช้ใบเบิก
สินค้าหรือ Packing Slip เป็นหลักฐานในการปรับยอด ในกรณีบันทึกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็
จะต้องทําการปรับยอดด้วยเช่นกัน  
  6.  การจัดทําใบแจ้งหนี้ (Invoice)  ฝ่ายจัดทําใบแจ้งหนี้จะจัดทําใบแจ้งหนี้ขึ้นมา 
โดยสําเนาใบแจ้งหนี้ฉบับหนึ่งจะถูกส่งไปยังลูกค้า (Sale Journal) อีกฉบับหนึ่ง จะส่งไปยังฝ่าย
บัญชีลูกหนี้ เพื่อบันทึกในบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้ต่อไป  
  7.  การกําหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (Routing)  เป็นกิจกรรมการ 
กําหนดเส้นทางในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า จะเป็นกิจกรรมที่พิจารณาถึงเส้นทางที่ดีที่สุดท่ีจะใช้ใน
การจัดส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง หรือจากผู้ขายไปหาลูกค้า 

8. การกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (Scheduling) เป็น 
กิจกรรมกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า  ซึ่งจะพิจารณาถึงระยะเวลาที่ดีที่สุดท่ีจะทํา
การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าต้นทุนการรับคําสั่งซื้อจะเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการทํากิจกรรม
ข้างต้น ซึ่งจะประกอบด้วย เงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายเครื่องใช้สํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น 
            การบริหารคลังสินค้า (Warehousing) 
            คลังสินค้าเป็นสว่นหน่ึงของระบบการจดัส่งท่ีทําหน้าท่ีในการจดัเก็บสินค้าและ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก และผู้บริโภค ซึ่งการจัดการคลังสินค้าที่
ดีมีส่วนช่วยให้ต้นทุนรวมด้านโลจิสติกส์ตํ่าสุด Lambert, Stock และ Ellram (1998) กล่าวว่า
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ต้นทุนรวมเป็นเรื่องสําคัญในการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดมุ่งหมายของทุกองค์กรก็คือการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งต้นทุนรวมประกอบด้วย 
ต้นทุนระดับการให้บริการ ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนด้านสารสนเทศและการ
ดําเนินการคําสั่งซื้อ ต้นทุนสินค้าตามปริมาณที่สั่งซื้อ และต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง 
  หน้าที่สําคัญของคลังสินค้า มี 3 ประการคือ การเคลื่อนย้าย (Movement) การ
เก็บรักษา (Storage) และการถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การรับสินค้า (Receiving) ประกอบด้วยการถ่ายสินค้าออกจากพาหนะที่นํา
สินค้าเข้า การสํารวจความเสียหาย การตรวจนับสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับคําสั่งซื้อและรายงาน
การขนส่งสินค้า การปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง 

2. การนําสินค้าเข้าไปเก็บ (Putaway) ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าไป
เก็บในคลังสินค้า และการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งออกไปให้ลูกค้า 

3. การจัดเก็บ (Storage) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเก็บชั่วคราว (Temporary 
Storage)  ซึ่งจัดเก็บสินค้าคงคลังตามปกติเท่าที่จําเป็น คลังสินค้าที่มีการจัดเก็บชั่วคราวนี้จะเน้น
ไปที่หน้าที่การเคลื่อนย้ายสินค้า หรือการส่งสินค้าผ่านคลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บสินค้า
ชั่วคราวเท่านั้น  ส่วนการจัดเก็บกึ่งถาวร (Semi-Permanent Storage)  การจัดเก็บประเภทนี้
เหมาะสําหรับจัดเก็บสินค้าหลายประเภท เช่น สินค้าที่ความต้องการเป็นฤดูกาล สินค้าที่ซื้อเพื่อ
เก็งกําไร 

4. การเลือกหยิบสินค้า (Order Picking)  การหยิบเพื่อเตรียมส่งให้แก่ลูกค้า
ตามคําสั่งซื้อโดยเป็นการเลือกหยิบสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามที่กําหนดเพื่อเตรียมจัดส่งต่อไป 

5. การส่ง (Shipping)  ประกอบด้วยการตรวจสอบคําสั่งซื้อที่จะส่งไป การ
ปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง การแยกประเภทสินค้า การจัดบรรจุภัณฑ์ตามคําสั่งซื้อ ซึ่งสินค้าจะ
ถูกจัดเก็บในกล่อง หีบห่อหรือคอนเทนเนอร์ และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งออก เช่น ต้นทาง 
ปลายทาง ผู้ส่ง ผู้รับ และรายละเอียดสินค้าที่ส่ง 

6. การถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer)  เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของการ
จัดการคลังสินค้า ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า โดยทั่วไปข้อมูลที่ต้องการใช้
ในการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย ระดับของสินค้าคงคลัง สถานที่เก็บสินค้าประเภทต่าง ๆ 
การรับและส่งสินค้า ลูกค้า บุคลากร เป็นต้น ต้นทุนในคลังสินค้า จะประกอบด้วยค่า 2 ส่วนคือ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้คลังสินค้า และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานภายในคลังสินค้า ซึ่งค่าใช้จ่ายใน
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การใช้คลังสินค้าจะประกอบด้วย ค่าประกันภัยคลังสินค้า  ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซม ค่าเสื่อมราคา
คลังสินค้า ดอกเบี้ยเงินกู้ในการสร้างหรือต่อเติมคลังสินค้า  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
โรงเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานภายในคลังสินค้า ประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าประกันภัย
เครื่องมือ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือ ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าน้ํา ค่าไฟ 
ค่าโทรศัพท์ ดอกเบี้ยเงินกู้ในการจัดหาเครื่องมือ เป็นต้น 

Roth และ Sims (1991) ได้จําแนกกิจกรรมการปฏิบัติงานในคลังสินค้าโดยทั่วไปเป็น          
6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การรับสินค้า การหาสถานที่เก็บสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจัดเตรียมสินค้า 
การบรรจุและทําเครื่องหมาย การเตรียมการขนส่ง ดังที่จะแสดงในตารางที่ 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงกิจกรรมทั่วไปที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า  
 

กิจกรรม คําอธิบาย 
การรับสินค้า (Receiving) การยกสินค้าลงจากพาหนะที่มาจัดส่งและการ

ตรวจสอบสภาพสินค้าว่าชํารุดเสียหายหรือไม่ 
การหาสถานที่จัดเก็บ (Put-away) การระบุสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าและการ

บันทึกข้อมูลสินค้าที่จัดเก็บในระบบคลังสินค้า 
การจัดเก็บสินค้า (Storage) การนําสินค้าไปเก็บตามสถานที่ที่ระบุ 
การจัดเตรียมสินค้า (Order Picking) การหยิบสินค้าตามคําสั่งซื้อออกจากสถานที่

จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าในระบบ 
การบรรจุและทําเครื่องหมาย 
(Packing, Marking and Staging) 

