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ข้อมูลที่น ำเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของผลกำรศึกษำตำมโครงกำรศึกษำและวิจัยและโซ่อุปทำนสินค้ำ
เกษตรท่ีส ำคัญ  (ข้ำว มันส ำปะหลัง ยำงพำรำ ทุเรียนและหน่อไม้ฝรั่ง) ท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เมื่อปี 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
 



ผลการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันส าปะหลงั 
 

ระดับภาพรวมประเทศ 

 มนัส ำปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัของประเทศ ปี 2557 มีเน้ือเพำะปลูกประมำณ 8.9 ลำ้นไร่  
มีผลผลิตรวมประมำณ 30.02 ลำ้นตนั โดยแหล่งเพำะปลูกส ำคญัอยูใ่นพื้นท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีเน้ือท่ี
เพำะปลูกมำกท่ีสุดประมำณ 4.6 ลำ้นไร่ รองลงมำ ไดแ้ก่ ภำคกลำง 2.4 ลำ้นไร่ และภำคเหนือ 1.9 ลำ้นไร่ ตำมล ำดบั 
โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกพื้นท่ีเพื่อด ำเนินกำรส ำรวจจดัเก็บขอ้มูลผูเ้ก่ียวขอ้งในโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั ในพื้นท่ี
ศึกษำดังกล่ำวประกอบด้วย 10 จงัหวดั คือแหล่งผลิตในพื้นท่ีภำคเหนือ ได้แก่ ก ำแพงเพชร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เลย อุดรธำนี อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ และภำคกลำง  
(รวมพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออก และตะวนัตก) ไดแ้ก่ สระแกว้ ชลบุรี กำญจนบุรีซ่ึงมีเน้ือท่ีเพำะปลูกรวมกนัแล้ว
ครอบคลุมประมำณร้อยละ 54.34 เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีเพำะปลูกมนัส ำปะหลงัทัง่ประเทศ 

ภาพที่ 1  แสดงเน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เป็นรายภาค ของจังหวัดที่ศึกษา  มันส าปะหลัง                  
ปี 2558 

 

 



 

 1. มันส าปะหลงัในแหล่งผลติภาคเหนือตอนล่าง  
   1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่1 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นตน้ทุน ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั 
แหล่งผลิตภำคเหนือตอนล่ำง 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.18 0.03 0.009 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.15 0.05 0.005 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA NA 0.48 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 7.02 5.14 2.28 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  2.47 1.35 6.71 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.01 0.002 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.06 10.33 0.31 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  5.66 2.66 5.23 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.63 
 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.18 ต่อยอดขำย  สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจดัซ้ือจดัหำต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.005 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเก่ียวกับกำรติดตั้ งระบบกำรส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย 
ของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.48 ต่อยอดขำย  



 สัดส่วนตน้ทุนกำรขนส่งต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.02  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.14 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.28 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 2.47 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.35 
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.71 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อยอดขำยของสถำบันเกษตรกร/              
ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.06 ต่อยอดขำย สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.33  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.31 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินคำ้เสียหำยต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.66 
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.66 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.23 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำท่ีถูกตีกลับต่อยอดขำยของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 0.63 ต่อยอดขำย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่2  ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นเวลำ ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั              
แหล่งผลิตภำคเหนือตอนล่ำง 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 1.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  3.04 11.00 5.01 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 6.13 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.67 0.76 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  2.88 6.5 26.57 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 54.00 67.50 



กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA NA 53.00 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

5.40 1.89 1.92 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 1.50 

โดย 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ พบว่ำสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำ

ตอบสนองค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เฉล่ีย 1 วนั 
  ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือปัจจยักำรผลิต

เฉล่ีย  3.04 วนั สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 11 วนั และ
โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 5.01 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค ำสั่งซ้ือภำยในองคก์ร โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรภำยในองคก์ร
ตำมค ำสั่งซ้ือเฉล่ีย 6.13 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.65 วนั สถำบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.04 วนั และโรงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำจดัส่ง
สินคำ้เฉล่ีย 0.76 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บรักษำผลผลิตในคลงัสินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 2.88 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
6.5 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 26.57 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ พบวำ่สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำ
คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 54 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำคำดกำรณ์ควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 67.5 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บสินคำ้คงคลังอย่ำงเพียงพอเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ พบว่ำ 
โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บส ำรองสินคำ้ไม่ใหข้ำดมือและไม่พอส่งใหลู้กคำ้ 53 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 5.40 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจัดกำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้ำ 1.89 วนั  
และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมจดัเก็บ  
1.92 วนั 



 ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกค้ำ พบว่ำโรงงำนแปรรูปมีระยะเวลำเฉล่ียท่ีสินค้ำถูกส่ง 
กลบัคืน 1.50 วนั 

 
 3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่3  ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ของโซ่อุปทำน                     
มนัส ำปะหลงั แหล่งผลิตภำคเหนือตอนล่ำง 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 100 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  91.09 75 100 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 96.35 100 100 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 92.46 96.15 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA 100 
อตัราความเสียหายของสินค้า 7.28 3.80 5.54 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 1 
 
โดย 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้
ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100  

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต พบวำ่ เกษตรกรมีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.09 สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และโรงงำนแปรรูป มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำรผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.35 สถำบนัเกษตรกร/



