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ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจสิตกิส์ข้าว 
 

  ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั มีการเพาะปลูกกระจายอยูใ่นทุกภูมิภาคของประเทศ เน่ืองจากเป็นสินคา้หลกั
ทั้งในตลาดภายในประเทศและส่งไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการผลิต การรวบรวม 
การแปรรูป การเก็บรักษา การกระจายสินคา้ในโซ่อุปทานขา้วเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ขา้ว
เป็นพืชท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชเกษตรอ่ืน มีพื้นท่ีเพาะปลูกรวมทั้งประเทศประมาณ 62 
ลา้นไร่1 โดยภาคตะวนัออกเฉียงเน้ือ มีการเพาะปลูกขา้วมากท่ีสุด ประมาณ 37 ลา้นไร่ หรือ ร้อยละ 59.7 ของพื้นท่ี
เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ รองลงมาไดแ้ก่พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วภาคเหนือมีประมาณ 15 ลา้นไร่ หรือ ประมาณร้อยละ 
23.6 ของพื้นท่ีเพาะปลูกรวมทั้งประเทศ ภาคกลางมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 9 ลา้นไร่ หรือประมาณร้อยละ15.2 
ของพื้นท่ีเพาะปลูกรวมทั้งประเทศ และภาคใตมี้การเพาะปลูกขา้วนอ้ยท่ีสุดประมาณ 1 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.5 ของพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วรวมทั้งประเทศ มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีท านาปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัจ านวน 3.7 ลา้น
ครัวเรือนทัว่ประเทศ2 

 

 
 
 
 

                                           
1

 ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
2

 สำรสนเทศเศรษฐกิจกำรเกษตร ปี 2557 
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1. ข้าวขาว 

แหล่งผลติข้าวขาวภาคเหนือ 

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่1  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคเหนือ 
หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.12 0.03 0.02 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.10 NA 0.04 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 16.93 3.64 5.52 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.84 3.76 1.77 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  NA 0.02 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.05 0.05 1.33 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  8.21 2.43 3.77 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.34 

 
โดย 

 สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ                 
0.12 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03   ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10   ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 16. 93 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.64 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.52 ต่อยอดขาย  
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 สัดส่วนตน้นการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.84 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.76ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.77 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขายของ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม            
มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05  ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.33 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.21 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.43 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ  3.77 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.34 
ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของเกษตรกรคิดเป็นสัดส่วน 1.15 ต่อยอดขาย  สถาบัน
เกษตรกร/ผูร้วบรวมคิดเป็น 0.26 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปคิดเป็น 0.38 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่2  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาวแหล่งผลิตภาคเหนือ 
หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 4.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  4.71 5.00 2.90 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 9.65 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.06 0.07 0.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  2.21 14.00 42.54 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 41.00 64.00 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA NA 33.00 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 1.32 1.00      2.12 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า 0.00 0.00 2.73 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร /ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 4.00 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย  4.71 

วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 5.00 วนั และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.91 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 9.65 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั สถาบนัเกษตรกร/            
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.07 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.50 
วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 2.21 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 14.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 42.54 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกคา้ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 41.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 64.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลงัอยา่งเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า โรงงาน
แปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้  33.00 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว 
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.32 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
เฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 1.00 วนั และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 2 .12 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบว่า โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 
2.73 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่3 ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคเหนือ 
        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน      
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 98.85 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  91.47 84.09 96.14 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100.00 100.00 90.30 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 98.00 91.08 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA 50.47 
อตัราความเสียหายของสินค้า 5.10 2.00 2.97 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 1.31 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตาม
จ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.85 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีความสามารถในการ
ส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.47 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 84.09 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.14 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้
ได้ครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 สถาบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวม                     
มีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 และ
โรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 90.30 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม  มีความสามารถ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.00 และโรงงานแปรรูปความสามารถ
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.08 
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  อตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ พบว่า โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
50.47 

 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.10 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม  มีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 และ
โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.97 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.31 
 
แหล่งผลติข้าวขาวในเขตทีร่าบลุ่มภาคกลาง 

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่4  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตท่ีราบลุ่มภาคกลาง 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน        
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.16 0.01 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.15 0.01 0.01 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA NA NA 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 17.98 2.14 6.38 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  10.71 3.22 1.05 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.02 0.01 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.56 0.20 0.19 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  7.85 3.55 3.02 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA NA 
โดย 
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 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01  ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15   ต่อยอดขาย 
สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมี
ค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 17. 98 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.14 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.38 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
10.71 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3 . 22    ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.05 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขายของ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม      
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.56 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.20   ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.19 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.85 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.55 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูป                  
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.02 ต่อยอดขาย 

