
1 
 

 
ผลการประเมนิประสิทธิภาพโลจิสติกส์ยางพารา 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ผลการประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ยางพารา 
 

ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ท่ีมีการปลูกยางพารามากท่ีสุด 
จากรายงานสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคา้ ปี 2557 ประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราประมาณ 22.5 
ลา้นไร่ เป็นเน้ือท่ีกรีดไดป้ระมาณ 17.4 ลา้นไร่ โดยมีแหล่งปลูกยางเดิมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีภาคใต ้และภาค
ตะวนัออก และแหล่งปลูกยางใหม่อยู่ในพื้นท่ีปลูกยางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้  าการคดัเลือกตวัอย่างท่ีจะท าการส ารวจขอ้มูลท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานยางพารา 
จ านวน 335 ตวัอยา่ง จากพื้นท่ีศึกษาทั้งแหล่งปลูกยางเดิม และแหล่งปลูกยางใหม่ ประกอบดว้ย 10 จงัหวดั แบ่ง
ออกเป็น ภาคตะวนัออก 2 จงัหวดั คือ ระยอง ตราด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 จงัหวดั คือ บึงกาฬ เลย 
บุรีรัมย ์กาฬสินธ์ุ และภาคใต ้4 จงัหวดั คือ นครศรีธรรมราช สงขลา  สุราษฎร์ธานี ตรัง ซ่ึงมีการปลูกและผลิต
ยางพาราในแหล่งดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัทั้งประเทศ พบว่า มีเน้ือท่ีปลูกครอบคลุมร้อยละ 45.50 ผลผลิต 
ร้อยละ 51.08 และผลผลิตเฉล่ีย 10 จงัหวดั คิดเป็น 268 กิโลกรัมต่อไร่  

แผนภูมทิี่ 1  แสดงเน้ือที่กรีดยางได้ ผลผลติ และผลผลติต่อไร่ เป็นรายภาค ของจงัหวดัที่ศึกษายางพารา ปี 2557 

 
ยางพาราในแหล่งผลติภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เนื้อที่กรีดยางได้ ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

พื้นที่ (พันไร่), ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
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1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่1   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานยางพารา               
แหล่งผลิตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน              
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.26 0.02 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.36 0.01 0.07 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA 1.46 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 5.26 3.78 0.99 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.63 1.39 1.27 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ต่อยอดขาย  NA 0.01 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.56 0.16 1.47 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  3.51 1.59 0.48 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA 0.20 0.05 

 
 โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.26 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.36  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองคก์รต่อยอดขายของโรงงาน
แปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.46 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.26  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.78 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.99 ต่อยอดขาย  
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 สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 0.63 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.39  
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.27 ต่อยอดขาย 

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

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.56 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.47 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.51  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.59 ต่อยอดขายและ
โรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.48 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 0.20 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.05  
ต่อยอดขาย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่2: ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นเวลา ของโซ่อุปทานยางพารา   แหล่งผลิต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน            
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 9.25 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.51 1.00 3.79 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 7.65 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.01 0.62 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  14.96 10.10 13.08 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 87.14 38.89 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA NA NA 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน            
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 0.99 11.57 2.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA 1.00 8.80 

 

 โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 9.25 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  1.51 วัน สถาบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวมใช้ระยะเวลาในการจัดซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1 วัน  
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 3.79 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 7.65 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.05 วนั สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.01 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.62 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้
ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 14.96 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 10.10 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 13.08 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้
ระยะเวลาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเฉล่ีย 87.14 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 38.89 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บเก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 0.99 วนั สถาบนัเกษตรกร/             
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 11.57
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ  
2.50  วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบว่า สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 1 วนั โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 8.80 วนั 

3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 
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ตารางที ่3   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานยางพารา 
แหล่งผลิตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 100 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  100 100 100 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง 100 100 100 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า  NA 92.22 81.62 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 
อตัราความเสียหายของสินค้า 2.56 0.63 0.33 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA 20 0.24 

 
โดย 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้
ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีความสามารถในการส่งมอบสินค้าได้ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจัยการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

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

 อัตราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่า สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม                          
มีความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92.22 
 และโรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน           
ร้อยละ 81.62 