ผูร้วบรวมมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงำนแปรรูปมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดครบตำมจ ำนวน และตรง
ตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92.46  
และโรงงำนแปรรูปควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 96.15 

  อตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือ พบวำ่โรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

 อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ เกษตรกรมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดักำรผลผลิตภำยในฟำร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.28 สถำบนัเกษตรกร/              
ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหวำ่งกำรรวบรวม ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 3.80 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรรวบรวม        
ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.54 

 อตัรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำโรงงำนแปรรูปมีอตัรำสินค้ำท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 1 

 
 
 
 



 2.  มันส าปะหลงัในแหล่งผลติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่4  ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นตน้ทุน ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั 
แหล่งผลิตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.17 0.03 0.005 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.09 0.02 0.004 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA NA 0.15 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 5.76 5.25 1.74 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.75 4.89 1.71 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.02 0.001 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.40 0.41 0.06 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  2.52 2.86 1.98 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.02 
 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.17 ต่อยอดขำย  สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.005 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจดัซ้ือจดัหำต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.004 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเก่ียวกับกำรติดตั้ งระบบกำรส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย 
ของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.15 ต่อยอดขำย  



 สัดส่วนตน้ทุนกำรขนส่งต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.13  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.23 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.85 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 0.75 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.89 
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.71 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อยอดขำยของสถำบันเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.001 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.40 ต่อยอดขำย  สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.41  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินคำ้เสียหำยต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.003 
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.003 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.38 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำท่ีถูกตีกลับต่อยอดขำยของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่5  ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นเวลำ ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั            
แหล่งผลิตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 6.83 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.11 16.75 4.12 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 5.58 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.04 0.07 1.03 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  3.83 13.6 5.17 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 34.64 63.46 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ NA NA 47.75 



ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

4.35 3.20 1.56 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 2.00 
 

โดย 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ พบว่ำสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำ

ตอบสนองค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เฉล่ีย 6.83 วนั 
  ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือปัจจยักำรผลิต

เฉล่ีย  1.11 วนั สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำในกำรจัดซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 16.75 วนั  
และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 4.11 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค ำสั่งซ้ือภำยในองค์กร พบวำ่ โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน
องคก์รตำมค ำสั่งซ้ือเฉล่ีย 5.58 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.04 วนั สถำบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.07 วนั และโรงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำจดัส่ง
สินคำ้เฉล่ีย 1.03 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บรักษำผลผลิตในคลงัสินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 3.83 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
13.60 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 5.17 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ พบวำ่สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำ
คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 34.64 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำคำดกำรณ์ควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 63.46 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บสินคำ้คงคลังอย่ำงเพียงพอเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ พบว่ำ
โรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บส ำรองสินค้ำไม่ให้ขำดมือและไม่พอส่งให้ลูกค้ำ  
46.75 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 4.35 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 3.20 วนั และ
โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.56 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกคำ้ พบวำ่โรงงำนแปรรูปมีระยะเวลำเฉล่ียท่ีสินคำ้ถูกส่งกลบั
คืน 2.00 วนั 



 
3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่ 6 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ของโซ่อุปทำน                      
มนัส ำปะหลงั แหล่งผลิตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 95.31 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  94.65 100 100 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 87.80 87.82 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 

อตัราความเสียหายของสินค้า 3.56 2.89 2.43 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 1 
โดย 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้
ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 95.31 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต พบวำ่ เกษตรกรมีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 94.65 สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงำนแปรรูป มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำรผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถำบนัเกษตรกร/ 
ผูร้วบรวมมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงำนแปรรูปมีควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำไดครบตำมจ ำนวน  
และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 



 อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 87.80  
และโรงงำนแปรรูปควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 87.82 

  อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดักำรผลผลิตภำยในฟำร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.56 สถำบนัเกษตรกร/            
ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหวำ่งกำรรวบรวม ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.89 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรรวบรวม                
ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.43 

 อตัรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำโรงงำนแปรรูปมีอตัรำสินค้ำท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 1 

 
 
 
 



2.3  แหล่งผลติภาคตะวนัออก  
 1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่7 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นตน้ทุน ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั 
แหล่งผลิตภำคตะวนัออก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.14 0.10 0.04 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.09 0.05 0.04 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA NA NA 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 7.28 9.04 2.88 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  3.33 6.79 10.28 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.03 0.003 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.09 0.05 0.07 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  1.43 5.55 4.79 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 1.15 
  
    โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.14 ต่อยอดขำย  สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจดัซ้ือจดัหำต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.11  
ต่อยอดขำย โรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรขนส่งต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 13.84  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.94 ต่อยอดขำย  



 สัดส่วนตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน           
ร้อยละ 0.84 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.76 
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.77 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อยอดขำยของสถำบันเกษตรกร/                  
ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.05 ต่อยอดขำย สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0 .05  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.33 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินคำ้เสียหำยต่อยอดขำยของเกษตรกรมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.05 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำท่ีถูกตีกลับต่อยอดขำยของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 0.34 ต่อยอดขำย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่8 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นเวลำ ของโซ่อุปทำนมนัส ำปะหลงั               
แหล่งผลิตภำคตะวนัออก 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA NA  NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  8.35 10.60 1.89 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 2.70 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.06 1.44 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.00 5.40 4.44 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 54.00 71.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA NA NA 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