2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่5  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาว  แหล่งผลิตท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน                
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 2.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  21.55 11.88 2.80 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 17.65 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.06 0.07 0.18 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน                
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.00 28.00 31.55 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 120.00 44.52 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA 30.00 30.00 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

1.81 0.17 1.89 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA NA 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 2.00 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย  

21.55 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 11.88 วนั และโรงงานแปร
รูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.80 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 17.65 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั สถาบนัเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.07 วนั และโรงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.18 วนั 

  ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่ง
มอบเฉล่ีย 1.00 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 28.00 วนั 
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 31.55 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกคา้ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเฉล่ีย 120.00 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 44.52 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลงัอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่งให้ลูกคา้ 30.00 
วนั โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้ 30.00 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว 
รวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 1.81 วนั และสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม           
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ใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.17 วนั โรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.89 วนั 

3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่6  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 95.91 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  89.79 100.00 100.00 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 98.64 100.00 84.79 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 83.33 88.70 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA 100.00 
อตัราความเสียหายของสินค้า 5.28 3.00 3.53 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA NA 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตาม
จ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 95.91 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถใน
การส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.79 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.00  และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่ง
สินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.64 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 
และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 84.79 
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 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีความสามารถ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 83.33 และโรงงานแปรรูป
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 88.70 

  อตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100.00 

 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.28 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.00 และ 
โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 3.53 

 

แหล่งผลติข้าวขาวภาคตะวนัออก 

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่7  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน       
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.44 0.29 0.46 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.14 NA 0.46 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 17.76 3.33 9.93 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  NA 12.50 6.20 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  NA 1.43 0.37 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.94 0.16 0.02 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  8.12 NA 10.00 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA NA 
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โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.44 

ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.29   ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.46 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.14  ต่อยอดขาย 
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.46 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 17.76 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.33 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 9.93 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 12.50 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.20 ต่อ
ยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.43 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อย
ละ 0.37 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.94 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.12 ต่อ
ยอดขาย โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.00 ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่8   ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาว   แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 
หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน      
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA NA NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  3.63 NA 0.72 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 3.00 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.09 0.04 NA 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน      
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.00 7.00 1.00 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 30.00 18.75 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA NA NA 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

1.92 NA 0.61 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA NA 
 
โดย 

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย  3.63 
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.72 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายในองค์กร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 3.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.09 วนั สถาบนัเกษตรกร/              
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 1.00 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย   7.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 1.00 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม ใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 30.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 18.75 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.92 วนั และโรงงานแปรรูป ใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย
ในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.61 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่9  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 
        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน      
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100.00 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  89.35 NA 100.00 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 93.75 100.00 NA 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 100.00 94.17 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 
อตัราความเสียหายของสินค้า 5.21 NA 10.00 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA NA 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตาม
จ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถใน
การส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.35 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่ง
สินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.75 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม    
มีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อัตราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวม   มี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 และโรงงาน
แปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 94.17 
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 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.21 โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวน
ผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.00 

 
แหล่งผลติข้าวขาวภาคตะวนัตก 
 
1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่10  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคตะวนัตก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.19 0.39 0.36 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.06 NA 0.30 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA NA NA 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 14.36 1.69 8.71 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  NA 6.84 11.49 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.10 0.11 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.57 0.15 0.03 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  8.69 NA 2.00 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA NA 

 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.19 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.39  ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.36 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06      ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.00 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.30 ต่อยอดขาย 
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 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.36  ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.69 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.71 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 6.84 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.49 ต่อ
ยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม                   
มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.10 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.11 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.57 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.15 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.69ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.00 ต่อยอดขาย 

2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่11   ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาว             แหล่งผลิตภาคตะวนัตก 
หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 1.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.30 NA 0.72 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 2.25 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.06 0.08 0.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.20 30.00 1.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 45.00 25.00 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA NA NA 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

1.20 0.13 0.72 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA NA 
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โดย 

 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร /ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 1.00 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย  1.30 
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.72 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 2.25 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั สถาบนัเกษตรกร/   
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.08 วนั และโรงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.50 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 1.20 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 30.00 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 1.50 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกคา้ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 45.00 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 25.00 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการ 
เก็บเ ก่ียวรวบรวมและจัดการผลผลิตแล้ว เสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า  1.20 วัน สถาบันเกษตรกร 
ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.13 วนั และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.72 วนั 