  อตัราความเสียหายของสินคา้ พบวา่ เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการเก็บเก่ียว 
รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.56 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม            
มีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน            
ร้อยละ 0.63 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และ
จดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.33 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2 และโรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.24 

 
ยางพาราแหล่งผลติภาคใต้  

1) มิติด้านต้นทุน 
ตารางที ่4   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานยางพารา              

แหล่งผลิตภาคใต ้
หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.23 0.07 0.03 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.09 0.09 0.07 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA 0.10 0.13 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 1.87 3.01 0.81 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.75 6.16 3.54 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ต่อยอดขาย  NA 0.06 0.04 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.17 0.15 1.54 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  3.07 6.80 5.15 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA 0.81 0.45 

 
 โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.23 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสารภายในองคก์รต่อยอดขายของสถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.10 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูป 
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.13 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.87  
ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.01 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.81 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.75 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.16 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.54 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขายสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.04 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.17 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.15 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.54 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินค้าเสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.07  
ต่อยอดขาย สถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.80 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.15 ต่อยอดขาย 
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 สัดส่วนมูลค่าสินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขายของเกษตรกรสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่าย 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.81 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.45 ต่อยอดขาย 

2) มิติด้านเวลา 

ตารางที่ 5   : ผลการประเมินตัวช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติด้านเวลา ของโซ่อุปทานยางพารา  
แหล่งผลิตภาคใต ้

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 1.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  2.88 30.00 5.74 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 15.67 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.04 0.002 0.66 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  3.45 11.31 15.21 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 50.00 37.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA NA 18.80 
ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 0.99 7.78 3.74 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA  1.00 8.71 

 

 โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 1 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  2.88 วนั สถาบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมใช้ระยะเวลาในการจัดซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 30 วนั  
และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 5.74 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน
องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 15.67 วนั  



10 
 

 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.04 วนั สถาบนั
เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.002 วนั และโรงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.66 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้
ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 3.45 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 11.31 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 15.21 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร /ผู ้รวบรวม 
ใช้ระยะเวลาคาดการณ์ความตอ้งการของลูกค้าเฉล่ีย 50 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 37.50 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลงัอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
โรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่งให้ลูกค้า 
18.80 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บเก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 0.99 วนั สถาบนัเกษตรกร/ 
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 7.78 
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ 
3.74 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีระยะเวลาเฉล่ีย 
ท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 1 วนั โรงงานแปรรูปมีระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ถูกส่งกลบัคืน 8.71 วนั 

 
3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่6   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานยางพารา 
แหล่งผลิตภาคใต ้

หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน               
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 100 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  93.87 98.64 94.05 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 



11 
 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน               
แปรรูป 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง 100 100 100 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า  NA 86.78 95.70 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA 100 
อตัราความเสียหายของสินค้า 2.30 4.88 0.68 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA 20.00 0.50 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100  

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.87 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.64 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 94.05 

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

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ86.78  
และโรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 95.70 

  อตัราจ านวนผลผลิตขาดมือ พบว่าโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตขาดมือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.30 สถาบนัเกษตรกร/        
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ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิต คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 4.88 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม            
ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.68 

 อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ พบว่าสถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 20 และโรงงานแปรรูปมีอตัราสินคา้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.50 

 
แหล่งผลติภาคตะวนัออก  

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่7   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นตน้ทุน ของโซ่อุปทานยางพารา               
แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน         
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.59 0.01 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.13 NA 0.02 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 1.97 2.44 0.80 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.25 0.91 1.93 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ต่อยอดขาย  NA 0.01 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.47 0.15 0.09 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  3.26 2.70 1.29 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA NA 

 
 โดย 

 สัดส่วนตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.59 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 
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 สัดส่วนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.13  
ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.02 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.97  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.44 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.80 ต่อยอดขาย  

 สัดส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
0.25 ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.91 ต่อยอดขาย 
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.93 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขายขอ สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.47 
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.15 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.09 ต่อยอดขาย 

 สัดส่วนมูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขายของเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.26  
ต่อยอดขาย สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.70 ต่อยอดขาย  
และโรงงานแปรรูปมีค่าใชจ่้ายคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.29 ต่อยอดขาย 