การบรรจุสินค้าให้หีบห่อ การจัดส่ง การติดป้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่ง และการวางเรียง
สินค้าเป็นกลุ่มตามสายส่งเพื่อเตรียมการจัดส่ง 

การนําส่งสินค้า (Shipping) การขนย้ายสินค้าขึ้นยานพาหนะเพื่อนําไป
จัดส่งและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
จัดส่ง 

        
                ที่มา : Roth and Sims, 1991: p.43 
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                        การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 
  โดยทั่วไปการที่มีสินค้าคงคลังไว้ในกิจการถือเป็นการลงทุนที่มีความสําคัญอย่าง
หนึ่ง  ซึ่งการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีสามารถช่วยปรับปรุงในเรื่องงสภาพคล่องและผลตอบแทน
จากการลงทุนของกิจการได้ Lambert, Stock และ Ellram (1998) ได้จําแนกประเภทของสินค้าคง
คลังเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. สินค้าที่เก็บตามรอบ (Cycle Stock)  เป็นสินค้าที่มีไว้เติมสินค้าที่ขายไปหรือ
สินค้าที่ใช้ไปในการผลิต สินค้าประเภทนี้จะเก็บไว้เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าภายใต้
เงื่อนไขที่มีความแน่นอน 

2. สินค้าคงคลังระหว่าง (In-transit Inventories)  เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการ
ลําเลียงจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งสินค้าเหล่านี้อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่
เก็บไว้ตามรอบ 

3. สินค้าปลอดภัย (Safety Stock)  เป็นสินค้าจํานวนหนึ่งที่เก็บไว้เกินจาก
จํานวนสินค้าที่เก็บไว้ตามรอบปกติ เนื่องจากความไม่แน่นอนในความต้องการสินค้าหรือเวลานํา 
(Lead Time) 

4. สินค้าที่เก็บไว้เพื่อเก็งกําไร (Speculative Stock)  เป็นการเก็บสินค้าคงคลัง
เผื่อไว้โดยมีเหตุผลในการเก็บมากกว่าเพียงแค่การเตรียมสําหรับความต้องการในปัจจุบัน แต่เพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนในอนาคต 

5. สินค้าที่เก็บไว้ตามฤดูกาล (Seasonal Stock)  เป็นรูปแบบหน่ึงของการเก็บ
สินค้าเพื่อเก็งกําไร โดยเป็นการสะสมสินค้าคงคลังไว้จํานวนหนึ่งก่อนท่ีฤดูกาลของการขายสินค้า
จะมาถึง สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตผลทางการเกษตร 

6. สินค้าไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock)  เป็นสินค้าที่กิจการเก็บไว้และไม่มีความ
ต้องการสินค้าในช่วงใดช่วงหนึ่ง  ซึ่งอาจเป็นสินค้าล้าสมัย  เสื่อมสภาพ หรือเป็นสินค้าที่ตกค้างอยู่
ในคลังสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง 
  จากการแข่งขันทางการตลาดเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา กิจการต่าง ๆ ได้ออกผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มมากขึ้น  ลูกค้าเองก็มีความคาดหวัง
สูงในการที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองอยู่เสมอ  ผลที่เกิดจาก
ปรากฏการณ์เหล่านี้คือระดับสินค้าคงคลังของธุรกิจเพิ่มขึ้น  วัตถุประสงค์ของการมี สินค้าคงคลัง
มีดังนี้ 
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1. เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of  Scale)  สินค้าคงคลังเป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับกิจการท่ีต้องการประหยัดต่อขนาดในการสั่งซื้อ การขนส่ง และการผลิต เนื่องจาก
การสั่งซื้อสินค้าครั้งละจํานวนมากยังทําให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อหน่วยลดลง 

2. ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Balancing Supply and 
Demand) ในบางครั้งความต้องการสินค้าตามฤดูกาลจําเป็นต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังไว้  ทั้งนี้
เนื่องจากการที่ต้องเตรียมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทําให้กําลัง
การผลิตส่วนหนึ่งสูญเปล่าไปในช่วงความต้องการสินค้าตํ่า  กิจการท่ีขายสินค้าตามฤดูกาลจึง
กําหนดให้มีกําลังการผลิตที่สม่ําเสมอทําให้มีสินค้าคงคลังสะสมไว้จํานวนหนึ่ง 

3. เพื่อให้เกิดความชํานาญเฉพาะทางในการผลิต (Specialization)  การผลิต
สินค้าที่มีความถนัดทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนรวมในการผลิต แต่ก็ทําให้เกิดสินค้าคงคลัง
จํานวนหนึ่งขึ้นมา 

4. เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น (Protection from 
Uncertainties) เนื่องจากในอนาคตไม่สามารถกําหนดความต้องการปริมาณสินค้าของลูกค้าได้ 
จึงต้องเตรียมสินค้าสํารองไว้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น 

5. สินค้าคงคลังเปรียบเสมือนกันชน (Inventory  as a Buffer)  สินค้าคงคลัง
เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องถือไว้ตลอดช่วงของการจัดการซัพพลายเชน โดยทําหน้าที่เปรียบเสมือนกันชน
ไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติระหว่างผู้จัดส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดจําหน่าย คนกลาง 
และผู้บริโภค 
  ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังประกอบด้วยต้นทุนย่อยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
เก็บสินค้าคงคลังจํานวนหนึ่งไว้ สามารถจําแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ต้นทุนของเงินทุน (Capital Cost)  เป็นต้นทุนของเงินที่นํามาลงทุนในสินค้า
คงคลังที่เก็บไว้ โดยเสียโอกาสที่จะนําเงินจํานวนเดียวกันนี้ไปลงทุนด้านอ่ืน (Opportunity Cost) 

2. ต้นทุนด้านบริการที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง (Inventory Service Costs)  
ประกอบด้วยค่าประกันภัยทั้งในด้านอัคคีภัยและการโจรกรรมทรัพย์สินที่เป็นสินค้าคงคลัง และ
ภาษีในการถือครองสินค้าคงคลัง 