 
3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที่ 12  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคตะวนัตก 
        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100.00 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  93.33 NA 100.00 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100.00 100.00 NA 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 80.00 100.00 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 
อตัราความเสียหายของสินค้า 5.53 NA NA 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA NA 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีความสามารถ
ในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.33 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่ง
สินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 สถาบนัเกษตรกร/ ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00  

  อัตราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  พบว่า  สถาบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวม 
มีความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  า คิด เ ป็นสัดส่วน ร้อยละ 80.00  
และโรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 100.00 

 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.53  
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แหล่งผลติข้าวขาวภาคใต้ 

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่13  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคใต ้

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.09 0.04 0.07 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.73 0.03 0.07 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  

NA 0.51 0.03 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 15.58 2.45 6.69 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  8.32 7.38 3.17 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  

NA 0.13 0.01 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  7.35 3.03 0.48 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  6.94 3.56 2.80 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.05 

 
โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.04           ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.73   ต่อยอดขาย 
สถาบนัเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ  0.03 ต่อยอดขายและโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้าย
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบส่ือสารภายในองคก์รต่อยอดขายของสถาบนั
เกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน 0.51 และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 
ต่อยอดขาย 
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 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15.58  ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.45 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.69 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 8.32 ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.38                     
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.17 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม             
มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.13 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.35 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.03  ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.48 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.94 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.56 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูป             
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.80 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 
ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่14  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาว     แหล่งผลิตภาคใต ้

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 2.83 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.05 2.33 1.92 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 18.73 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.06 0.04 0.77 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  28.43 14.80 40.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 30.67 38.70 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA 7.20 53.60 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 

3.69 0.25 1.32 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 2.60 
 
โดย 

 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร /ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 2.83 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย 1.05 
วนั สถาบนัเกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย 2.33 วนั  และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.92 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 18.73 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั สถาบนัเกษตรกร/               
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั และโรงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.77 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 28.43 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 14.80 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 40.50 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม ใชร้ะยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 30.67 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 38.70 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชเ้วลาเฉล่ียในการจดัเก็บสินคา้ 7.20 วนั โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 53.60 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว 
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 3.69 วนั สถาบนัเกษตรกร ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียใน
การรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.25 วนั โรงงานแปรรูป ใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการ
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.32 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ของโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ีย 2.60 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที่ 15  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานขา้วขาว แหล่งผลิตภาคใต ้
        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน     
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 98.61 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  97.46 100.00 100.00 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100.00 100.00 92.24 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 93.15 90.56 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA 9.22 0.12 
อตัราความเสียหายของสินค้า 4.36 1.95 3.86 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA NA 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตาม
จ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.61 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถใน
การส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบว่า เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต            
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.46 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมและโรงงานแปรรูป  มีความสามารถจดัหา
ปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 

 อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร /                     
ผูร้วบรวม มีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อย
ละ 100.00 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.24 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มี
ความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.15 และโรงงาน          
แปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.56 
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 อตัราจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปขาดมือของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.22และอตัรา
จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปขาดมือของโรงงานแปรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.12 

  อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.36 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งรวบรวมผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.95  และโรงงานแปรรูปมีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.86 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ของโรงงานแปรรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.50 
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 ตารางที ่ 16      แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขา้วขาว จ าแนกตามหน่วยธุรกิจ และแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของประเทศ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน         
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน            
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน             
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

มิติต้นทุน                     
ตน้ทุนการให้บริการ 
ลูกคา้ต่อยอดขาย (%) 

0.12 0.03 0.02 0.02 0.44 0.29 0.46 0.42 0.16 0.01 0.01 0.14 0.089 0.04 0.07 0.06 0.19 0.39 0.36 0.29 

การจดัซ้ือจดัหาต่ออด
ขาย 
 (%) 

0.10 NA 0.04 0.03 0.14 NA 0.46 0.20 0.14 0.01 0.13 0.01 0.73 0.03 0.07 0.067 0.06 NA 0.30 0.09 

มูลค่าการลงทุนเก่ียวกบั
การติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์รต่อ
ยอดขาย (%) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.51 0.03 0.08 NA NA NA NA 

