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ผลการประเมนิประสิทธิภาพโลจิสติกส์ปาล์มน า้มัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่น ำเสนอ เป็นส่วนหนึ่งของผลกำรศึกษำตำม โครงกำรจัดท ำระบบข้อมูลและตัวชี้วัด
ประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรและพัฒนำระบบกำรจัดกำรเครือข่ำย                               

โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์สนิค้ำเกษตร  ปี 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ผลการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ปาล์มน ้ามัน 
 
คณะที่ปรึกษำ (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) ได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำน               

โลจิสติกส์จำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน สำมำรถส ำรวจข้อมูลผู้ประกอบกำรได้แล้วทั้งสิ้น 51 รำย 
จำกผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป้ำหมำย ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดชลบุรี 

 
ตำรำงที่ 1 : รำยละเอียดจ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ส ำรวจได้ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 

        หน่วย : รำย 

พื นที่เป้าหมาย 
ชาวสวน 
รายย่อย 

ชาวสวน
รายใหญ่ 

ชาวสวนที่
เป็นสมาชิก

สหกรณ์ 

ลานเท/ 
ผู้รวบรวม 

สหกรณ์ 
รวม

ทั งสิ น 

 กระบี่  5 2 14 1 1 23 

 ชลบุรี  13 0 0 5 2 20 

 สุราษฎร์ธาน ี 6 0 0 1 1 8 

รวมทั งสิ น 24 2 14 7 4 51 

 
ค ำนิยำม 
 ชำวสวนรำยใหญ่หรือรำยเดี่ยว มีพื้นท่ีปลูกมำกกว่ำ 50 ไร่  
 ชำวสวนขนำดกลำง มีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 20-50 ไร่ 
 ชำวสวนรำยย่อยมีพ้ืนที่ปลูกน้อยกว่ำ 20 ไร่ 
 

ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ำตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน โดยรำยละเอียดของผลกำรวิเครำะห์มีดังนี้ 
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จังหวัดกระบี ่ 

กรณี ชาวสวนรายย่อย – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 2 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 7.50% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.003% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 1.09% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสารภายในองค์กร
ต่อยอดขาย 

0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 4.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 

 
 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.50 ต่อ

ยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น      

ร้อยละ 0.003 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.09 

ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.00          

ต่อยอดขำย  

โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ เป็นดังนี้ 
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(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 3 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

หน่วย :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 100 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 100 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 4 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 100.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล 
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล 
อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 100  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  
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กรณี ชาวสวนรายใหญ่ – โรงงาน 

(1)  มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 5 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยใหญ่ – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายใหญ่ 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 7.96% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.33% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.01% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 0.16% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.04% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร                  
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.30% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 5.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.50% 

 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.96        
ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็น           
ร้อยละ 0.33 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่  มีสัดส่วนคิดเป็น                
ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็น               
ร้อยละ 0.16 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.04 ต่อ
ยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  พบว่ำ 
ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.30 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.00    
ต่อยอดขำย  
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 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำที่ถูกตีกลับต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.50 
ต่อยอดขำย  

โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ เป็นดังนี้ 

 
 
(2)  มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 6 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยใหญ่ – โรงงำน 

หน่วย :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายใหญ่ 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 110 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 10 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล 
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 110 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 10 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 
(3)  มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 7 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน 
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยใหญ่ – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายใหญ่ 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  99.5% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 100.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  0.5% 
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  94.5% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  5.0% 

 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็น        
ร้อยละ 100  

 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่  มีสัดส่วน          
คิดเป็นร้อยละ 100  

 อัตรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.5  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็น            

ร้อยละ 100  
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 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยใหญ่ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5  
 
 

กรณี ชาวสวนรายย่อย – ลานเท – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 8 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

                                                                          หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 7.50% 4.17% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.52% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.01% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 1.09% 0.11% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.00% 0.06% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.01% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 4.00% 5.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 

 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7.50        
ต่อยอดขำย และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.17 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.52          
ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.01           
ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
1.09 ต่อยอดขำย และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.06 ต่อยอดขำย 
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 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  พบว่ำ         
ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.00        
ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.00 ต่อยอดขำย 

 
โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 

(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ เป็นดังนี้ 

 

 
 
(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 9 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน 
จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

หน่วย :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย ลานเท 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 100 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 3 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 1 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย ลานเท 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล 2 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 100 วัน 

และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท  มีระยะเวลำ 

3 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเทมีระยะเวลำ 2 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  และ                 

ลำนเทมีระยะเวลำ 1 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน 

และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 
 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 10 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย ลานเท 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 100.0% 100.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.0% 95.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 5.0% 
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 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98            

และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3 และลำนเท          

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5 
 

กรณี ชาวสวนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ – สหกรณ์ที่มีโรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 11 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน             
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ – สหกรณ์ท่ีมีโรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวนที่
เป็นสมาชิก

สหกรณ์ 

สหกรณ์ที่มี
โรงงาน 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 8.54% 2.71% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.02% 0.03% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 0.35% 0.40% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.75% 0.11% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร                   
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 1.37% 1.43% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
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 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็น            

ร้อยละ 8.54 ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.71 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วน       

คิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อยอดขำย 
 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วน       

คิดเป็นร้อยละ 0.35 ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.40 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็น              

ร้อยละ 0.75 ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย 
 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็น  

ร้อยละ 1.37 ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.43 ต่อยอดขำย 
 
โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 

(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ เป็นดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 12 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน              
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ – สหกรณ์ท่ีมีโรงงำน 

          หน่วย : วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ที่มี
โรงงาน 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 100 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 3 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 

ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล 3 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ  ชำวสวนที่ เป็นสมำชิกสหกรณ์               

มีระยะเวลำ 100 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน และ

สหกรณ ์มีระยะเวลำ 3 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์         

มีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีระยะเวลำ          

1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ  พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์          

มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ  ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์           

มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน  



15 
 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ พบว่ำ สหกรณ์มีระยะเวลำ 3 วัน  
 
(2) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 13 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน 
                 ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดกระบี่ กรณี ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ – สหกรณ์ท่ีมีโรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนที่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ที่มีโรงงาน 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 100.0% 90.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.5% 97.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไมม่ีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  1.0% 3.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์          

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์          

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วน       

คิดเป็นร้อยละ 100 และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็น               

ร้อยละ 97 และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนที่เป็นสมำชิกสหกรณ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1         

และสหกรณ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กรณี ชาวสวนรายย่อย – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 
ตำรำงที่ 14 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน               

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 11.52% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.02% 
สัดสว่นต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 0.11% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.26% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร                   
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 

 
 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.52        

ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วนคิดเป็น                 

ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น              

ร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.26         

ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00     

ต่อยอดขำย  
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โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นดังนี้ 

 
 
 
(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 15 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน               
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

หน่วย  : วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 120 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 120 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 
ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตำรำงที่ 16 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของ                   

โซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 
หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 99.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล 
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วน             

คิดเป็นร้อยละ 100 
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วน             

คิดเป็นร้อยละ 99  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น             

ร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  
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 กรณี ชาวสวนรายย่อย – ลานเท – โรงงาน 
(1) มิติด้านต้นทุน 
ตำรำงที่ 17 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน              

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 
หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 11.52% 5.00% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.05% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.02% 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 0.11% 0.02% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.26% 0.01% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.01% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 1.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 

 
 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.52        

ต่อยอดขำย และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.00 ต่อยอดขำย 
 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.05         

ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.02 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.11 ต่อยอดขำย และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.26            
ต่อยอดขำย และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  พบว่ำ          
ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00  ต่อ
ยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.00 ต่อยอดขำย 
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โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นดังนี้ 

 

 
 
(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 18 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน               
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

หน่วย  :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 120 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 3 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 120 วัน 
และลำนเทมีระยะเวลำ 1 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท              มี
ระยะเวลำ 3 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 
ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท มีระยะเวลำ         
2 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1  วัน           
และลำนเท มีระยะเวลำ 2 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน 
และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน 
และลำนเทมีระยะเวลำ 1 วัน 

 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 19 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน                 
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 99.0% 95.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.0% 99.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 1.0% 
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 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 

 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 99 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 95 

 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น              
ร้อยละ 100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 

 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97          และ
ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99 

 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  และลำนเท                 
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1 

 
 

กรณี ชาวสวนรายย่อย – สหกรณ์ – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 
ตำรำงที่ 20 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน           

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 
หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