3. ต้นทุนการใช้พื้นที่เก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage Space Costs)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสองส่วนคือ ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าโสหุ้ย และค่าใช้จ่ายแปรผัน เช่น 
ค่าแรงงานของพนักงานคลังสินค้า  ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ 
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4. ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs)  คือต้นทุน
ใด ๆ ที่เกิดจากความเสี่ยงในการเก็บสินค้าคงคลังไว้ ประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าเสื่อม 
(Obsolescence Cost)  ต้นทุนสินค้าเสียหาย (Damage Costs)  ต้นทุนสินค้าหดหาย 
(Shrinkage  Costs)  และต้นทุนการย้ายสถานที่ (Relocation Costs) 
                       การขนส่ง (Transportation)  
           การขนสง่ ในที่น้ีหมายถึง การเคล่ือนย้ายสนิค้าจากสถานท่ีผลิตไปยังสถานท่ีท่ี
บริโภคสินค้านั้น ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างสถานที่ดังกล่าวก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า ซึ่ง
มูลค่าเพิ่มขึ้นนี้เรียกว่าอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)  อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time 
Utility)  เกิดจากการเก็บรักษาสินค้าไว้จนกระทั่งเกิดความต้องการในการบริโภคสินค้านั้น  การ
ขนส่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างอรรถประโยชน์ด้านเวลา  เนื่องจากเป็นตัวกําหนดความเร็วและ
ความสม่ําเสมอในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง  รูปแบบการขนส่งที่
มีความสําคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษานี้ คือ การขนส่งทางถนนหรือการขนส่งด้วย
รถบรรทุกทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  สินค้าที่นิยมขนส่งโดยรถบรรทุกมักเป็นผลิตภัณฑ์เกษตร 
สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์  และสินค้าอุปโภคบริโภค สาเหตุที่การขนส่งทางถนน
ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีการบริการที่รวดเร็ว  เชื่อถือได้  มีสถิติสินค้าสูญหายและเสียหาย
ระหว่างเดินทางน้อย  มีต้นทุนการขนส่งปานกลาง  มีความยืดหยุ่นสูงสามารถส่งสินค้าได้ถึงที่
แบบ Door to Door 
  Lambert, Stock และ Ellarm (1998) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนค่า
ขนส่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (Product – Related Factors) ได้แก่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ค่าขนส่งและการกําหนดราคา มีดังต่อไปนี้ คือ 
  ความหนาแน่น (Density) หมายถึง เป็นการคํานวณอัตราส่วนของน้ําหนักต่อ
ปริมาตร หากสินค้าใดมีความหนาแน่นตํ่ามักจะเสียค่าขนส่งต่อน้ําหนักสูงกว่าสินค้าที่มีความ
หนาแน่นสูง เช่น ของเด็กเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องนอน ส่วนสินค้าที่มีความหนาแน่นสูง เช่น 
วัสดุก่อสร้างและเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง เป็นต้น  
  ความสามารถในการจัดเรียงสินค้าบนยานพาหนะ (Storability)  เป็นระดับที่
สินค้าสามารถเติมให้เต็มพื้นที่บนพาหนะ ซึ่งขึ้นกับรูปร่างของสินค้าเอง 
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  ความสะดวกในการขนถ่าย (Ease of Handling) สินค้าที่มีความสะดวกในการ
ขนถ่ายจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งตํ่ากว่าสินค้าที่มีการขนถ่ายยุ่งยากหรือไม่สะดวก เช่น              
การบรรทุกเครื่องเขียนบรรจุกล่องย่อมขนถ่ายได้สะดวกว่าเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว 
  ความรับผิดชอบที่มีต่อสินค้า (Liability)  สินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้รับขนส่งต้อง
รับผิดชอบมากในระหว่างการขนส่ง เช่น สินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และอัญมณีจะมีต้นทุนค่า
ขนส่งสูงกว่าสินค้าที่มีมูลค่าตํ่า เช่น สินค้าประเภทผลซักฟอก และเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก เป็นต้น 
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด (Market-Related Factors) ได้แก่ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
คือ 
  ตลาดปลายทางที่ต้องส่งมอบสินค้า ( Market destination) หากระยะทางการ
ขนส่งไกลย่อมมีต้นทุนค่าขนส่งกว่าการส่งมอบในระยะทางใกล้ แนวคิดนี้รวมใช้ทั้งการขนส่งใน
ประเทศและต่างประเทศด้วย 
  สภาวะการณ์แข่งขัน ( Competitive condition) หากมีผู้ให้บริการขนส่งทั้งใน
ระหว่างระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันสูง ย่อมทําให้ค่าขนส่งต่ํากว่าในภาวะที่ไม่มีการแข่งขันกัน
เลย 
  ความสมดุลของปริมาณการขนส่ง ( Quantity balance) เป็นความสมดุลของ
ปริมาณขนส่งทั้งขาเข้าและขาออกจากตลาด หากผู้ให้บริการมีรายได้จากการขนส่งทั้งขาเข้าและ
ขาออกจะทําให้คิดค่าบริการขนส่งถูกกว่า ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการขนส่งขาเข้าหรือขาออกเพียง
ขาเดียวเท่านั้น 
  ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย ( Regulation or law) เป็นข้อบังคับหรือกฎหมาย
ของภาครัฐบาลที่กํากับควบคุมผู้ให้บริการขนส่ง หากส่งผลให้เกิดข้อจํากัดด้านการวิ่งรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ในบางพื้นที่บางเวลา หรือกําหนดคุณลักษณะพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าบางประเภทย่อม
ทําให้ต้นทุนขนส่งสูงขึ้น เป็นต้น 
 

2.6 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สุธี ชิวหากาญจน์ (2538) ความพึงพอใจต่องานของเกษตรตําบลในภาคใต้ตอนบน   

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะ ส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งเรียงลําดับ
ความพึงพอใจของเกษตรตําบลในภาคใต้ตอนบน ต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํ้าจุน ในการทํางาน  
ผลการวิจัยพบว่า 1. เกษตรตําบลมีอายุเฉลี่ย 37 ปี มีประสบการณ์ การทํางานเฉลี่ย 13.65 ปี 
ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 9,603 บาท และรับผิดชอบครัวเรือนเกษตรกรโดยเฉลี่ย 1,402 ครัวเรือน ต่อ
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คน ส่วนมากเป็นเพศชายสมรสแล้ว เคยได้รับพิจารณาความชอบ กรณีพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง เคย
ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และเกินครึ่งหนึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 2. เกษตร
ตําบลมีความพึงพอใจในระดับมากต่อปัจจัยจูงใจ ทุกด้าน ตามลําดับ คือ  ความสําเร็จในการ
ทํางาน ความก้าวหน้า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การได้รับการยอมรับ และความ รับผิดชอบในการ
ทํางาน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยคํ้าจุนระดับ มาก 1 ด้านคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน พึงพอใจในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและเบี้ย
เลี้ยง ความมั่นคงในการทํางานและสภาพ  แวดล้อมในการทํางาน 3. เกษตรตําบลได้ให้
ความสําคัญ ตามลําดับจากมากไปหาน้อย  ต่อปัจจัยจูงใจ คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ ความสําเร็จในการทํางาน  ความก้าวหน้า และการได้รับการ ยอมรับ และได้ให้
ความสําคัญตามลําดับต่อปัจจัยคํ้าจุน  คือ ความมั่นคงในการทํางาน เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง 
นโยบายและ การบริหาร  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วม  งานและลําดับสุดท้าย
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์  สภาพแวดล้อมในการทํางานการพัฒนาบุคลากรและ
เพิ่ม อัตราเจ้าหน้าที ่รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ-กําลังใจ ในการทํางาน เพื่อให้เกษตรตําบล  
มีความพึงพอใจต่องานที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  