5.67 2.20 1.13 



ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 2.00 

 

โดย 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือปัจจยักำรผลิต

เฉล่ีย 8.35 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 10.60 วนั และ
โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.89 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค ำสั่งซ้ือภำยในองคก์ร พบวำ่โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน
องคก์รตำมค ำสั่งซ้ือเฉล่ีย 2.70 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.05 วนั สถำบนั 
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.06 วนัและโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ีย
กำรจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 1.44 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บรักษำผลผลิตในคลงัสินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 1.00 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
5.40 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 4.44 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวม 
ใช้ระยะเวลำคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 54.00 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำ
คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 71.50วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินคำ้ พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 5.67 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 2.20 วนั และ
โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.28 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกคำ้ พบวำ่ โรงงำนแปรรูปมีระยะเวลำเฉล่ียท่ีสินคำ้ถูกส่งกลบั
คืน 2.00 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่9 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ของโซ่อุปทำน                        
มนัส ำปะหลงั แหล่งผลิตภำคตะวนัออก 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงานแปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 98.16 100 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  91.10 84.09 96.14 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100 100 90.30 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 98 91 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA 50.47 
อตัราความเสียหายของสินค้า 5.11 2 2.97 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 1.31 
 
โดย 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้
ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.16 สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 100  

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต พบวำ่ เกษตรกรมีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.10 สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.09 และโรงงำนแปรรูป มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำรผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 96.14 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถำบนัเกษตรกร/           
ผูร้วบรวมมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงำนแปรรูปมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดครบตำมจ ำนวน และตรง
ตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.30 



 อัตรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำสถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98 และ
โรงงำนแปรรูปควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 91 

  อตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือ พบวำ่โรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 50.47 

 อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดักำรผลผลิตภำยในฟำร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.11 สถำบนัเกษตรกร/                
ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหวำ่งกำรรวบรวม ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2 และโรงงำนแปรรูปมีอัตรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรรวบรวม  
ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.97 

 อตัรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำโรงงำนแปรรูปมีอตัรำสินค้ำท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน                
ร้อยละ 1.31 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางที ่ 10    แสดงสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบโลจิสติกส์มนัส ำปะหลงั จ  ำแนกตำมพื้นท่ีศึกษำ – หน่วยธุรกิจ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน            
แปรรูป 

โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน                 
แปรรูป 

โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน  
 แปรรูป 

โซ่อุปทำน 

มิติต้นทุน             
ตน้ทุนกำรให้บริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำย (%) 0.18 0.03 0.009 0.01 0.14 0.097 0.014 0.05 0.17 0.03 0.005 0.005 

กำรจดัซ้ือจดัหำต่อยอดขำย (%) 0.15 0.05 0.04 0.02 0.10 0.05 0.04 0.04 0.09 0.02 0.004 0.005 

มูลค่ำกำรลงทุนเก่ียวกบักำรติดตั้งระบบกำรส่ือสำร             
ภำยในองคก์รต่อยอดขำย (%) 

NA NA 0.48 0.48 NA NA NA NA NA NA 0.15 0.15 

ตน้ทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย  (%) 7.02 5.14 2.28 2.82 7.27 9.04 2.88 3.16 5.76 5.25 1.74 1.79 

ตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำย  (%) 2.47 1.35 6.71 5.86 3.33 6.79 10.28 10.12 0.75 4.89 1.71 1.75 

ตน้ทุนกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ต่อยอดขำย (%) NA 0.007 0.002 0.003 NA 0.03 0.003 0.004 NA 0.02 0.001 0.0007 

ตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำย  (%) 0.06 10.33 0.31 5.71 0.09 0.05 0.07 0.07 0.40 0.41 0.06 0.07 

มูลค่ำสินคำ้เสียหำยต่อยอดขำย (%) 5.66 2.66 5.23 4.80 1.43 5.55 4.79 4.72 2.52 2.86 1.98 1.20 

มูลค่ำสินคำ้  ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขำย  (%) NA NA 0.63 0.63 NA NA 1.15 1.15 NA NA 0.02 0.02 

มิติเวลา             
ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ (วนั) NA 1 NA 8.53 NA NA NA NA NA 7.00 NA 6.83 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือ (วนั) 3.03 11.00 5.01 3.56 5.00 10.60 1.69 6.73 1.11 17.00 4.11 2.29 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค  ำสัง่ซ้ือภำยในองคก์ร (วนั) NA NA 6.13 6.13 NA NA 2.70 2.70 NA NA 6.00 5.58 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่ง (วนั) 0.05 0.67 0.76 0.23 0.05 0.06 1.44 0.30 0.04 0.07 1.03 0.19 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปในคลงัสินคำ้(วนั) 2.88 6.50 26.57 15.07 1.00 5.40 4.40 2.49 3.85 14.00 5.00 5.78 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (วนั) NA 54.00 67.50 60.00 NA 58.00 71.80 65.67 NA 35.00 63.00 48.52 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปอยำ่งพอเพียง เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (วนั) 
 

