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ผลการประเมนิประสิทธิภาพโลจิสติกส์ทุเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจสิตกิส์ทุเรียน 

 

   ทุเรียนเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจท่ีส ำคญั  มีเน้ือท่ีปลูกท่ีให้ผลผลิตแลว้รวมทั้งประเทศประมำณ 5.7 
ลำ้นไร่  แหล่งปลูกส ำคญัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีภำคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุรี ระยอง ตรำด  และภำคใต ้ไดแ้ก่ 
จงัหวดัชุมพร นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีประกอบอำชีพท ำสวนทุเรียนรวม 
108,230 ครัวเรือน  โดยกำรศึกษำวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้  ำกำรศึกษำและจดัเก็บขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรและตน้ทุนโลจิ
สติกส์ ทุเรียน ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทำนสินคำ้ทุเรียน รวม 135 ตวัอย่ำง ในแหล่งผลิตภำคกลำงและภำค
ตะวนัออก จ ำนวน 2 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบุรี ตรำด และแหล่งผลิตภำคใต้ 2 จงัหวดั ได้แก่ ชุมพร และ
นครศรีธรรมรำช ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตส ำคญัมีเน้ือท่ีปลูกครอบคลุมประมำณร้อยละ 61.03 เม่ือเปรียบเทียบกบั
เน้ือท่ีปลูกรวมทั้งประเทศ นอกจำกน้ียงัมีผูเ้ก่ียวขอ้งเช่ือมต่อในโซ่อุปทำนทุเรียนท่ีท ำธุรกิจต่อเน่ือง เช่น พ่อคำ้
รวบรวมผลผลิตทุกระดบั พอ่คำ้หรือผูแ้ทนส่งออก (ลง้) รวมถึงมีโรงงำนแปรรูปตั้งอยูใ่นพื้นท่ีน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

 

แผนภูมทิี่ 1 แสดงเน้ือที่เกบ็เกีย่ว ผลผลติ และผลผลติต่อไร่ เป็นรายภาค ของจงัหวดัที่ศึกษาทุเรียน ปี 2557 

 

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ 

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

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่1 : ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นตน้ทุน ของโซ่อุปทำนทุเรียน  แหล่งผลิตภำคใต ้
หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.68 0.10 0.37 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.15 0.25 0.06 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA NA 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 4.95 4.79 2.65 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  1.25 3.67 12.13 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ต่อยอดขาย  NA 0.07 0.03 
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.67 14.87 6.83 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  5.06 4.27 2.04 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA 0.22 1.03 

 โดย 
 สัดส่วนตน้ทุนกำรให้บริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 

0.68 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.10 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.37 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.15  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.25 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.06 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.95  
ต่อยอดขำย สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.79 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.65 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
1.25 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.67 ต่อยอดขำย 
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12.13 ต่อยอดขำย 
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 สัดส่วนตน้ทุนกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ต่อยอดขำยของสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.07 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.03 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.67
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.87 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.83 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.06  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.27 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.04 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินคำ้ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขำยของสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีค่ำใช้จ่ำย คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 0.22 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.03      
ต่อยอดขำย 

 
2) มิติด้านเวลา 

ตารางที ่2  : ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นเวลำ ของโซ่อุปทำนทุเรียน แหล่งผลิตภำคใต ้

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน              
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 4.00 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  11.67 2.40 0.53 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 5.15 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.07 0.07 0.79 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.00 7.50 2.92 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 30.00 7.00 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA 3.00 6.00 
ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 1.12 0.90 0.40 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA 1.60 4.83 
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     โดย 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ พบวำ่ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำ

ตอบสนองค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เฉล่ีย 4 วนั  
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือปัจจยักำรผลิต

เฉล่ีย  11.67 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 2.40 วนั  
และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.53 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค ำสั่งซ้ือภำยในองคก์ร พบวำ่ โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน
องคก์รตำมค ำสั่งซ้ือเฉล่ีย 5.15 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจัดส่งสินค้ำ พบว่ำ  เกษตรกรใช้ระยะเวลำจัดส่งสินค้ำเฉล่ีย 0.07 วัน  
สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวมใช้ระยะเวลำจัดส่งสินค้ำเฉล่ีย 0.07 วัน และโรงงำนแปรรูป 
ใชร้ะยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.79 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บรักษำผลผลิตในคลงัสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้
ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 1 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 
7.50 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 2.92 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวม 
ใช้ระยะเวลำคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 30 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำ
คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 7 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บสินคำ้คงคลงัอย่ำงเพียงพอเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ พบว่ำ 
สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บส ำรองสินคำ้ไม่ให้ขำดมือและไม่พอส่ง
ให้ลูกค้ำ 3 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรเก็บส ำรองสินค้ำไม่ให้ขำดมือ 
และไม่พอส่งใหลู้กคำ้ 6 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำร
เก็บเก่ียว รวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 1.12 วนั สถำบนัเกษตรกร              
/ผูร้วบรวมใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้ำ 
 0.90 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จ  
พร้อมจดัเก็บ 0.40 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกคำ้ พบวำ่ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีระยะเวลำเฉล่ียท่ี
สินคำ้ถูกส่งกลบัคืน 1.60 วนั และโรงงำนแปรรูปมีระยะเวลำเฉล่ียท่ีสินคำ้ถูกส่งกลบัคืน 4.83 วนั 
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3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่3 : ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นควำมน่ำเช่ือถือของโซ่อุปทำนทุเรียน แหล่งผลิตภำคใต ้
หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน          
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 95.17 93.75 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  89.14 79.00 100.00 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง 89.22 92.78 91.48 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า  