ธนิต  พงษ์อินทร์วงศ์ (2547) การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ที่
มีต่อการปลูกยางพารา งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ การศึกษา ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีต่อการปลูกยางพาราและ ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการ ปลูก
ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเกษตร  
ของผู้ให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับความพึงพอใจที่มีต่อการปลูกยางพารา
ของเกษตรกรในด้านอายุ แรงงานในครัวเรือนประสบการณ์ในการฝึกอบรมทางการเกษตร 

ประสบการณ์ในการเกษตร มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความพึง
พอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราทั้งด้านหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่และ
ด้านยางพารา 

สภาพการถือครองที่ดิน การรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เอกสาร
เผยแพร่ทางการเกษตร และเจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์การทํา สวนยาง มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการปลูกยางพาราในด้านหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 

ด้านรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับความพึงพอใจของชาว
เกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกยางพารา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดประสบการณ์ในการกรีดยาง ทําให้คุณภาพของยางที่ได้มีคุณภาพ
ตํ่า พันธุ์ยางที่ได้รับไม่ค่อยสมบูรณ์ การขาดแรงงานในกรีดยาง และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
น้อยเกินไป ซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

กรกช ภูบานเช้า (254 9) ศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ต้ังของศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร  โดยคัดเลือกสินค้าที่เป็นผลผลิตหลักของภูมิภาคได้แก่ 
สินค้าข้าว น้ําตาล ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ที่มีจุดต้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับจุด
ปลายทางที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง สําหรับการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการกําหนดการเชิง
เส้นในการหาที่ต้ังของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตํ่าสุด โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสภาพ
ปัจจุบันที่ใช้รถบรรทุกขนส่งจากจุดต้นทางไปยังปลายทาง ขั้นตอนที่สองเป็นการคัดเลือกตําแหน่ง
ของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายตํ่าสุดและมีการใช้รถไฟขนส่งจากศูนย์ไป
ยังจุดปลายทาง ขั้นตอนที่สามเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสภาพปัจจุบันที่
ใช้รถบรรทุกในการขนส่งและรูปแบบขนส่งที่นําสินค้ามารวมกันที่ศูนย์ร่วมกับการใช้รถไฟ ผล
การศึกษาพบว่า การขนส่งโดยรถบรรทุกมีค่าใช้จ่าย 17,613.67 ล้านบาท ส่วนรูปแบบการขนส่ง
โดยนําสินค้ามารวมกันก่อนส่งผ่านศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่ต้ังในจังหวัดขอนแก่นและ
จังหวัดนครราชสีมา มีค่าใช้จ่ายรวม 12,945.73 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ร้อยละ 
26.50 และสามารถประหยัดใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้ 285.49 ล้านลิตร 

ตันติกร พิชญ์พิบุล และเรื่องศักดิ์ แก้วธรรมชัย ( 2550) การศึกษาวิธีการที่เหมาะสม
ในการขนส่งแบบไป-กลับของการขนส่งสินค้า วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระบบใน การ
จัดการขนส่งสินค้า ซึ่งทําการขนส่งสินค้าจากคลังกลางไปยังหน่วยกระจายสินค้าหรือลูกค้าในแต่
ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดการการขนส่งจําเป็นจะต้องพิจารณาปริมาณการขนส่งในแต่ละ
ครั้ง รวมทั้งเส้นทางที่รถขนส่งจะวิ่งเพื่อนําสินค้าไปยังแต่ละจุด นอกจากน้ันยังจําเป็นจะต้องวาง
แผนการจัดการการขนส่งสินค้าในขากลับด้วย (ขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับ) เพื่อทําให้ต้นทุน
โดยรวมของการขนส่งตํ่าที่สุด วิธีการที่นํามาใช้เพื่อจัดแผนการขนส่งในครั้งนี้เป็นวิธีการแบบฮิวริ
สติกส์ที่สามารถจัดเส้นทางการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง และในการทํางานจริง
นั้น  ทางผู้วิจัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดการขนส่งขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งทางผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่นําเสนอ โดย
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เปรียบเทียบกับวิธีการด้ังเดิม และพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการลดต้นทุนของการขนส่ง และ
ลดเวลาในการทํางานได้อีกด้วย 