ตน้ทุนการขนส่งต่อ
ยอดขาย  (%) 

16.93 3.64 5.52 5.55 17.76 3.33 9.93 15.33 17.98 2.14 6.38 6.14 15.58 2.45 6.69 6.77 14.36 1.69 8.71 9.38 

ตน้ทุนการบริหาร
คลงั สินคา้ต่อ
ยอดขาย (%) 

0.84 3.76 1.77 1.92 NA 12.50 6.20 6.85 10.71 3.22 1.05 1.21 8.32 7.38 3.17 3.72 NA 6.84 11.49 8.12 

ตน้ทุนการพยากรณ์
ความตอ้งการของ
ลูกคา้ต่อยอดขาย 

NA 0.02 0.01 0.10 NA 1.43 0.37 0.52 NA 0.02 0.01 0.01 NA 0.13 0.01 0.03 NA 0.10 0.11 0.10 

ตน้ทุนการถือครอง
สินคา้ต่อยอดขาย 
(%) 

0.05 0.05 1.33 1.19 0.94 0.16 0.02 0.57 0.56 0.20 0.19 0.19 7.35 3.03 0.48 0.76 0.57 0.15 0.03 0.32 
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 ตารางที ่ 16      แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขา้วขาว จ าแนกตามหน่วยธุรกิจ และแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของประเทศ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน         
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน            
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน             
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

มูลค่าสินคา้เสียหาย
ต่อยอดขาย (%) 

8.21 2.43 3.77 3.81 8.12 NA 10.00 8.26 7.85 3.55 3.02 3.18 6.94 3.56 2.80 3.12 8.69 NA 2.00 8.33 

มูลค่าสินคา้ ท่ีถูกตี
กลบัต่อยอดขาย (%) 

NA NA 0.34 0.34 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.05 0.05 NA NA NA NA 

มิติเวลา                     
ระยะเวลาเฉล่ียการ
ตอบสนองค าสัง่ซ้ือ
จากลูกคา้ (วนั) 

NA 4.00 NA 4.00 NA NA NA NA NA 2.00 NA 2.00 NA 2.83 NA NA NA 1.00 NA 1.00 

ระยะเวลาเฉล่ียการซ้ือ 
(วนั) 

4.71 5.00 2.90 4.19 3.63 NA 0.72 2.79 21.55 11.88 2.80 14.23 1.05 2.33 1.92 1.40 1.30 NA 0.72 1.13 

ระยะเวลาเฉล่ียการ
ส่งค าส่ังภายใน
องคก์าร 

NA NA 9.65 NA NA NA 3.00 NA NA NA 17.65 17.65 NA NA 18..73 18.72 NA NA 2.25 2.25 

ระยะเวลาเฉล่ียการ
จดัส่ง (วนั) 

0.06 0.07 0.50 0.18 0.09 0.04 NA 0.08 0.06 0.07 0.18 0.10 0.06 0.04 0.77 0.20 0.06 0.08 0.50 0.10 

ระยะเวลาเฉล่ียการ 
จดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปใน
คลงัสินคา้(วนั) 

2.21 14.00 42.54 26.25 1.00 7.00 1.00 1.50 1.00 28.00 31.55 20.87 28.43 14.80 40.50 33.79 120. 30.00 1.50 2.61 

ระยะเวลาเฉล่ียการ
พยากรณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้ (วนั) 

NA 41.00 64.00 58.25 NA 30.00 18.75 21.00 NA 120.00 14.52 47.95 NA 30.67 38.70 36.67 NA 45.00 25.00 31.67 
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 ตารางที ่ 16      แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขา้วขาว จ าแนกตามหน่วยธุรกิจ และแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของประเทศ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน         
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน            
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน             
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บ
สินคา้ส าเร็จรูปอยา่ง
พอเพียง เพื่อ
ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
(วนั) 

NA NA 33.00 NA NA NA NA NA NA 30.00 30.00 30.00 NA 7.20 53.60 30.40 NA NA NA NA 

ระยะเวลาเฉล่ียของการ
ถือครองและการบรรจุ
ภณัฑสิ์นคา้ (วนั) 

1.32 1.00 2.12 1.71 1.92 NA 0.61 1.26 1.81 0.17 1.89 1.83 3.69 0.25 1.32 2.42 1.20 0.13 0.72 0.91 

ระยะเวลาเฉล่ียการรับ
สินคา้คืนจากลูกคา้ 
วนั) 