สหกรณ์ 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 11.52% 3.87% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.83% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.02% 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 0.11% 1.35% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.26% 1.60% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.08% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 3.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
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 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 11.52       
ต่อยอดขำย และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.87 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ สหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.83         
ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.02 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.11 ต่อยอดขำย และสหกรณ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.35 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.26         
ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.60 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเกี่ยวกับกำรติดตั้งระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรต่อยอดขำย  พบว่ำ         
สหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.08 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00       
ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00 ต่อยอดขำย  

 
โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 

(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นดังนี้ 
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(2) มิติด้านเวลา 
ตำรำงที่ 21 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน               

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 
หน่วย  : วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย สหกรณ์ 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 120 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  1 3 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 120 วัน 

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์                      

มีระยะเวลำ 3 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ                

2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน         

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และสหกรณ์มีระยะเวลำ 1 วัน  
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(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 22:  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน               
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

สหกรณ์ 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  100.0% 100.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 99.0% 90.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  97.0% 97.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 3.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 100 และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 99 และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น             

ร้อยละ 100 และสหกรณ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97         

และสหกรณ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 97  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  และสหกรณ์         

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  
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จังหวัดชลบุร ี

กรณี ชาวสวนรายย่อย – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 
ตำรำงที่ 23 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน             

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 
หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

สัดส่วนต้นทนุการขนส่งต่อยอดขาย 1.91% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.11% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 1.05% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.97% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร                 
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 2.00% 

 
 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.91          

ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วนคิดเป็น              
ร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น               
ร้อยละ 1.05 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.97        
ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00          
ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำที่ถูกตีกลับต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.00 
ต่อยอดขำย  
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โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 

(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน  
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี เป็นดังนี้ 

 
 
 
(2) มิติด้านเวลา 
ตำรำงที่ 24 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน               

ปำล์มน้ ำมัน  จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 
หน่วย  : วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 126 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  4 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า 1 
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 126 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 4 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  
 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตำรำงที่ 6-167 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ของโซ่อุปทำน

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 
                                                                     หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวนรายย่อย 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  99.0% 

อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 97.0% 

อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  2.0% 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 

อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  96.0% 

อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล 

อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล 

อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล 

อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดสง่สินค้ำของแผนกขนสง่ พบวำ่ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 

99  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคดิเป็น        

ร้อยละ 97  
 อัตรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2  
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 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
100  

 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินคำ้ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3  

 กรณี ชาวสวนรายย่อย – ลานเท – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 25:  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน              
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน  

                                                                          หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 1.91% 5.02% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 1.41% 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.11% 0.08% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 1.05% 0.52% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.97% 1.13% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 3.00% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 2.00% 2.00% 

 

 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.91         
ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 5.02 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.41 ต่อ
ยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วนคิดเป็น                      
ร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.08 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น                 
ร้อยละ 1.05 ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.52 ต่อยอดขำย  
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 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.97           
ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.13 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00  ต่อ
ยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำที่ถูกตีกลับต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.00 
ต่อยอดขำย และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.00 ต่อยอดขำย  

โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสินค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี เป็นดังนี้ 

 

 
 
(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 26 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน             
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 

                                                                            หนว่ย :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 126 3 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  4 4 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 

ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล 60 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 1 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 2 

ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 2 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า 1 1 

 
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 126 วัน 

และลำนเทมีระยะเวลำ 3 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 4 วัน และลำนเท                         

มีระยะเวลำ 4 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 

ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเทมีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ลำนเท มีระยะเวลำ 60 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน          

และลำนเท มีระยะเวลำ 1 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และลำนเท มีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และลำนเท มีระยะเวลำ 2 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และลำนเท

มีระยะเวลำ 1 วัน  
 
(3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตำรำงที่ 27 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ  ของโซ่อุปทำน               

ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน 
                                                                    หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  99.0% 99.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 97.0% 98.0% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  2.0% 2.0% 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

ลานเท 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  96.0% 96.0% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 2.0% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 99 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 99  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วน          

คิดเป็นร้อยละ 97 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98  
 อัตรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2 และลำนเท        

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2  
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น          

ร้อยละ 100 และลำนเท มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  
 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96           

และลำนเทมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96  
 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3 และลำนเท             

มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2  
 

กรณี ชาวสวนรายย่อย – สหกรณ์ – โรงงาน 

(1) มิติด้านต้นทุน 

ตำรำงที่ 28 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนต้นทุน ของโซ่อุปทำน          
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 

หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

สหกรณ์ 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 1.91% 3.54% 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.29% 
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ชาวสวน 
รายย่อย 