เจษฎา ทิพย์มณเฑียร และคณะ (2552) การศึกษาสถานภาพการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป
และการกระจายหน่อไม้ในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาตัวแบบจําลองโซ่อุปทานหน่อไม้เป็น
สินค้าเกษตรที่สําคัญทางเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี  สามารถนํามาแปรรูปได้หลากหลาย การ
ขาดความความเข้าใจเชิงระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน  ทั้งภาคการเกษตร การแปรรูปเชิง
อุตสาหกรรม  และการกระจายสินค้าทําให้การประยุกต์ใช้นโยบายท่ีเหมาะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
โซ่อุปทานของหน่อไม้ไผ่ตงมีความยุ่งยากซับซ้อน  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป  และการกระจายหน่อไม้ในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาตัว
แบบจําลองโซ่อุปทานในการวางแผน  เชิงกลยุทธ์  ในปี 2551 พื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด 44,162 ไร่ 
โดยมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิต 44,152 ไร่ มีผลผลิตรวม 61,820 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กิโลกรัมต่อไร่ 
เขตอําเภอเมืองมีพื้นที่เพาะปลูกมากท่ีสุด( 19,486 ไร่) ส่วนอําเภอนาดีได้ผลผลิตหน่อไม้ไผ่ตงมาก
ที่สุด(30,455 ตัน)  เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึง กันยายน  ในขณะที่เดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด  ราคาหน่อไม้ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
มีความผันผวนสูงมาก โดยราคาสูงถึง 29 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงที่หน่อไม้เริ่มออกสู่ตลาด 
(มีนาคม)  อย่างไรก็ตามราคาจะลดตํ่าลงเหลือเพียง 4 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงที่หน่อไม้ออกสู่
ท้องตลาดมาก (กรกฎาคมถึงกันยายน)  ต้ังแต่หน่อไม้ออกดอกและตายในปี 2540 เป็นต้นมา การ
แปรรูปหน่อไม้ไผ่ตงในจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  มีจํานวนบริษัทผลิตหน่อไม้
ปี๊บ และหน่อไม้กระป๋องจํานวน 2 โรงงานในปี 2551 และ เหลือเพียง 1 โรงงานในปี 2552 สาเหตุ
สําคัญมาจากวัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตระดับโรงงาน  ทั้งนี้โรงงานที่เหลือในปัจจุบัน
จําเป็นต้องแปรรูปผักและผลไม้อื่นๆ ด้วย เพื่อชดเชยกําลังการผลิตที่มีอยู่  กลไกลการกําหนดราคา
เป็นปัจจัยสําคัญทีมีอิทธิพลผลต่อผู้ทําการตัดสินใจขั้นตอนต่างๆของโซ่อุปทาน  เพื่อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆต่อการกําหนดราคา  การศึกษาครั้งนี้ได้นําปัจจัยและ
เงื่อนไขจากภาคเกษตร ภาคการแปรรูป  และผู้กระจายสินค้า มาศึกษาด้วยประยุกต์ใช้ Causal 
Loop Diagram และ Stock and Flow Diagram ในการพัฒนาตัวแบบพลวัตเบื้องต้น ท้ังนี้ได้
พิจารณาราคาในขั้นตอนต่างๆ  ในโซ่อุปทาน เช่น ราคาที่เกษตรขายได้ที่สวน  ราคาสูงสุดที่โรงงาน
แปรรูปสามารถรับซื้อได้และราคาในตลาดค้าส่ง พบว่าตัวแบบจําลองพลวัตระบบเป็นเครื่องมือที่มี
ศักยภาพในการจําลองสถานการณ์ของโซ่อุปทานหน่อไม่ไผ่ตงได้เป็นอย่างดี 
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รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และคณะ ( 2552) การศึกษากระบวนการจัดการโซ่
อุปทานและการกระจายของก๋วยเต๋ียวเส้นสด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวน   
การจัดการโซ่อุปทานและการกระจาย (Supply Chain and Distribution) ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ให้
สามารถส่งตรงจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและความสดของ
เส้นก๋วยเต๋ียว ในการแก้ปัญหาระบบคุณภาพและการยืดอายุของก๋วยเต๋ียวเส้นสดจําเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์โดยพิจารณาลักษณะการไหลของสินค้าเป็นหลัก  ต้ังแต่การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การแปร
รูปเป็นก๋วยเต๋ียวเส้นสด การขนส่ง  และการกระจายสินค้า ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  เพื่อให้
การศึกษาวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ คณะวิจัยจึงทําการสุ่มตัวอย่าง เพื่อเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม
เพื่อให้มีความกระจายในพื้นที่ต้ัง และความหลากหลาย ของปริมาณกําลังการผลิตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคณะวิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มเป้าหมาย 
(การสุ่มตัวอย่างใช้วิธี Stratified Random Sampling) โดยวิธีตรง 100% ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทํา
การสํารวจตลาดทั้งหมด 30 แห่งในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม
ทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ีเพื่อให้การ
สํารวจการกระจายของเส้นก๋วยเตี๋ยวมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากขึ้น  คณะวิจัยจึงได้ทําการ
สํารวจพื้นที่ในเขตภาคกลางเพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ และอยุธยา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
ทําการศึกษาทั้งสิ้นมี 103 ราย โดยจําแนกเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานก๋วยเต๋ียวเส้นสดได้
ดังนี้ (1) โรงงานผู้ผลิต (2) ศูนย์กระจายเส้นก๋วยเต๋ียว (3) ผู้ค้าส่ง (4) ผู้ค้าปลีก และ (5) ผู้ค้าอิสระ 
ในการศึกษาระบบโลจิสติกส์ และการกระจายก๋วยเต๋ียวเส้นสดในปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดอ่อน   
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis) ได้ดําเนินการเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ระบบ      
โลจิสติกส์และการกระจายก๋วยเต๋ียวเส้นสดที่ทําให้เกิด ปัญหาของการใช้สารกันบูดและสารอ่ืนๆ 
ลงไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นและเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะวิจัยได้ทําการวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยในการบริโภคก๋วยเต๋ียวเส้นสดในเชิงของระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าโดย
จําแนกทั้งปัจจัยทางด้านระบบโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ระบบโลจิสติกส์ภายใน 
(Internal logistics) และระบบโลจิสติกส์ขาออก ( Outbound logistics) โดยปัจจัยที่มีผลกระทบ
ด้านระบบโลจิสติกส์ขาเข้า ได้แก่ คุณภาพวัตถุดิบ  การจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
วัตถุดิบ และการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบด้านระบบโลจิสติกส์
ภายในได้แก่ การผลิตที่สอดคล้องกับระบบ GMP การบรรจุภัณฑ์ รถขนส่ง และการเก็บรักษา
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สินค้าในโรงงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบด้านระบบโลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ สถานที่จัดเก็บสินค้า
ในตลาด การกระจายสินค้า และการขายของผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกจากนั้น ได้ทําการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อเกณฑ์ ( Criteria) ของก๋วยเต๋ียวเส้นสดโดยใช้กระบวนการลําดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Hierarchy Process: AHP) ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการพิจารณา
เกณฑ์ 3 อย่าง ซึ่งถูกกําหนดโดยการพิจารณาในสถานการณ์จริงของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเส้นสด โดย
เกณฑ์ทั้ง 3 อย่างที่พิจารณา ได้แก่ ( 1) ผลกระทบต่อคุณภาพของก๋วยเต๋ียวเส้นสด ( 2) ผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตก๋วยเต๋ียวเส้นสด และ ( 3) ผลกระทบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการของ
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด จากผลการวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อเกณฑ์ ( Criteria) ของ
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสดพบว่าภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจหลัก ( Criteria) ของก๋วยเต๋ียวเส้นสด 3 เกณฑ์ 
สําหรับลําดับความสําคัญรวม พบว่าปัจจัยด้านการผลิตที่สอดคล้องกับระบบ GMP และสถานที่
จัดเก็บสินค้าในตลาดมีความสําคัญต่อก๋วยเตี๋ยวเส้นสดมากที่สุดเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 14.00 
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพวัตถุดิบและการกระจายสินค้า  (คิดเป็นร้อยละ 13.00 ในแต่ละ
ปัจจัย) ส่วนปัจจัยด้านการบรรจุภัณฑ์มีค่าความสําคัญเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.00 ใน
การเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารจัดการโลจิสติกส์ก๋วยเต๋ียวเส้นสด  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ก๋วยเตี๋ยวเส้นสดมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวขึ้น  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดกลยุทธ์ด้วย 
TOWSMatrix โดยได้พิจารณา 2 แนวทางหลักคือ ( 1) กลยุทธ์การบริหารจัดการโลจิสติกส์
ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด และ  (2)กลยุทธ์การกระจายสินค้าก๋วยเต๋ียวเส้นสด เพื่อให้การกระจายก๋วยเต๋ียว
เส้นสดสามารถส่งตรงจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและความ
สดของเส้นก๋วยเตี๋ยว 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนี้  
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่  ในพื้นที่อ าเภออัมพวา  ซึ่งมเีกษตรกรผู้

ปลูกลิ้นจี่อยู่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลบางแค ต าบล
เหมืองใหม่  ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะ
ท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ที่อาศัยใน  8 ต าบล ของอ าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสุมทรสงคราม   จ านวน 1,178  ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ( Simple 
Random Sampling) ใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่ม หลังจากนั้นค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane) ระดับความเชื่อมั่น  90% ความคลาดเคลื่อนที่ 10% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 95 คน (จิรภา  แสนเกษม, 2545, น.83) โดยระบุสัดส่วนในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวา 

 
 