0.00 0.00 2.73 2.73 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.60 2.60 NA NA NA NA 

มิติความน่าเช่ือถือ                     
อตัราความสามารถการ
จดัส่งสินคา้ (%) 

98.85 100.00 NA 99.02 100.00 100.00 NA 100.00 95.91 100.00 NA 96.25 98.61 100.00 NA 98.79 100.00 100.00 NA 100.00 

อตัราความสามารถใน
การจดัส่งสินคา้ ของ
ผูผ้ลิต(%) 

91.47 84.09 96.14 91.59 89.35 NA 100.00 90.41 89.79 100.00 100.00 91.85 97.46 100.00 100.00 97.97 93.33 NA 100.00 94.12 

อตัราความแม่นย  าของ
ใบสัง่งาน (%) 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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 ตารางที ่ 16      แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขา้วขาว จ าแนกตามหน่วยธุรกิจ และแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของประเทศ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน         
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน            
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน             
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน                  
แปรรูป 

โซ่
อุปทาน 

อตัราความสามารถใน
การจดัส่งสินคา้ของ
แผนกขนส่ง (%) 

100.00 100.00 90.30 97.73 93.75 100.00 NA 94.64 98.64 100.00 84.79 94.75 100.0 100.00 92.24 99.83 100.00 100.00 NA 100.00 

อตัราความแม่นย  าของ
สินคา้คงคลงั (%) 
 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

อตัราความแม่นย  าการ
พยากรณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้ (%) 

NA 98.00 91.08 92.81 NA 100.00 94.17 96.11 NA 83.33 88.70 88.46 NA 93.15 90.56 91.47 NA 80.00 100.00 93.33 

อตัราจ านวนสินคา้
ส าเร็จรูปขาดมือ (%) 

NA NA 50.47 50.46 NA NA NA Na NA NA 100.00 100.00 NA 9.22 0.12 6.18 NA NA NA NA 

อตัราความเสียหายของ         
สินคา้ (%) 

5.10 2.00 2.97 4.90 5.21 NA 10.00 5.34 5.28 3.00 3.53 5.10 4.36 1.95 3.86 4.06 5.53 NA NA 5.53 

อตัราการถูกตีกลบัของ
สินคา้ (%) 

NA NA 1.31 1.31 NA NA NA NA NA NA NA Na NA NA NA NA NA NA NA NA 
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2. ข้าวหอมมะล ิ
ขา้วขาวดอกมะลิ 105  หรือท่ีรู้จกักันทัว่ไปในช่ือ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวท่ีนิยมบริโภคกนัอย่าง

แพร่หลายทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีส าคญัของโลก        มี

การเพาะปลูกมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีพื้นท่ีเพาะปลูกครอบคลุมกวา่ 19 ลา้นไร่ทัว่ประเทศ ส่วน

ใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลา ได้แก่ จงัหวดัร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร รวมถึงจงัหวดั 

อุบลราชธานี บุรีรัมย ์นครราชสีมา นอกจากน้ียงัมีการเพาะปลูกมากในบริเวณเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ 

จงัหวดัแพร่ และเชียงราย (ภาพท่ี 6.2.1) ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพดินฟ้า อากาศ และพื้นท่ีเพาะปลูกของทั้งสองภาค

คลา้ยคลึงกนั เหมาะแก่การเจริญเติบโตของขา้วหอมมะลิ โดยสายพนัธ์ุส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการเพาะปลูก มี 2 สายพนัธ์ุ 

คือ พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพนัธ์ุ กข 15 ซ่ึงมีช่วงอายุการเก็บเก่ียวท่ีสั้ นกว่า แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใช้

พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มากกวา่เน่ืองจากมีลกัษณะเด่นในดา้นการเจริญเติบโต และทนต่อสภาพดินเค็ม ดินเปร้ียว 

ความแลง้ไดดี้ และเป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บความนิยมในทอ้งตลาด โดยไดด้ าเนินการส ารวจขอ้มูลตน้ทุนโลจิสติกส์ขา้ว

ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานขา้วท่ีเป็นตวัอยา่งใน

การศึกษาจ านวน 304 ราย จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแหล่งผลิตภาคเหนือตอนบน จ านวน 45 ราย และแหล่งผลิตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 259 ราย รวมจ านวนตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา 304 ราย ในพื้นท่ีศึกษา 8 จงัหวดั 

ภาพที ่2 แสดงเน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว ผลผลติ และผลผลติต่อไร่ เป็นรายภาค ของจังหวดัทีศึ่กษาข้าวขาวดอกมะล ิ105 