สหกรณ์ 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย 0.11% 0.03% 
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย 1.05% 1.07% 
สัดส่วนการจัดซื อจัดหาต่อยอดขาย 0.97% 0.70% 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั งระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรต่อยอดขาย 

0.00% 0.00% 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขาย 3.00% 3.50% 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย 2.00% 0.50% 

 
 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.91            

ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.54 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ สหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.29           

ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วนคิดเป็น              

ร้อยละ 0.11 ต่อยอดขำย และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.03 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำย  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น                 

ร้อยละ 1.05 ต่อยอดขำย และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.07 ต่อยอดขำย   
 สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.97          

ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.70 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.00            

ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.50 ต่อยอดขำย  
 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำที่ถูกตีกลับต่อยอดขำย พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.00 

ต่อยอดขำย และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.50 ต่อยอดขำย  
 
โดยหำกพิจำรณำสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยซึ่งประกอบด้วย (1) ต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำ 

(2) ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (3) ต้นทุนค่ำขนส่ง และ (4) ต้นทุนกำรจัดกำร ที่ค ำนวณจำกสัดส่วน 
ร้อยละ 10 ของผลรวมต้นทุนโลจิสติกส์ส ำหรับกิจกรรมขนส่ง กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรถือครองสิ นค้ำ 
ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยของสินค้ำปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี เป็นดังนี้ 

 



34 
 

 
 
(2) มิติด้านเวลา 

ตำรำงที่ 29 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนเวลำ ของโซ่อุปทำน              
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 

หน่วย :  วัน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
   รายย่อย 

สหกรณ์ 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองค้าสั่งซื อจากลูกค้า 126 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า  4 5.5 
ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าส้าเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1 1.5 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื อ 1 2 
ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ไม่มีข้อมูล 45 
ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งค้าสั่งซื อภายในองค์กร 1 1.5 
ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าส้าเร็จรูปในคลังสินค้า 1 1.5 
ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า 1 1.5 
ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า 1 0.5 

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนองค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 126 วัน 
และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 2 วัน  

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ  ชำวสวนรำยย่อยมีระยะเวลำ 4 วัน และสหกรณ์                        
มีระยะเวลำ 55 วัน  

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปอย่ำงเพียงพอเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ 
ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ 1.5 วัน  

 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน และสหกรณ์ มีระยะเวลำ                
2 วัน  
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 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สหกรณ ์มีระยะเวลำ 45 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อภำยในองค์กร  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน            

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 1.5 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 1.5 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรถือครองและกำรบรรจุภัณฑ์สินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน 

และสหกรณ ์มีระยะเวลำ 1.5 วัน  
 ระยะเวลำเฉลี่ยกำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีระยะเวลำ 1 วัน  และ

สหกรณ ์มีระยะเวลำ 0.5 วัน  
 
(3)  มิติด้านความน่าเชื่อถือ 

ตำรำงที่ 30 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสตกิส์ มิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของโซ่อุปทำน           
ปำล์มน้ ำมัน จังหวัดชลบุรี กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 

                                                                                   หน่วย  : เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวสวน 
รายย่อย 

สหกรณ์ 

อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง  99.0% 98.0% 
อัตราความแม่นย้าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 97.0% 96.5% 
อัตราการถูกตีกลับของสินค้า  2.0% 2.0% 
อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  100.0% 100.0% 
อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า  96.0% 94.5% 
อัตราความแม่นย้าของสินค้าคงคลัง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราจ้านวนสินค้าส้าเร็จรูปขาดมือ  ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราความแม่นย้าของใบสั่งงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราความเสียหายของสินค้า  3.0% 3.5% 

 
 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของแผนกขนส่ง พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น

ร้อยละ 99 และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 98  
 อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย  มีสัดส่วน           

คิดเป็นร้อยละ 97 และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96.5  
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 อัตรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2 และสหกรณ์        
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 2  

 อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำของผู้ผลิต  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็น            
ร้อยละ 100 และสหกรณ์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100  

 อัตรำควำมสำมำรถกำรจัดส่งสินค้ำ  พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 96           
และสหกรณ ์มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 94.5  

 อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ พบว่ำ ชำวสวนรำยย่อย มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3 และสหกรณ์         
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.5 
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ภาพรวมของโซ่อุปทานสินค้าปาล์มน ้ามัน 

จำกผลกำรศึกษำระบบโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมันสำมำรถจ ำแนกระบบโซ่อุปทำนได้เป็น 2 แบบ คือ (1) กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน (2) กรณี ชำวสวนรำยใหญ่ 
– โรงงำน (3) กรณี ชำวสวนรำยย่อย – ลำนเท – โรงงำน และ (4) กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน รำยละเอียดมีดังนี้ 

 
(1) กรณี ชาวสวนรายย่อย – โรงงาน 
ตำรำงที่ 31 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน กรณี ชำวสวนรำยย่อย – โรงงำน 

  มิติต้นทุน   (เปอร์เซ็นต์) 
มิติความน่าเชื่อถือ 

(เปอร์เซ็นต์) 

  
สัดส่วนต้นทุน
การขนส่งต่อ

ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า

ต่อยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง

สินค้าต่อยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการ

บริหารจัดการ
ต่อยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ
การจัดส่งสินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

กระบี่ 

ชาวสวนราย
ย่อย  

   
 

  
  

 

7.50% 0.00% 0.003% 0.75% 8.25% 8.25% 97.0% 3.0% 
โรงงาน         

ชลบุรี 

 
ชาวสวนราย

ย่อย 
      

  

 

1.91% 0.00% 0.11% 0.20% 2.22% 2.22% 96.0% 3.0% 
โรงงาน         



38 
 

  มิติต้นทุน   (เปอร์เซ็นต์) 
มิติความน่าเชื่อถือ 

(เปอร์เซ็นต์) 

  
สัดส่วนต้นทุน
การขนส่งต่อ

ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า

ต่อยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง

สินค้าต่อยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการ

บริหารจัดการ
ต่อยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ
การจัดส่งสินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

สุราษฎร์ธาน ี

ชาวสวนราย
ย่อย 

      
  

 

11.52% 0.00% 0.02% 1.15% 12.70% 12.70% 97.0% 3.0% 
โรงงาน         
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(2)  กรณี ชาวสวนรายใหญ่ – โรงงาน 
 
ตำรำงที่ 32 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน กรณี ชำวสวนรำยใหญ่ – โรงงำน 

  มิติต้นทุน (เปอร์เซ็นต์) มิติความน่าเชื่อถือ (เปอร์เซ็นต์) 

  

สัดส่วน
ต้นทุนการ
ขนส่งต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร

คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง

สินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร
จัดการต่อ
ยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ
การจัดส่งสินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

กระบี่ 

ชาวสวนราย
ใหญ่  

   
 

  
  

 

7.96% 0.33% 0.01% 0.83% 9.13% 9.13% 94.5% 5.0% 
โรงงาน         
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(3) กรณี ชาวสวนรายย่อย - ลานเท – โรงงาน 
ตำรำงที่ 633: ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน กรณี ชำวสวนรำยย่อย - ลำนเท – โรงงำน 

  มิติต้นทุน (เปอร์เซ็นต์) มิติความน่าเชื่อถือ (เปอร์เซ็นต์) 

  

สัดส่วน
ต้นทุนการ
ขนส่งต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร

คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง

สินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร
จัดการต่อ
ยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ

การจัดส่ง
สินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

กระบี่ 

ชาวสวนรายย่อย         
 

7.50% 0.00% 0.003% 0.75% 8.25%  97.0% 3.0%  
ลานเท      13.42%   

 4.17% 0.52% 0.01% 0.47% 5.17%  95.0% 5.0% 
โรงงาน         

 
ชลบุรี 

ชาวสวนรายย่อย         
 

1.91% 0.00% 0.11% 0.20% 2.22%  96.0% 3.0%  
ลานเท      9.38%   

 5.02% 1.41% 0.08% 0.65% 7.16%  96.0% 2.0% 

โรงงาน         
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  มิติต้นทุน (เปอร์เซ็นต์) มิติความน่าเชื่อถือ (เปอร์เซ็นต์) 

  

สัดส่วน
ต้นทุนการ
ขนส่งต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร

คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การถือครอง

สินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร
จัดการต่อ
ยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ

การจัดส่ง
สินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

 
สุราษฎร์

ธาน ี

ชาวสวนรายย่อย         
 

11.52% 0.00% 0.02% 1.15% 12.70%  97.0% 3.0% 
ลานเท      18.25%   

 5.00% 0.05% 0.001% 0.51% 5.56%  99.0% 1.0% 
โรงงาน         
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(4) กรณี ชาวสวนรายย่อย – สหกรณ์ – โรงงาน 
ตำรำงที่ 34 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ของโซ่อุปทำนปำล์มน้ ำมัน กรณี ชำวสวนรำยย่อย – สหกรณ์ – โรงงำน 