NA NA 53.00 53.00 NA NA 33.00 NA NA NA 47.00 46.75 



 

 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน            
แปรรูป 

โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน                 
แปรรูป 

โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนั
เกษตรกร 

โรงงำน  
 แปรรูป 

โซ่อุปทำน 

ระยะเวลำเฉล่ียของกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑสิ์นคำ้ 
(วนั) 

5.40 1.88 1.92 3.78 1.00 1.00 2.00 3.64 4.00 3.00 2.00 3.27 

ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกคำ้ (วนั) NA NA 2.00 1.50 NA NA 3.00 2.0 NA NA 2.00 2.00 
มิติความน่าเช่ือถือ             
อตัรำควำมสำมำรถกำรจดัส่งสินคำ้ (%) 100.00 100.00 NA 100.00 98.16 100.00 NA 98.12 100.00 95.31 NA 99.36 
อตัรำควำม สำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต (%) 91.09 75.00 100.00 91.55 91.10 84.09 96.14 98.46 94.65 100.00 100.00 95.25 
อตัรำควำมแม่นย  ำของใบสัง่งำน (%) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง (%) 96.35 100.00 100.00 97.14 100.00 100.00 93.30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย  ำของสินคำ้คงคลงั (%) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (%) NA 92.46 96.15 94.10 NA 98.00 91.00 93.15 NA 87.80 87.82 87.81 
อตัรำจ ำนวนสินคำ้ส ำเร็จรูปขำดมือ (%) NA NA 100.00 100.00 NA NA 50.47 NA NA NA NA NA 
อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ (%) 7.28 3.80 5.54 6.94 5.11 2.00 2.97 2.2 3.56 2.89 2.43 3.38 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินคำ้ (%) NA NA 1.00 1.00 NA NA 1.31 1.00 NA NA 1.00 1.00 

 
 
 
 
 

 



 

 

ระดบัจังหวดั 

 จังหวดัก ำแพงเพชร  

1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง  1 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัก าแพงเพชร 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.08 0.02 0.01 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.13 NA NA 

สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA 0.50 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 7.25 4.75 2.19 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  1.93 1.67 6.41 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.03 0.001 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  NA 11.82 0.00 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  5.86 3.17 5.64 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA NA 
 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.08 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13 ต่อยอดขาย 
 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขายของ

โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.50 ต่อยอดขาย 



 

 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.25 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.75 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.19 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 1.93 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.67 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.41 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.001 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.05 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.33 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.86 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.17 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.64 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 2 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั  
จงัหวดัก าแพงเพชร 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA 1.00 NA 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  3.56 NA 2.19 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 7.13 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.05 0.05 0.89 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  NA 7.00 NA 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 45.00 60.00 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA NA 



 

 

ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 6.25 1.60 2.25 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA NA 

     โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 1 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  3.56 วนั โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.19 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน

องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 7.13 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนั

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.89 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
เก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 7 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 45 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 60 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 6.25 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.60 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 2.25 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 3  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน                         
มนัส าปะหลงั  จงัหวดัก าแพงเพชร 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100.00 100.00 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  96.03 NA 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100.00 100.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 90.00 84.62 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 

อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 7.78 4.67 5.10 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA NA 

โดย 
 อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้า พบว่า เกษตรกร สถาบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวม มี

ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.03 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินค้าของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกร สถาบันเกษตรกร/                
ผูร้วบรวม และโรงงานแปรรูป มีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตาม
เวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90 และโรงงาน
แปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84.62 

  อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ7.78 สถาบันเกษตรกร/       
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น



 

 

สัดส่วน ร้อยละ 4.67 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.10 

 

 จังหวดัพษิณุโลก  

1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง 4 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัพิษณุโลก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.32 0.03 0.01 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.15 NA 0.005 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 6.36 5.77 2.46 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  0.42 0.57 18.17 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อยอดขำย  NA 0.001 0.03 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.06 9.17 0.04 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  6.80 2.28 3.33 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA 0.43 

โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

0.32 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.005 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.36 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.77 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.46 ต่อยอดขาย  



 

 

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 0.42 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.57 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 18.17 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                   
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.001 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.06 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.17 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.28 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.33 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตีกลับต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน                
ร้อยละ 0.43 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 5 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั  จงัหวดั
พิษณุโลก 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA NA NA 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  1.79 NA 1.14 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 5.75 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.04 0.06 0.64 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  2.88 6.00 4.13 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 45.00 60.00 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA 2.00 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 2.76 3.00 0.97 



 

 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA 1.50 
 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย 1.79 วนั โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.14 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน

องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 5.75 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินค้า พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินค้าเฉล่ีย 0.04 วนั สถาบัน

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.64 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 2.88 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
6.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 4.13 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 45 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 60 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้ 2 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 2.76 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 3.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.97 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบั
คืน 1.50 วนั 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง  6 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัพิษณุโลก 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100.00 100.00 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  91.01 NA 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 94.21 100.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 96.15 100.00 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA 100.00 
อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 9.12 2.50 6.17 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA 1.00 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100  

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.01  และโรงงานแปรรูปมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 94.21 สถาบนัเกษตรกร/
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 



 

 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.15 และ
โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

  อตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ พบวา่โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ9.12 สถาบันเกษตรกร/                
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.5 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม           
ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.17 

 อตัราการถูกตีกลับของสินค้า พบว่า โรงงานแปรรูปมีอัตราสินค้าท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน             
ร้อยละ 1 

 จังหวดัเพชรบูรณ์  

1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง 7 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติด้านตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลัง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.12 NA 0.20 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.19 0.05 NA 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA 0.08 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 7.89 9.08 2.72 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  9.38 8.18 1.59 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.22 0.02 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  NA NA 1.18 



 

 

สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  2.96 NA 4.59 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA 1.15 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.12 ต่อยอดขาย โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.20 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.19 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขายของ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.89 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.08 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.72 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน               
ร้อยละ 9.38 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.18 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.59 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                 
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.22 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.18 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.96 
ต่อยอดขาย โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.59 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตีกลับต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 1.15 ต่อยอดขาย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 8 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั             
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA NA NA 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  3.38 11.00 13.78 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 4.00 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.04 5.00 0.64 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  NA NA 56.5 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 90.00 75.00 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA 78.50 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ 7.00 1.50 2.20 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA 1.50 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  3.38 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 11.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 13.78 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 4.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 5.00 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.64 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่า โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาเก็บรักษา
สินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 56.50 วนั 



 

 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 90.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 79.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่งให้ลูกคา้ 78.50 
วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 7.00 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.50 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 2.20 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบวา่โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบั
คืน 1.50 วนั 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 9 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน                          
มนัส าปะหลงั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100.00 100.00 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  71.07 75.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 90.00 100.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 90.00 100.00 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 

อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 4.15 NA 5.50 
อตัรำกำรถูกตกีลบัของสินค้ำ NA NA 1.00 

 
 



 

 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 71.07 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ได้ครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90 สถาบนัเกษตรกร/              
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90 และโรงงาน
แปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

  อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.15 โรงงานแปรรูปมีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
5.50 

 อตัราการถูกตีกลับของสินค้า พบว่าโรงงานแปรรูปมีอตัราสินค้าท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน                
ร้อยละ 1.00 



 

 

ตำรำง 10 : โซ่อุปทำนสินค้ำมันส ำปะหลงั ในจังหวดัทำงภำคเหนือตอนล่ำง 

 
 
 
แหล่งผลติ 

 
 
 
ผู้เกีย่วข้อง 

สัดส่วน
ต้นทุน
กำร

ขนส่งต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
บริหำร

คลงัสินค้ำ
ต่อยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
ถือครอง
สินค้ำต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุน
บริหำร

จัดกำรโลจิ
สติกส์ต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำสินค้ำ
เสียหำยต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำสินค้ำ
ทีถู่กตีกลบั
ต่อยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนโลจิ
สติกส์ต่อ
ยอดขำย 

(%) 

ระยะเวลำ
เฉลีย่กำร
จัดซ้ือ 
(วนั) 

อตัรำ
ควำมสำมำ
รถในกำร
จัดส่งสินค้ำ
ของผู้ผลติ 

(%) 

อตัรำ
ควำม
เสียหำย
ของสินค้ำ 

(%) 

ก ำแพงเพชร 

เกษตรกร 7.25 1.93 NA 1.10 5.86 NA 4.88 3.56 96.03 7.78 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 4.75 1.67 11.82 1.60 3.17 NA 3.58 NA NA 4.67 
โรงงาน
แปรรูป 2.19 6.41 NA 0.98 5.65 NA 3.73 2.19 100.00 5.10 
โซ่อุปทาน 2.60 5.80 11.82 1.06 5.40 NA 3.72 3.31 96.30 7.42 

พษิณุโลก 

เกษตรกร 6.36 0.42 0.06 1.10 6.80 NA 3.84 1.79 91.01 9.12 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 5.77 0.57 9.17 1.91 2.28 NA 4.16 NA NA 2.50 
โรงงาน
แปรรูป 2.46 18.17 0.04 2.19 3.33 0.43 4.31 1.14 100.00 6.17 
โซ่อุปทาน 4.08 9.97 4.26 2.05 2.93 0.43 4.24 1.67 91.69 8.26 



 

 

เพชรบูรณ์ 

เกษตรกร 7.89 9.38 NA 1.42 2.96 NA 4.36 3.38 71.07 4.15 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 9.08 8.18 NA 1.61 NA NA 8.03 11.00 75.00 NA 
โรงงาน
แปรรูป 2.72 1.59 1.18 0.58 4.59 1.15 1.73 13.78 100.00 5.50 
โซ่อุปทาน 2.87 1.70 1.18 0.61 4.55 1.15 1.90 7.65 75.32 4.14 

 



 

 

 จังหวดัเลย  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง 11 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัเลย 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.06 0.04 0.01 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.09 0.06 0.01 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 5.05 8.20 1.98 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  0.81 4.33 2.36 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.03 0.0003 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.17 0.21 0.05 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  4.22 2.51 1.26 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA NA 

 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.06 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.05 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.20 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.98 ต่อยอดขาย  



 

 

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน              
ร้อยละ 0.81 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.33 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.36 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                  
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.003 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.17 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.21 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.22 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.51 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.26 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 12  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัเลย 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA NA NA 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  1 18.50 0.58 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 2 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.04 0.05 1.75 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  4.06 9.67 2.88 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 38.75 67.50 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA NA 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ 7.44 3 0.51 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA NA 