ต าบล 
จ านวนเกษตรกร 

ผู้ปลูกลิ้นจี่ (ครัวเรือน) 
 

สัดส่วน 
1. สวนหลวง 219 18 
2. บางช้าง 128 10 
3. บางนางลี่ 45 3 
4. บางแค 82 7 
5. เหมืองใหม่ 281 23 
6. วัดประดู่ 87 7 
7. แควอ้อม 286 23 
8. อัมพวา 50 4 

รวม 1,178 95 
 
              ที่มา :  ข้อมูลลิ้นจี่ ส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ปี 2552   
   
3.2 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 

แนวทางในการด าเนินการวิจัยนั้น  จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัญหาและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
ในขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจริงจากเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และข้อมูลที่ได้จะ

น ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าผลิตผลลิ้นจี่ จากแหล่งผลิตไปยังแหล่ง

ผู้บริโภคในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า   
          ขั้นตอนที ่3 น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปวิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ ที่
แท้จริงและมีความเหมาะสม แล้วจัดท าการสรุปผลต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 น าผลสรุปเสนอแนะและประยุกต์ผลที่ได้รับต่อชุมชนอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ผลิตผลลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวา 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วต้ังค าถามในแบบสอบถาม  ดังนี้  
             ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 5 
ข้อ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของเกษตรกร ประสบการณ์ในการท าสวนลิ้นจี่ เนื้อที่ในการเพาะปลูก
ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
             ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรผู้ปลูกผลิตผลลิ้นจี่ มี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่ เกษตรกรขายผลิตผลลิ้นจี่เองโดยตรง หรือ
เกษตรกรขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง 
             ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
และปลายเปิด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  
                                 1.ด้านการคลังสินค้า 
 2.ด้านการขนส่ง 
 3. ด้านบรรจุภัณฑ ์
 4. ด้านแรงงาน 
 5. ด้านการจัดการผลผลิต 
                                 เป็นแบบสอบถามประเภท มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด ตามแบบไลเคิร์ท (Likert’s                   
             ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มีลักษณะค าถาม
ปลายเปิด 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 
             ในการทดสอบความเที่ยงตรงในเน้ือหา (Conten validity) ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางจากการตรวจเอกสาร และได้น าเสนอต่อที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบ
สอบสัมภาษณ์ตามที่ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ถูกต้องมากท่ีสุด 
             ส่วนด้านการทดสอบเพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยก าหนดให้มีการน า
แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่  ไปสัมภาษณ์
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เกษตรกร ในเขตพื้นที่ท าการศึกษา แต่มี คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ  0.97  
   
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบของตารางและแปลผล โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของกิจกรรม
กระจายผลิตผลลิ้นจี่ ออกเป็นดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความส าคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความส าคัญใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด  
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การศึกษาเรื่อง วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์     

ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น  
3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดจ าหน่ายของผลิตผลลิ้นจี่ 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ 

 
สัญลักษณ์และอักษรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
 n  คือ  จ านวนตัวอย่าง  
   คือ ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
SD  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 

  *         คือ ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

เพศ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
ชาย 48 50.53 
หญิง 47 49.47 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่  4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร เป็นเพศ ชาย คิดเป็นร้อยละ 50.53 

และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.47 ซึ่งใกล้เคียงกัน   

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลด้านประสบการณ์ในการท าสวนลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

ประสบการณ์ในการท าสวนลิ้นจี่ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
5-10 ปี 49 51.58 
11-20 ปี 43 45.26 
31-40 ปี 3 3.16 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่งมี ประสบการณ์ในการท า

สวนลิ้นจี่  5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.58 รองลงมามี ประสบการณ์  11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 

45.26 และมีประสบการณ์ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.16 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลด้านเนื้อที่ในการเพาะปลูกของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

เนื้อที่ในการเพาะปลูก จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1-10 ไร่ 91 95.79 
11-20 ไร่ 4 4.21 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่มีเนื้อที่ในการเพาะปลูก 1-10 

ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.79 ขณะที่มีเนื้อที่ในการเพาะปลูก 11-20 ไร่ คิดเป็นเพียงร้อยละ 4.21 

 
ตารางท่ี4.4 แสดงข้อมูลด้านผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปีของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1-3 ตัน 82 86.32 
7-9 ตัน 13 13.68 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี 1-3 

ตัน คิดเป็นร้อยละ 86.32 และมีผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อป ี7-9 ตัน คิดเป็นเพียงร้อยละ 13.68 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อปีของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

รายได้เฉลี่ยต่อปี จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
50,000-100,000 บาท 84 88.42 
100,001-200,000 บาท 8 8.42 
300,001-400,000 บาท 3 3.16 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี รายได้เฉลี่ยต่อปี  50,000-

100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.42 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อปี  100,001-200,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 8.42 และมีรายได้เฉลี่ยต่อป ี300,001-400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16 
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4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดจ าหน่ายของผลิตผลลิ้นจี่ 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงข้อมูลด้านรูปแบบการจัดจ าหน่ายของผลิตผลลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่าง   
                    เกษตรกร 

 
เกษตรกรขายเอง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

1. เกษตรกรขายเอง   
ไม่ได้ขายเอง 9 9.47 
ขายเอง 86 90.53 

รวม 95 100.00 
รูปแบบที่เกษตรกรขายเอง   
ขายในต าบล 73 84.88 
ขายนอกต าบล 38 44.19 
ขายให้ชาวต่างชาติ 0 0.00 

2. ขายผ่านคนกลาง   
ไม่ผ่าน 44 46.32 
ผ่าน 51 53.68 

รวม 95 100.00 
รูปแบบของการขายผ่านคนกลาง   
พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงแหล่ง

ผลิต 
45 88.24 

รวมกลุ่มออกไปส่งสินค้าให้กับพ่อค้า
คนกลางด้วยตนเอง 

20 39.22 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลิตผลลิ้นจี่เอง คิดเป็น

ร้อยละ 90.53 ขณะที่ไม่ได้ขายเอง  คิดเป็นเพียงร้อยละ 9.47  โดยรูปแบบที่เกษตรกรขายเอง

ส่วนใหญ่ขายในต าบล คิดเป็นร้อยละ 84.88 รองลงมา ขายนอกต าบล คิดเป็นร้อยละ 44.19  

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่ง ขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง  คิดเป็นร้อยละ 
53.68 โดยรูปแบบของการขายผ่านคนกลางส่วนใหญ่พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงแหล่งผลิต  
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คิดเป็นร้อยละ  88.24 รองลงมา รวมกลุ่มออกไปส่งสินค้าให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยตนเอง  คิด
เป็นร้อยละ 39.22 

 
4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงข้อมูลความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ 

 
ปัจจัย  . SD ระดับความส าคัญ 

 
1. ด้านการขนส่ง 3.44 0.77 ปานกลาง 
2. ด้านการคลังสินค้า 3.39 0.85 ปานกลาง 
3. ด้านบรรจุภัณฑ์ 3.44 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.79 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ปัจจัยต่างๆ โดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจาย

ผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ ด้านการขนส่ง  และ
ด้านบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมา ได้แก่ ด้านการคลังสินค้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงข้อมูลความส าคัญของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อกิจกรรมการกระจาย    
                 ผลิตผลลิ้นจี่ 

 
ด้านการขนส่ง 

  
ระดับความส าคัญ: จ านวน (ร้อยละ)  . SD ระดับ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

  ความส าคัญ 

1. ความสะดวก 
    ของเส้นทาง  

4 13 38 25 15 3.36 1.04 ปานกลาง 
(4.21) (13.68) (40.00) (26.32) (15.79)   

2. คุณภาพ          
    รถขนส่ง  

4 18 28 30 15 3.36 1.09 ปานกลาง 
(4.21) (18.95) (29.47) (31.58) (15.79)    

4. ความ 
      ปลอดภัย 

0 
(0.00) 

6 
(6.32) 

39 
(41.05) 

31 
(32.63) 

19 
(20.00) 

3.66 
 

0.87 มาก 

4. การตรงต่อ 0 21 39 28 7 3.22 0.88 ปานกลาง 
    เวลา  (0.00) (22.11) (41.05) (29.47) (7.37)    
5. ระยะเวลา 0 13 35 40 7 3.43 0.82 ปานกลาง 
    ในการจัดส่ง  (0.00) (13.68) (36.84) (42.11) (7.37)    
6. การระบุ 0 12 21 55 7 3.60 0.80 มาก 
    ต าแหน่งใน   
    การขนส่ง  

(0.00) (12.63) (22.11) (57.89) (7.37)    

รวม 3.44 0.77 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ปัจจัยด้านการขนส่งโดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการ
กระจายผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมา ได้แก่ การระบุต าแหน่งการในขนส่ง , ระยะเวลาในการจัดส่ง , 
คุณภาพรถขนส่ง , ความสะดวกของเส้นทาง  และการตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 , 
3.43, 3.36, 3.36 และ 3.22 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงข้อมูลความส าคัญของปัจจัยด้านการคลังสินค้าที่มีต่อกิจกรรมการ    
                 กระจายผลิตผลลิ้นจี่ 
 

ด้านการ ระดับความส าคัญ: จ านวน (ร้อยละ)  . SD ระดับ 
คลังสินค้า น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
  ความส าคัญ 

1. รับสินค้า 0 6 58 20 11 3.38 0.77 ปานกลาง 
  (0.00) (6.32) (61.05) (21.05) (11.58)    
2. เคลื่อนย้าย 
    เพื่อการจัดเก็บ 

0 
(0.00) 

19 
(20.00) 

40 
(42.11) 

21 
(22.11) 

15 
(15.79) 

3.34 0.97 ปานกลาง 

3. การจัดเก็บ 0 6 59 15 15 3.41 0.83 ปานกลาง 
  (0.00) (6.32) (62.11) (15.79) (15.79)    
4. การจัดเบิก 0 25 24 27 19 3.42 1.09 ปานกลาง 
  (0.00) (26.32) (25.26) (28.42) (20.00)    
5. การจัดส่งไป 0 13 48 19 15 3.38 0.91 ปานกลาง 
    หน้าท่า  (0.00) (13.68) (50.53) (20.00) (15.79)    

รวม 3.39 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ปัจจัยด้านการคลังสินค้าโดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรม
การกระจายผลิตผลลิ้นจี่อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ การจัดเบิก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 รองลงมา ได้แก่ การจัดเก็บ , การจัดส่งไปหน้าท่า , รับสินค้า  และ
เคลื่อนย้ายเพื่อการจัดเก็บ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41, 3.38, 3.38 และ 3.34 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงข้อมูลความส าคัญของปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อกิจกรรมการกระจาย 
                   ผลิตผลลิ้นจี่ 
 
ด้านบรรจุภัณฑ์ ระดับความส าคัญ : จ านวน (ร้อยละ)  . SD ระดับ 

  น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

  ความส าคัญ 

1. สะดวกสบาย 0 22 33 21 19 3.39 1.05 ปานกลาง 
    ในการ    
    เคลื่อนย้าย 
    จัดเก็บ จัดส่ง  

(0.00) (23.16) (34.74) (22.11) (20.00)    

2. ช่วยยืดอายุใน 0 6 51 26 12 3.46 0.80 ปานกลาง 
    การเก็บรักษา 
    สินค้า  

(0.00) (6.32) (53.68) (27.37) (12.63)    

3. มีความ 0 21 28 30 16 3.43 1.02 ปานกลาง 
    ปลอดภัย  (0.00) (22.11) (29.47) (31.58) (16.84)    
4.  ดูแลรักษา 0 6 51 26 12 3.46 0.80 ปานกลาง 
     สินค้า  (0.00) (6.32) (53.68) (27.37) (12.63)    
5. มีความรวดเร็ว 0 18 31 34 12 3.42 0.94 ปานกลาง 
    ในการจัดเก็บ    
     จัดส่ง  

(0.00) (18.95) (32.63) (35.79) (12.63)    

6. ประหยัดเวลา 0 12 45 26 12 3.40 0.87 ปานกลาง 
    ในการจัดเก็บ  
     จัดส่ง 

(0.00) (12.63) (47.37) (27.37) (12.63)    

7. เป็นสื่อ 0 18 31 24 22 3.53 1.05 มาก 
    ประชาสัมพันธ์  
    สินค้า  

(0.00) (18.95) (32.63) (25.26) (23.16)    

รวม 3.44 0.87 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์โดยรวมมีความส าคัญกับกิจกรรมการ

กระจายผลิตผลลิ้นจี่ อยู่ในระดับ ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่ มีความส าคัญกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มากที่สุด ได้แก่ เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์สินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รองลงมา ได้แก่ ดูแลรักษาสินค้า , ช่วยยืดอายุใน
การเก็บรักษาสินค้า , มีความปลอดภัย , มีความรวดเร็วในการจัดเก็บ  จัดส่ง, ประหยัดเวลาใน
การจัดเก็บ  จัดส่ง และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ  จัดส่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 , 
3.46, 3.43, 3.42, 3.40 และ 3.39 ตามล าดับ 

  
วิธีการขนส่ง 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงข้อมูลน้ าหนักการขนส่งของผลิตผลลิ้นจี่ที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจ าหน่าย 
 

น้ าหนักการขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1-3 ตัน 92 96.84 
7-9 ตัน 3 3.16 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี น้ าหนักการขนส่งของ
ผลิตผลลิ้นจี่ 1-3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.84 ขณะที่มีน้ าหนักการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ 7-9 ตัน คิด
เป็นเพียงร้อยละ 3.16 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงข้อมูลระยะเวลาในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

ระยะเวลาในการขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 34 35.79 
1-3 ชั่วโมง 45 47.37 
4-6 ชั่วโมง 13 13.68 
มากกว่า 7 ชั่วโมง 3 3.16 