 

2) มิติด้านเวลา 

ตารางที่ 8   : ผลการประเมินตัวช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติด้านเวลา ของโซ่อุปทานยางพารา                    
แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน              
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 3.60 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  3.45 NA 1.17 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 3.77 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.06 0.01 0.23 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  6.65 6.00 3.62 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 80.00 33.08 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน              
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA 6.50 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 1.00 6.35 0.71 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA NA 

 โดย 
 ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ พบวา่สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลา

ตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้เฉล่ีย 3.60 วนั 
  ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิต

เฉล่ีย  3.45 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาในการจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 1.17 วนั 
 ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค าสั่งซ้ือภายในองคก์ร พบวา่ โรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาด าเนินการภายใน

องคก์รตามค าสั่งซ้ือเฉล่ีย 3.77 วนั  
 ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.06 วนั สถาบนั

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาจดัส่งสินคา้เฉล่ีย 0.01 วนั และโรงานแปรรูปใช้ระยะเวลาจดัส่ง
สินคา้เฉล่ีย 0.23 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บรักษาผลผลิตในคลงัสินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเก็บรักษาสินคา้
ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 6.65 วนั สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 6 วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเก็บรักษาสินคา้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 3.62 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้
ระยะเวลาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเฉล่ีย 80 วนั และโรงงานแปรรูปใช้ระยะเวลา
คาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 33.08 วนั  

 ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้คงคลงัอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ พบว่า 
สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการเก็บส ารองสินคา้ไม่ให้ขาดมือและไม่พอส่ง
ใหลู้กคา้ 6.50 วนั 

 ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภณัฑ์สินคา้ พบว่า เกษตรกรใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการ
เก็บเก่ียว รวบรวมและจดัการผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้า 1 วนั สถาบันเกษตรกร/               
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคา้ 6.35 
วนั และโรงงานแปรรูปใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการรวบรวมและจดัการผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ            
0.71 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่9   : ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ ของโซ่อุปทานยางพารา 
แหล่งผลิตภาคตะวนัออก 

หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน              
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100 100 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  100 NA 100 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง 100 100 99.52 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 
อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า  NA 96.02 83.70 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 
อตัราความเสียหายของสินค้า 2.41 1.40 0.85 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA NA 

โดย 
 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ได้

ครบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีความสามารถในการส่งมอบสินคา้ไดค้รบตามจ านวนและตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถจดัหาปัจจยัการ
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีความสามารถจดัหาปัจจยัการผลิต
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูป มีความสามารถจดัหาปัจจัยการผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง พบวา่ เกษตรกรมีความสามารถในการ
จดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 สถาบนัเกษตรกร/           
ผูร้วบรวมมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดค้รบตามจ านวน และตรงตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน 
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ร้อยละ 100 และโรงงานแปรรูปมีความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดครบตามจ านวน และตรง
ตามเวลา คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.52 

 อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า พบว่าสถาบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 96.02  
และโรงงานแปรรูปความสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แม่นย  าคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 83.70 

 อตัราความเสียหายของสินคา้ พบว่า เกษตรกรมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดัการผลผลิตภายในฟาร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.41 สถาบนัเกษตรกร/                  
ผูร้วบรวมมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหวา่งการรวบรวม ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 1.40 และโรงงานแปรรูปมีอตัราจ านวนผลผลิตท่ีเสียหายระหว่างการรวบรวม  
ขนยา้ย และจดัการผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.85 
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ตารางที ่10    แสดงสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ยางพารา จ าแนกตามพื้นท่ีศึกษา – หน่วยธุรกิจ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถาบนั 
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน 

มิติต้นทุน             
ตน้ทุนการให้บริการลูกคา้ต่อยอดขาย (%) 0.59 0.005 0.01 0.01 0.23 0.07 0.03 0.03 0.26 0.02 0.01 0.01 
การจดัซ้ือจดัหาต่อยอดขาย (%) 0.13 NA 0.01 0.01 0.09 0.09 0.07 0.67 0.36 0.01 0.07 0.07 
มูลค่าการลงทุนเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการส่ือสาร             
ภายในองคก์รต่อยอดขาย (%) 