 

 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  1 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 18.50 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.58 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 2 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 1.75 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 4.06 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
9.67 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 2.88 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเฉล่ีย 38.75 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์              
ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 67.50 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจัดการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 7.44 วนั  สถาบันเกษตรกร/                      
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้  3 วนั 
และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมจดัเก็บ                
0.51 วนั 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 13 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน              
มนัส าปะหลงั จงัหวดัเลย 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100 100 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  94.81 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 



 

 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 87.50 88.75 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 

อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 5.89 2.57 1.08 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA NA 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้
ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 94.81 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/            
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 87.50 และ
โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
88.75 

  อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.89 สถาบนัเกษตรกร/          
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น



 

 

สัดส่วน ร้อยละ 2.57 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.08 

 

 จังหวดัอุดรธำนี  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง  14 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทาน มนัส าปะหลงั 
จงัหวดัอุดรธานี 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.33 0.02 0.01 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.09 0.00 0.01 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA 0.39 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 5.88 4.43 2.83 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  0.60 5.65 3.73 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.01 0.003 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.40 0.23 0.08 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  2.33 2.51 2.86 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA NA 
 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.33 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 



 

 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขายของ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.39 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.88 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.43 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.83 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 0.60 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.65 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.73 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                    
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.003 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.40 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.23 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.08 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.33 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.51 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.86 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 15 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัอุดรธานี 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA 5.00 NA 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  1.50 NA 3.22 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 3.25 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.05 0.06 0.80 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  4.15 9.00 3.38 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 28.33 52.50 



 

 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA 11.00 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ 4.58 4.00 2.52 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA NA 

 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 5 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  1.50 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 3.22 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน

องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 3.25 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนั

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.80 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 4.15 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 9 
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 3.38 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 28.33 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 52.50 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่งให้ลูกคา้  11 
วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 4.58 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 4 วนั และโรงงาน
แปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 2.52 วนั 



 

 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง  16  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน             
มนัส าปะหลงั จงัหวดัอุดรธานี 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100 62.50 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  91.32 NA 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 84.44 80 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 

อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 3.45 3.14 4.50 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA NA 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
62.5 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.32 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/          
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 



 

 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84.44 และ
โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 80 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.45 สถาบนัเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 3.14 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.50 

 
 จังหวดัอุบลรำชธำนี  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง  17 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.11 0.09 0.002 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.10 NA 0.001 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 5.57 5.22 1.54 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  0.90 0.20 0.37 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.02 0.0001 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.17 1.15 0.05 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  1.39 1.35 1.80 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA 0.02 
 
 



 

 

      โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

0.101 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.001 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.57 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.22 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.54 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน          
ร้อยละ 0.90 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.20 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.37 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                  
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0001 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.17 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.15 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.39 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.35 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.80 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตีกลับต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน              
ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 18 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA 7.00 NA 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  1.00 NA 13.51 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 7.33 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.04 0.11 0.88 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  3.20 30.00 9.75 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 60.00 80.00 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA 150.00 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 8.00 5.00 2.14 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA 2.00 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 7.00 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  1.00 วนั โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 13.51 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน

องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 7.33 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั สถาบนั

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.11 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.88 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 3.20 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
30.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 9.75 วนั 



 

 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 60.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 80.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่งให้ลูกคา้ 150 .00
วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 8.00 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 5.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 2.14 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบวา่โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 2 วนั 
 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 19 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน              
มนัส าปะหลงั จงัหวดัอุบลราชธานี 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100.00 100.00 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  89.38 NA 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100.00 100.00 100.00 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 
อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 100.00 85.56 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 
อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 1.95 2.33 3.00 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA 1.00 

โดย 



 

 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้
ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100  

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.38 โรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผู ้
รวบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าโรงงานแปรรูปความสามารถ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.56 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.95 สถาบนัเกษตรกร/ผู ้
รวบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.33 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.00 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบวา่โรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จังหวดันครรำชสีมำ  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง 20  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทาน                         
มนัส าปะหลงั จงัหวดันครราชสีมา 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.11 0.03 0.01 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.09 0.02 0.01 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA 0.002 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 6.27 5.10 1.76 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  0.28 5.31 3.33 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.02 0.002 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  1.23 0.49 0.09 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  2.37 3.67 2.69 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA NA 

     โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

0.11 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขายของ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขาย  



 

 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.27 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.10 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.76 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน                   
ร้อยละ 0.28 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.31 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.33 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                    
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
1.23 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.49 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.37 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.67 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.69 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 21 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั   
จงัหวดันครราชสีมา 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA 8.50 NA 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  1.03 15.70 2.18 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 7.88 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.04 0.07 0.88 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  5 12.13 4.94 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 25 52.50 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA 15 



 

 

ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 1.4 2.38 1.35 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA NA 

    โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 8.5 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  1.03 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 15.7  วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.18 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 7.88 วนั  