รวม 95 100.00 
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52  
จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากที่สุดมี ระยะเวลาในการขนส่ง

ผลิตผลลิ้นจี่  1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 47.37 รองลงมา น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 4-6 ชั่วโมง และ
มากกว่า 7 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 35.79, 13.68 และ 3.16 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่าง   
                   เกษตรกร 
 

ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวในการขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 500 บาท 30 31.58 
500-1,000 บาท 56 58.95 
1,001-2,000 บาท 6 6.32 
2,001-3,000 บาท 3 3.16 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่งมี ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวใน

การขนส่งผลิตผลลิ้นจี่  500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.95  รองลงมา น้อยกว่า 500 บาท 

1,001-2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.58, 6.32 และ 3.16 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงข้อมูลคุณสมบัติของคนขับรถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ 
 

คุณสมบัติของคนขับรถขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 28 29.47 
มัธยมศึกษา 58 61.05 
ปริญญาตรี 9 9.47 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุ คุณสมบัติของคนขับรถ

ขนส่ง คือระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 61.05  รองลงมา ระดับประถมศึกษา และปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 29.47 และ 9.47 ตามล าดับ  
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53 ตารางท่ี 4.15 แสดงข้อมูลประสบการณ์ใน การขับรถขนส่งของคนขับรถขนส่งผลิตผล
ลิ้นจี่ 

 
ประสบการณ์ในการขับรถขนส่ง 

(จบการศึกษาสูงสุด) 
จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 42 44.21 
1-3 ปี 31 32.63 
4-6 ปี 7 7.37 
7-9 ปี 6 6.32 
9 ปีขึ้นไป 9 9.47 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากที่สุดระบุประสบการณ์ในการขับ

รถขนส่งของคนขับรถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.21  รองลงมา  1-3 

ปี 9 ปีขึ้นไป 4-6 ปี และ 7-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.63, 6.47, 7.37 และ 6.32 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงข้อมูลการมีใบอนุญาตขับขี่ของคนขับรถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ 
 

การมีใบอนุญาตขับขี่ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1. มีใบอนุญาตขับขี่   

ไม่ม ี 10 10.53 
ม ี 85 89.47 

รวม 95 100.00 
2. ประเภทใบอนุญาตขับขี่ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

ส่วนบุคคล 50 58.82 
สาธารณะ 35 41.18 

รวม 85 100.00 
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54 จากตารางที่ 4. 16 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่ระบุ มี

ใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คิดเป็นร้อยละ 89.47 ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ คิดเป็นร้อยละ 

10.53 มากกว่า 

ครึ่งของคนขับรถขนส่งที่มีใบอนุญาตขับขี่เป็นใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 58.82 

และเป็นประเภทสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 41.18 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงข้อมูลประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

ประเภทรถที่ใช้ในการขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
มอเตอร์ไซค์ 29 30.53 
รถกระบะ 4 ล้อ 63 66.32 
รถกระบะ 8 ล้อ 3 3.16 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี ประเภทรถที่ใช้ในการ

ขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ คือ รถกระบะ 4 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 66.32  รองลงมา เป็นมอเตอร์ไซค์ และ 

รถกระบะ 8 ล้อ คิดเป็นร้อยละ 30.53 และ 3.16 ตามล าดับ  

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงข้อมูลระยะทางในการขนส่งผลิตผลลิ้นจี่ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

ระยะทางในการขนส่ง จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 48 50.53 
ระหว่าง 11-20 กิโลเมตร 27 28.42 
ระหว่าง 21-30 กิโลเมตร 8 8.42 
มากกว่า 51 กิโลเมตร 12 12.63 

รวม 95 100.00 
 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากที่สุดมี ระยะทางในการขนส่ง

ผลิตผลลิ้นจี่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.53 รองลงมา มรีะยะทางในการขนส่ง  
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55 ระหว่าง 11-20 กิโลเมตร มากกว่า  51 กิโลเมตร และระหว่าง  21-30 กิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 28.42, 12.63 และ 8.42 ตามล าดับ  

 
ด้านแรงงาน 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงข้อมูลจ านวนแรงงานที่ใช้ของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

จ านวนแรงงาน จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
1-3 คน 65 68.42 
4-6 คน 18 18.95 
10-12 คน 12 12.63 

รวม 95 100.00 
1. แรงงานประจ า   

ไม่ม ี 56 58.95 
1-3 คน 35 36.84 
4-6 คน 4 4.21 

2. แรงงานชั่วคราว   
ไม่ม ี 3 3.16 
1-3 คน 62 65.26 
4-6 คน 18 18.95 
10-12 คน 12 12.63 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ส่วนใหญ่มี จ านวนแรงงานที่ใช้ 1-3 

คน คิดเป็นร้อยละ 68.42  รองลงมามีจ านวนแรงงานที่ใช้  4-6 คน และ 10-12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.95 และ 12.63 ตามล าดับ  

เมื่อวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทแรงงาน ส่วนของ แรงงานประจ า   พบว่าจ านวน
แรงงานที่ใช้มากกว่าครึ่งไม่ได้เป็น แรงงานประจ า  คิดเป็นร้อยละ 58.95 ส่วนที่ระบุมีแรงงาน
ประจ า ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84  
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56 ส่วนของแรงงานชั่วคราว   พบว่าใน จ านวนแรงงานทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานชั่วคราว  โดยมีจ านวนอยู่ที่ 1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมามีจ านวนอยู่ที่ 4-6 
คน และ 10-12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.95 และ 12.63 ตามล าดับ 
 

ด้านการจัดการการผลผลิต 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงข้อมูลการจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
 

การจัดการกับผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 
ท้ิง 3 3.16 
ขายต่อในราคาถูก 53 55.79 
น าไปแปรรูป 39 41.05 

รวม 95 100.00 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มากกว่าครึ่งมี การจัดการกับผลผลิต
ที่ไม่ได้คุณภาพ ด้วยวิธี ขายต่อในราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 55.79  รองลงมา ด้วยวิธีน าไปแปร
รูป และทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 41.05 และ 3.16 ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงข้อมูลการจัดการกับผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการขายด้วยตนเองของกลุ่ม 
                  ตัวอย่างเกษตรกร 
 
การจัดการกับผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการ

ขายด้วยตนเอง 
จ านวนตัวอย่าง (คน) ร้อยละ 

การแปรรูป 45 47.37 
ลิ้นจี่อบแห้ง 40 42.11 
น้ าลิ้นจี่ 10 10.53 

รวม 95 100.00 
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57 จากตารางที่ 4. 21 พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างเกษตรกรมากที่สุดมีวิธี การจัดการ
กับผลผลิตลิ้นจี่ที่เหลือจากการขายด้วยตนเอง คือ การแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 47.37  รองลงมา 
ท าเป็นลิ้นจี่อบแห้ง และน้ าลิ้นจี่ คิดเป็นร้อยละ 42.11 และ 10.53 ตามล าดับ  
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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

www.ssru.ac.th 



 

59 

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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