  มิติต้นทุน (เปอร์เซ็นต์) มิติความน่าเชื่อถือ (เปอร์เซ็นต์) 

  

สัดส่วน
ต้นทุนการ
ขนส่งต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการ
บริหาร

คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการถือ
ครองสินค้า
ต่อยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร
จัดการต่อ
ยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ

การจัดส่ง
สินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

กระบี่ 

ชาวสวนที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ 

   
 

  
  

 

8.54% 0.00% 0.02% 0.86% 9.42% 9.42% 97.5% 1.0% 
สหกรณ์ที่มีโรงงาน         

 
ชลบุรี 

ชาวสวนรายย่อย         
 

1.91% 0.00% 0.11% 0.20% 2.22%  96.0% 3.0%  
สหกรณ์      6.47%   

 

3.54% 0.29% 0.03% 0.39% 4.25%  94.5% 3.5% 
โรงงาน         

 
สุราษฎร์ธาน ี

ชาวสวนรายย่อย         
 

11.52% 0.00% 0.02% 1.15% 12.70%  97.0% 3.0% 
สหกรณ์      17.87%   



43 
 

  มิติต้นทุน (เปอร์เซ็นต์) มิติความน่าเชื่อถือ (เปอร์เซ็นต์) 

  

สัดส่วน
ต้นทุนการ
ขนส่งต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการ
บริหาร

คลังสินค้าต่อ
ยอดขาย 

สัดส่วน
ต้นทุนการถือ
ครองสินค้า
ต่อยอดขาย 

สัดส่วนต้นทุน
การบริหาร
จัดการต่อ
ยอดขาย 

ต้นทุน 
โลจิสติกส์ 

ต้นทุน 
โซ่อุปทาน 

อัตรา
ความสามารถ

การจัดส่ง
สินค้า 

อัตราความ
เสียหายของ

สินค้า 

 

3.87% 0.83% 0.0023% 0.47% 5.17%  
97.0% 3.0% 

โรงงาน         
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ส ำหรับสินค้ำปำล์มน้ ำมันที่ส่งโดยตรงจำกชำวสวนปำล์มทั้งรำยย่อยและรำยใหญ่เข้ำสู่โรงงำน พบว่ำ
จังหวัดชลบุรีมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยต่ ำที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับจังหวัดกระบี่ที่คิดเป็น
ร้อยละ 8 และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี คิดเป็นร้อยละ 13 ขณะที่อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำครบตำม
จ ำนวนและตรงเวลำของพ้ืนที่เป้ำหมำยจะค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน คือ คิดเป็นสูงกว่ำร้อยละ 95 เช่นเดียวกับ
อัตรำจ ำนวนสินค้ำส ำเร็จรูปที่เกิดควำมเสียหำยของจังหวัดเป้ำหมำยอยู่ที่ระดับค่อนข้ำงดี เช่นเดียวกัน คือ  ไม่
เกินร้อยละ 3  

ส ำหรับสินค้ำปำล์มน้ ำมันที่ต้องจ ำหน่ำยผ่ำนตัวกลำง ไม่ว่ำจะเป็นลำนเทหรือสหกรณ์เข้ำสู่โรงงำน 
พบว่ำมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขำยที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ำไม่ว่ำชำวสวนปำล์มจะจ ำหน่ำยผ่ำน
ตัวกลำงรำยใดก็มีต้นทุนที่ไม่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมสะดวกของชำวสวนในกำรขนส่งผลผลิตไปจ ำหน่ำย
มำกกว่ำว่ำอยู่ใกล้กับตัวกลำงใด ขณะที่อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำครบตำมจ ำนวนและตรงเวลำของ
พ้ืนที่เป้ำหมำยจะค่อนข้ำงใกล้เคียงกันคือคิดเป็นสูงกว่ำร้อยละ 95 เช่นเดียวกับอัตรำจ ำนวนสินค้ำส ำเร็จรูปที่
เกิดควำมเสียหำยของจังหวัดเป้ำหมำยอยู่ที่ระดับค่อนข้ำงดีเช่นเดียวกัน คือไม่เกินร้อยละ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