 ระยะเวลาเฉลี่ยการจดัส่งสินคา้ พบว่า  เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉลี่ย 0.04 วนั 
สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉลี่ย  0.07 วนั และโรงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาจดัส่งสินค้าเฉล่ีย 1.5  วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 5 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย     12 
.13วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 4.94 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 25 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 52.5 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลังอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้ 15 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.4 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 2.38 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.35 วนั 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 22 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานมนั
ส าปะหลงั  จงัหวดันครราชสีมา 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100 100 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  98.78 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 
อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 84.51 92.50 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 
อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 3.42 3.20 1.99 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA NA 
 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.78 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 



 

 

ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 84.51 และ
โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
92.50 

  อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.42 สถาบนัเกษตรกร/               
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 3.20 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.99 

 

  



 

 

ตำรำง 23 โซ่อุปทำนสินค้ำมันส ำปะหลงั ในจังหวดัทำงภำคเตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

แหล่งผลติ 

 
 
 

ผู้เกีย่วข้อง 

สัดส่วน
ต้นทุน

กำรขนส่ง
ต่อ

ยอดขำย 
(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
บริหำร

คลงัสินค้ำ
ต่อยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
ถือครอง
สินค้ำต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุน
บริหำร

จัดกำรโลจิ
สติกส์ต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำ
สินค้ำ
เสียหำย
ต่อ

ยอดขำย 
(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำ

สินค้ำทีถู่ก
ตีกลบัต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนโล
จิสติกส์
ต่อ

ยอดขำย 
(%) 

ระยะเวลำ
เฉลีย่กำร
จัดซ้ือ 
(วนั) 

อตัรำควำม 
สำมำรถใน
กำรจดัส่ง
สินค้ำของ
ผู้ผลติ 
(%) 

อตัรำ
ควำม
เสียหำย
ของสินค้ำ 

(%) 

เลย 

เกษตรกร 5.05 0.81 0.17 1.27 4.22 NA 2.53 1.00 94.81 5.89 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 8.20 4.33 0.21 1.57 2.51 

 
NA 3.98 18.5 100.00 2.57 

โรงงาน
แปรรูป 1.98 2.36 0.05 0.63 1.26 

 
NA 1.25 0.6 100.00 1.08 

โซ่อุปทาน 2.06 2.39 0.06 0.65 1.29 NA 1.30 2.34 95.63 4.67 

อุดรธำนี 

เกษตรกร 5.88 0.60 0.40 1.25 2.33 NA 2.35 1.5 91.32 3.45 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 4.43 5.65 0.23 1.38 2.51 NA 2.80 NA NA 3.14 
โรงงาน
แปรรูป 2.83 3.73 0.08 0.82 2.86 NA 2.03 3.22 100.00 4.50 
โซ่อุปทาน 2.96 3.81 0.09 0.85 2.82 NA 2.08 1.83 91.86 3.47 



 

 

อุบลรำชธำนี 

เกษตรกร 5.57 0.90 0.17 1.33 1.39 NA 2.11 1 89.38 1.95 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 5.22 0.20 1.15 0.92 1.35 NA 1.92 NA NA 2.33 
โรงงาน
แปรรูป 1.54 0.37 0.05 0.35 1.80 NA 0.83 13.51 100.00 3.00 
โซ่อุปทาน 1.56 0.37 0.05 0.35 1.80 0.02 0.83 3.23 90.04 2.08 

นครรำชสีมำ 

เกษตรกร 6.27 0.28 1.23 1.10 2.37 NA 3.17 1.33 98.78 3.42 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 5.10 5.31 0.49 1.29 3.67 NA 3.49 15.7 100.00 3.20 
โรงงาน
แปรรูป 1.76 3.33 0.09 0.66 2.69 NA 1.74 2.18 100.00 1.99 
โซ่อุปทาน 1.84 3.38 0.10 0.67 2.71 NA 1.79 2.07 98.94 3.30 



 

 

 จังหวดัสระแก้ว  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง  24 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัสระแกว้ 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  0.14 0.10 0.04 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.09 NA 0.04 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 6.65 8.33 1.93 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  3.33 7.41 6.70 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.02 0.001 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.13 0.03 0.06 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  1.36 6.52 0.45 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA 1.15 
      โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.14 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.10 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.65 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.33 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.93 ต่อยอดขาย  



 

 

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 3.33 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.41 
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.70 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/                 
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.001 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.13 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.36 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.52 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.45 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตีกลับต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน                  
ร้อยละ 1.15 ต่อยอดขาย 

2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 25  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั             
จงัหวดัสระแกว้ 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA NA NA 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  7.06 10 2.04 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 2.50 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.05 0.06 1.50 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  1 5 5.70 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 52.50 78.75 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA NA 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ 4.54 2 1.41 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA 2 



 

 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  7.06 วนั สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 10 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.04 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์รโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 2.50 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั และโรงงานแปรรูปใช้เวลาเฉล่ียการ
จดัส่งสินคา้เฉล่ีย 1.50 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 1 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 5 วนั 
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 5.7 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 52.5 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 78.75 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 4.54 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 2 วนั และโรงงาน
แปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.4 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบวา่โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบั
คืน 2 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 26  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน            
มนัส าปะหลงั จงัหวดัสระแกว้ 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 96.52 100 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  91.10 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 
อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 89.42 97.50 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 
อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 2.11 3.10 0.50 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA 1 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.52 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.10 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/         
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 