 
 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

พื้นที่ (พันไร่), ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
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แหล่งผลติภาคเหนือตอนบน  

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่17  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทาน ขา้วขาวดอกมะลิ 105 ภาคเหนือตอนบน 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน          

แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.32 0.83 0.01 

สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.15 NA 0.01 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA NA 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 10.58 1.38 0.66 

สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.88 2.77 0.60 

สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  NA NA 0.002 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.09 0.31 0.58 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  7.87 2.11 3.63 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 1.35 

โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.32 

ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.83 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15 ต่อยอดขาย 
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 



30 
 

 
 

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.58  ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.38 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.66 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน               
ร้อยละ 0.88 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.77 ต่อ
ยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.60 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 0.002 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.31 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.58 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.87 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.11 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.63 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน   ร้อยละ 
1.35 ต่อยอดขาย 

 

2) มิติด้านเวลา 

ตารางที่ 18  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาวดอกมะลิ 105 ภาคเหนือตอนบน 
หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน           

แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA NA NA 

ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  2.03 NA 0.73 

ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 1.62 

ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.05 1.13 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน           

แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  NA 43.40 29.88 

ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA NA 90.00 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA NA NA 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์

สินค้า 

1.50 1.28 0.72 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 1.25 

โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตเฉล่ีย 2.03 

วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.73 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร

ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 1.63 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนัเกษตรกร/               

ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั และโรงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 1.13 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษา

สินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 43.40 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 29.88 
วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 90 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว 
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 1.50 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
เฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 1.28 วนั และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 0.72 วนั 
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 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบว่า โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 
1.25 วนั 

 

3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่19  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานขา้วขาวดอกมะลิ 105 ภาคเหนือ

ตอนบน 

        หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน           

แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 97.66 100 NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  97.41 100 100 

อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100 100 100 

อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA NA 100 

อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 

อตัราความเสียหายของสินค้า 5.12 2.50 4.00 

อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 2.75 

 

โดย 
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 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตาม
จ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.66 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถใน
การส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.41 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่ง
สินคา้ได้ครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 และ
โรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

 อัตราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า โรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์                  
ความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 

 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.12 สถาบนัเกษตรกร/ ผูร้วบรวมมีอตัรา
จ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.50 และ
โรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม   ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 4.00 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.75 
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แหล่งผลติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่20  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานขา้วขาวดอกมะลิ 105 ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน         

แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.15 0.005 0.02 

สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.20 0.02 NA 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ

ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA 0.06 0.03 

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 10.42 0.97 2.87 

สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  1.34 0.97 1.16 

สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า

ต่อยอดขาย  NA 0.007 0.004 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.68 0.12 0.60 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  8.48 2.26 3.03 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.41 
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โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.15 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.005 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ต่อยอดขาย 
สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขายของ สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูป            มี
ค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.42 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.97 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.87 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกร มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.34 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.97 ต่อยอดขาย และ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.16 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ ผูร้วบรวมมี
ค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.007 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.004 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.68 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.12 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.60 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.48 ต่อ
ยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.26 ต่อยอดขาย และโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.03 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 
ต่อยอดขาย 
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2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่21  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานขา้วขาว ดอกมะลิ 105                 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน          

แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 4.50 NA 

ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.37 2.89 3.00 

ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 7.67 

ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.06 0.65 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  27.24 28.09 32.67 

ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 53.57 61.43 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

NA 6.40 41.25 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์

สินค้า 

5.08 0.96 1.83 

ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 3.20 

โดย 

 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร /ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 4.50 วนั  
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  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกรเฉล่ีย 
1.37 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกรเฉล่ีย 2.89 วนัและโรงงาน
แปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 3 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาด าเนินการภายในองคก์ร
ตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 7.67 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนัเกษตรกร/                
ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาจดัส่งสินค้าเฉล่ีย 0.06 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่งสินค้าเฉล่ีย                     
0.65 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 27.24 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 28.09 วนั และ
โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 32.67 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 53.57 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการ
ของลูกคา้เฉล่ีย 61.43 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลงัอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้ 6.40 วนั 
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ใหข้าดมือและไม่พอส่งใหลู้กคา้ 41.25 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บเก่ียว 
รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 5.08 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา
เฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 0.96 วนั และโรงงานแปรรูปใช้
ระยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 1.83 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินค้าคืนจากลูกค้า  โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินค้าถูกส่งกลับคืน 
จากลูกคา้ 3.20 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่22 ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานขา้วขาวดอกมะลิ 