NA NA NA NA NA 0.10 0.13 0.13 NA NA 1.46 1.46 

ตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย  (%) 1.97 2.44 0.80 1.36 1.87 3.01 0.81 0.10 5.26 3.78 0.99 1.16 
ตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อยอดขาย  (%) 0.25 0.91 1.93 1.59 0.75 6.16 

 
3.54 3.58 0.63 1.39 1.27 1.27 

ตน้ทุนการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ต่อยอดขาย (%) NA 0.01 0.008 0.01 NA 0.06 0.04 0.04 NA 0.01 0.01 0.006 
ตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อยอดขาย  (%) 0.47 0.15 0.09 0.11 0.17 0.15 1.54 1.46 0.56 0.16 1.47 1.41 
มูลค่าสินคา้เสียหายต่อยอดขาย (%) 3.26 2.70 1.29 1.90 3.07 6.80 5.15 5.14 3.51 1.59 0.48 0.57 
มูลค่าสินคา้  ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขาย  (%) NA NA NA NA NA 0.81 0.45 0.47 NA 0.20 0.05 0.005 
มิติเวลา             
ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ (วนั) NA 3.60 NA 3.60 NA 1.00 NA 1.00 NA 9.25 NA 9.25 
ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือ (วนั) 3.45 NA 1.17 2.77 2.88 30.00 5.74 3.69 1.51 1.00 3.79 2.12 
ระยะเวลาเฉล่ียการส่งค  าสัง่ซ้ือภายในองคก์ร (วนั) NA NA 3.77 3.77 NA NA 15.67 15.67 NA NA 7.65 7.65 
ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่ง (วนั) 0.06 0.01 0.23 0.10 0.04 0.002 0.66 0.10 0.05 0.01 0.62 0.16 
ระยะเวลาเฉล่ียการจดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ (วนั) 6.65 6.00 3.62 5.09 3.45 11.31 15.21 9.08 14.96 10.10 13.08 13.81 
ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (วนั) NA 80.00 33.08 46.11 NA 50.00 37.50 42.86 NA 87.14 38.89 52.40 
ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งพอเพียง เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (วนั) 

NA 6.50 NA 6.50 NA NA 18.80 18.80 NA NA NA NA 
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3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกษตรกร สถาบนั 
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน เกษตรกร สถาบนั
เกษตรกร 

โรงงาน 
แปรรูป 

โซ่อุปทาน 

ระยะเวลาเฉล่ียของการถือครองและการบรรจุภณัฑสิ์นคา้ 
(วนั) 

1.00 6.35 0.71 1.33 0.99 7.78 3.74 2.33 0.99 11.57 2.50 2.38 

ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคา้คืนจากลูกคา้ (วนั) NA NA NA NA NA 1.00 8.71 7.00 NA 1.00 8.80 7.50 
มิติความน่าเช่ือถือ             
อตัราความสามารถการจดัส่งสินคา้ (%) 100.00 100.00 NA 100.00 100.00 100.00 NA 100.00 100.00 100.00 NA 100.00 
อตัราความ สามารถในการจดัส่งสินคา้ของผูผ้ลิต(%) 100.00 NA 100.00 100.00 93.87 98.64 94.05 93.95 100.00 100.00 100.00 100.00 
อตัราความแม่นย  าของใบสัง่งาน (%) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ของแผนกขนส่ง (%) 100.00 100.00 99.52 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.86 
อตัราความแม่นย  าของสินคา้คงคลงั (%) NA NA NA NA NA NA NA Na NA NA NA NA 
อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (%) NA 96.02 83.70 87.12 NA 86.78 95.70 92.27 NA 92.22 81.62 87.12 
อตัราจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปขาดมือ (%) NA NA NA NA NA NA 100.00 100.00 NA NA NA NA 
อตัราความเสียหายของสินคา้ (%) 2.41 1.40 0.85 2.08 2.30 4.88 0.68 2.64 2.56 0.63 0.33 2.06 
อตัราการถูกตีกลบัของสินคา้ (%) NA NA NA NA NA 20.00 0.50 4.83 NA 20.00 0.24 3.53 

 
 
 
 
 

 
 