 

 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.42 และ
โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
97.50 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.11 สถาบนัเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 3.10 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขน
ยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.5 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน  ร้อยละ 1 
 

 จังหวดัชลบุรี  

 1) มิติด้ำนต้นทุน 

ตาราง 27 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั 
จงัหวดัชลบุรี 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  NA NA 0.04 
สัดส่วนต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำย   0.10 0.05 NA 
สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกีย่วกบักำรติดตั้งระบบกำร
ส่ือสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย 8.81 10.11 4.47 
สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  NA 5.57 14.06 
สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อ
ยอดขำย  NA 0.05 0.004 
สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย  0.01 0.16 0.09 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีเ่สียหำยต่อยอดขำย  1.59 2.88 16.55 
สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำทีถู่กตีกลับต่อยอดขำย  NA NA NA 



 

 

     โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 
 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ต่อ

ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขาย 
 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.81 ต่อ

ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.11 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.47 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.57 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อย
ละ 14.06 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบันเกษตรกร/            
ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.004 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.01 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.59 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.88 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 16.55 ต่อยอดขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2) มิติด้ำนเวลำ 

ตาราง 28 : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานมนัส าปะหลงั  
จงัหวดัชลบุรี 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรตอบสนอง ค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ   NA NA NA 

ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดซ้ือ  9.50 11 1.77 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรส่งค ำส่ังซ้ือภำยในองค์กร  NA NA 2.83 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรจัดส่งสินค้ำ  0.05 0.04 1.39 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็รักษำผลผลติในคลงัสินค้ำ  1 7 2.88 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 60 66.67 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรเกบ็สินค้ำคงคลงัอย่ำงเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA NA NA 
ระยะเวลำเฉลีย่ของกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์
สินค้ำ 7.17 3 0.90 
ระยะเวลำเฉลีย่กำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ NA NA NA 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  9.5 วนั สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 11 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.77 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองค์กร พบว่าโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 2.83 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินค้า พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินค้าเฉล่ีย 0.05 วนั สถาบัน
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย
การจด่ัสงสินคา้ 1.39 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อน
ส่งมอบเฉล่ีย 1 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 7 วนั 
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 2.88 วนั 



 

 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 60 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 66.67 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บ
เก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 7.17 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม
ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า  3 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.90 วนั 

 
 3) มิติด้ำนควำมน่ำเช่ือถือ 

ตาราง 29  : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทาน            
มนัส าปะหลงั จงัหวดัชลบุรี 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถำบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงำนแปรรูป 

อตัรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ 100 100 NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลติ  100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของใบส่ังงำน NA NA NA 

อตัรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง 100 100 100 
อตัรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคงคลงั NA NA NA 

อตัรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ  NA 83 95 
อตัรำจ ำนวนผลผลติขำดมือ NA NA NA 

อตัรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 2.33 2 0.50 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินค้ำ NA NA NA 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100  

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต



 

 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/            
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 83 และโรงงาน
แปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 95 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.33 สถาบนัเกษตรกร/              
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย 
และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.50 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำง 30 :โซ่อุปทำนสินค้ำมันส ำปะหลงั ในจังหวดัทำงภำคตะวนัออก 

 
 
 

แหล่งผลติ 

 
 
 

ผู้เกีย่วข้อง 

สัดส่วน
ต้นทุน

กำรขนส่ง
ต่อ

ยอดขำย 
(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
บริหำร

คลงัสินค้ำ
ต่อยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนกำร
ถือครอง
สินค้ำต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนบริหำร
จัดกำรโลจิ
สติกส์ต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำสินค้ำ
เสียหำยต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
มูลค่ำ

สินค้ำทีถู่ก
ตีกลบัต่อ
ยอดขำย 

(%) 

สัดส่วน
ต้นทุนโล
จิสติกส์
ต่อ

ยอดขำย 
(%) 

ระยะเวลำ
เฉลีย่กำร
จัดซ้ือ 
(วนั) 

อตัรำ
ควำมสำมำ
รถในกำร
จัดส่งสินค้ำ
ของผู้ผลติ  

(%) 

อตัรำ
ควำม
เสียหำย
ของ
สินค้ำ 
(%) 

สระแก้ว 

เกษตรกร 6.65 3.33 0.13 1.19 1.36 NA 2.55 7.06 97.11 3.42 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 8.33 7.41 0.03 1.67 6.52 NA 5.54 10 100 3.20 
โรงงาน
แปรรูป 1.93 6.70 0.06 1.04 0.45 1.15 1.95 2.04 100 1.99 
โซ่อุปทาน 2.22 6.73 0.6 1.07 0.83 1.15 2.16 5.88 97 2.19 

ชลบุรี 

เกษตรกร 8.81 NA 0.01 1.32 1.59 NA 3.17 9.5 100 2.11 
สถาบนั
เกษตรกรฯ 10.11 5.57 0.16 1.43 2.88 NA 6.92 11 100 3.10 
โรงงาน
แปรรูป 4.47 14.06 0.09 1.93 16.55 NA 8.59 1.77 100 0.50 
โซ่อุปทาน 4.72 13.80 0.09 1.91 15.18 NA 8.46 7.48 100 2.25 



 

 

 