105 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      

หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ผู้รวบรวม 

โรงงาน         

แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 100 0.00 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  99.19 100 100 

อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 100 100 96.79 

อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 90.73 93.85 

อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA 100 60.84 

อตัราความเสียหายของสินค้า 5.32 1.68 2.85 

อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 1.69 

 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินค้า พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินค้าได้                 

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวม                           
มีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 
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 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบว่า เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต             
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.19 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการจดัส่ง
สินคา้ได้ครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม                 
มีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 และ
โรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 96.79 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีความสามารถคาดการณ์                          
ความตอ้งการของลูกคา้ได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.73 และโรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.85 

  อตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.84 

 อตัราความเสียหายของสินค้า พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.32 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม            
มีอัตราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม ขนย้าย และจัดการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน                 
ร้อยละ 1.68 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการ
ผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.85 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบวา่ โรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 1.69 
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ตารางที ่ 23  แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ขา้วหอมมะลิ จ าแนกตามพื้นท่ีศึกษา – หน่วยธุรกิจ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน 

มิติต้นทุน         

ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (%) 0.31 0.83 0.01 0.01 0.15 0.005 0.02 0.01 

การจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขาย (%) 0.15 NA 0.01 0.01 0.20 0.02 NA 0.07 

มูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสาร           

ภายในองคก์รต่อยอดขาย (%) 

NA NA NA NA NA 0.06 0.03 0.03 

ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย   (%) 10.58 1.38 0.66 0.82 10.42 0.97 2.87 2.23 

ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย  (%) 0.88 2.77 0.60 1.00 1.34 0.97 1.16 1.10 

ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (%) NA NA 0.002 0.002 NA 0.007 0.004 0.005 

ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย  (%) 0.09 0.31 0.58 0.53 0.68 0.12 0.60 0.36 

มูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขาย (%) 7.87 2.11 3.63 3.44 8.48 2.26 3.03 2.80 

มูลค่าสินคา้ ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขาย  (%) NA NA 1.35 1.35 NA NA 0.41 0.41 
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3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน 

มิติเวลา         

ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ (วนั) NA NA NA NA NA 4.50 NA 4.57 

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือ (วนั) 2.03 NA 0.73 1.76 1.37 2.89 3.00 1.69 

ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค  าสัง่ซ้ือภายในองคก์ร (วนั) NA NA 1.62 1.62 NA NA 7.67 7.66 

ระยะเวลาเฉล่ียการส่งสินคา้ (วนั) 1.31 1.25 1.13 0.25 1.19 1.53 0.65 0.14 

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้(วนั) NA 43.40 29.88 32.20 27.24 28.09 32.67 29.01 

ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (วนั) NA NA 90.00 90.00 NA 53.57 61.43 57.50 

ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งพอเพียง เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (วนั) 

 

 

NA NA NA NA NA 6.40 41.25 21.89 

ระยะเวลาเฉล่ียของการถือครองและการบรรจุภณัฑ ์

สินคา้ (วนั) 

1.50 1.28 0.72 1.17 5.08 0.96 1.83 3.76 
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3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร โรงงาน  แปรรูป โซ่อุปทาน 

ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ (วนั) NA NA 1.25 1.25 NA NA NA 3.20 

มิติความน่าเช่ือถือ         

อตัราความสามารถการจดัส่งสินคา้ (%) 97.66 100.00 NA 97.97 100.00 100.00 100.00 100.00 

อตัราความ สามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต(%) 97.41 100.00 100.00 97.68 99.19 100.00 100.00 99.28 

อตัราความแม่นย  าของใบสัง่งาน (%) NA NA NA NA NA NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง              

(%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.79 99.57 

อตัราความแม่นย  าของสินคา้คงคลงั (%) NA NA NA NA NA NA NA NA 

อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ 

(%) 

NA NA 100.00 100.00 NA 90.73 93.85 92.34 

อตัราจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปขาดมือ (%) NA NA NA NA NA 100.00 60.84 80.42 

อตัราความเสียหายของสินคา้ (%) 5.12 2.50 4.00 4.82 5.32 1.68 2.85 5.05 

อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ (%) NA NA 2.75 2.75 NA NA 1.69 1.69 
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