NA 

67.50 86.62 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA 59.03 0.83 
อตัราความเสียหายของสินค้า 3.63 2.65 1.99 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA 2.60 1.05 

โดย 
 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้

ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 95.17 และสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 93.75  

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต พบวำ่ เกษตรกรมีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.14 สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำร
ผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และโรงงำนแปรรูป มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำรผลิตคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 89.22 สถำบนัเกษตรกร/               
ผูร้วบรวมมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 92.78 และโรงงำนแปรรูปมีควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำไดครบตำมจ ำนวน  
และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 91.48 
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 อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 67.50  
และโรงงำนแปรรูปควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 86.62 

 อตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือ พบว่ำ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือ 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 59.03 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตขำดมือคิดเป็นสัดส่วน 
 ร้อยละ 0.83 

 อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดักำรผลผลิตภำยในฟำร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.63 สถำบนัเกษตรกร/                 
ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหวำ่งกำรรวบรวม ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.65 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรรวบรวม   
ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.99 

 อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินคำ้ พบวำ่ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีอตัรำสินคำ้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.60 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำสินคำ้ท่ีถูกตีกลบัคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.05 

 
ทุเรียนแหล่งผลติภาคตะวนัออก  

1) มิติด้านต้นทุน 

ตารางที ่4  : ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นตน้ทุน ของโซ่อุปทำนทุเรียน  
                          แหล่งผลิตภำคตะวนัออก 

หน่วย :  ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน          
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย  0.08 0.21 0.01 
สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหาต่อยอดขาย   0.03 NA 0.01 
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่วกบัการติดตั้งระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย  NA NA 0.24 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 3.14 2.36 1.84 
สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย  0.19 3.95 8.96 
สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ต่อยอดขาย  NA 0.003 0.005 
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กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน          
แปรรูป 

สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย  0.16 0.28 0.34 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีเ่สียหายต่อยอดขาย  5.73 1.31 1.63 
สัดส่วนมูลค่าสินค้าทีถู่กตีกลับต่อยอดขาย  NA NA 0.36 

 
 โดย 

 สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 0.08 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.21  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนกำรจัดซ้ือจัดหำต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.01 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำกำรลงทุนเก่ียวกบักำรติดตั้งระบบกำรส่ือสำรภำยในองคก์รต่อยอดขำยของโรงงำน
แปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.24 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.14  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.36 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.84 ต่อยอดขำย  

 สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินค้ำต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 0.19 ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.95  
ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.96 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ต่อยอดขำยของ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.003 ต่อยอดขำย และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 0.005 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.28 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.34 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำเสียหำยต่อยอดขำยของเกษตรกร มีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.73  
ต่อยอดขำย สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.31 ต่อยอดขำย  
และโรงงำนแปรรูปมีค่ำใชจ่้ำยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.63 ต่อยอดขำย 

 สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำท่ีถูกตีกลับต่อยอดขำยของโรงงำนแปรรูปมีค่ำใช้จ่ำยคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 0.36 ต่อยอดขำย 
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2) มิติด้านเวลา 

ตารางที่  5  :  ผลกำรประเมินตัวช้ีว ัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติด้ำนเวลำ  ของโซ่อุปทำนทุเรียน                  
แหล่งผลิตภำคตะวนัออก 

หน่วย :  วนั 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน             
แปรรูป 

ระยะเวลาเฉลีย่การตอบสนอง ค าส่ังซ้ือจากลูกค้า   NA 2.25 NA 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดซ้ือ  1.55 NA 0.90 
ระยะเวลาเฉลีย่การส่งค าส่ังซ้ือภายในองค์กร  NA NA 4.20 
ระยะเวลาเฉลีย่การจัดส่งสินค้า  0.05 0.04 0.88 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็รักษาผลผลติในคลงัสินค้า  1.41 4.67 4.50 
ระยะเวลาเฉลีย่การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  NA 71.67 26.11 
ระยะเวลาเฉลีย่การเกบ็สินค้าคงคลงัอย่างเพยีงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  NA NA NA 
ระยะเวลาเฉลีย่ของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า 1.00 1.00 0.65 
ระยะเวลาเฉลีย่การรับสินค้าคืนจากลูกค้า NA NA 4.88 

 โดย 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ พบวำ่ สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำ

ตอบสนองค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้เฉล่ีย 2.25 วนั 
  ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือของเกษตรกร พบวำ่ เกษตรกรใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือปัจจยักำรผลิต

เฉล่ีย 1.55 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำในกำรจดัซ้ือผลผลิตเฉล่ีย 0.90 วนั 
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค ำสั่งซ้ือภำยในองคก์ร พบวำ่ โรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน

องคก์รตำมค ำสั่งซ้ือเฉล่ีย 4.20 วนั  
 ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.05 วนั สถำบนั

เกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำจดัส่งสินคำ้เฉล่ีย 0.04 วนั และโรงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำจดัส่ง
สินคำ้เฉล่ีย 0.88 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บรักษำผลผลิตในคลงัสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้
ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 1.41 วนั สถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบ
เฉล่ีย 4.67 วนั และโรงงำนแปรรูปใชร้ะยะเวลำเก็บรักษำสินคำ้ก่อนส่งมอบเฉล่ีย 4.50 วนั 
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 ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ พบว่ำ สถำบันเกษตรกร/ผู ้รวบรวม 
ใช้ระยะเวลำคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 71.67 วนั และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำ
คำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เฉล่ีย 26.11 วนั  

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำร
เก็บเก่ียว รวบรวมและจดักำรผลผลิตแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบลูกค้ำ 1 วนั สถำบันเกษตรกร/ 
ผูร้วบรวมใชร้ะยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมส่งมอบลูกคำ้ 1 วนั 
และโรงงำนแปรรูปใช้ระยะเวลำเฉล่ียในกำรรวบรวมและจดักำรผลผลิตแลว้เสร็จพร้อมจดัเก็บ              
0.65 วนั 

 ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินค้ำคืนจำกลูกค้ำ  พบว่ำ โรงงำนแปรรูปมีระยะเวลำเฉล่ียท่ีสินค้ำถูก
ส่งกลบัคืน 4.88 วนั 

 
 
3) มิติด้านความน่าเช่ือถือ 

ตารางที ่6 : ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิภำพโลจิสติกส์ มิติดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ ของโซ่อุปทำนทุเรียน แหล่ง
ผลิตภำคตะวนัออก 

หน่วย : ร้อยละ 

กจิกรรมโลจิสติกส์ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ผู้รวบรวม 

โรงงาน          
แปรรูป 

อตัราความสามารถการจัดส่งสินค้า 100.00 100.00 NA 
อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลติ  99.17 NA 81.34 
อตัราความแม่นย าของใบส่ังงาน NA NA NA 

อตัราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง 98.65 100.00 92.19 
อตัราความแม่นย าของสินค้าคงคลงั NA NA NA 

อตัราความแม่นย าการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า  NA 93.63 83.16 
อตัราจ านวนผลผลติขาดมือ NA NA NA 

อตัราความเสียหายของสินค้า 4.07 2.17 2.13 
อตัราการถูกตีกลบัของสินค้า NA NA 0.31 
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โดย 
 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินคำ้ได้

ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 และสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวม 
มีควำมสำมำรถในกำรส่งมอบสินค้ำได้ครบตำมจ ำนวนและตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 100 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยั 
กำรผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.17 และโรงงำนแปรรูป มีควำมสำมำรถจดัหำปัจจยักำรผลิต 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 

 อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง พบว่ำ เกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 98.65 สถำบนัเกษตรกร/
ผูร้วบรวมมีควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ไดค้รบตำมจ ำนวน และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 และโรงงำนแปรรูปมีควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำไดครบตำมจ ำนวน  
และตรงตำมเวลำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 92.19 

 อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกค้ำ พบว่ำสถำบนัเกษตรกร/ผูร้วบรวมมี
ควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 93.63  
และโรงงำนแปรรูปควำมสำมำรถคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้แม่นย  ำคิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 83.16 

  อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ พบว่ำ เกษตรกรมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรเก็บ
เก่ียว รวบรวม และจดักำรผลผลิตภำยในฟำร์มคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.07 สถำบนัเกษตรกร/           
ผูร้วบรวมมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหวำ่งกำรรวบรวม ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 2.17 และโรงงำนแปรรูปมีอตัรำจ ำนวนผลผลิตท่ีเสียหำยระหว่ำงกำรรวบรวม           
ขนยำ้ย และจดักำรผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.13 

 อตัรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ พบว่ำ โรงงำนแปรรูปมีอตัรำสินค้ำท่ีถูกตีกลับคิดเป็นสัดส่วน               
ร้อยละ 0.31 
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ตารางที ่ 7  แสดงสรุปผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ทุเรียน จ ำแนกตำมพื้นท่ีศึกษำ – หน่วยธุรกิจ 

3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ 

เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร  โรงงำนแปรรูป โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร โรงงำน แปรรูป โซ่อุปทำน 
มิติต้นทุน         
ตน้ทุนกำรให้บริกำรลูกคำ้ต่อยอดขำย (%) 0.08 0.21 0.01 0.25 0.68 0.10 0.37 0.37 
กำรจดัซ้ือจดัหำต่อยอดขำย (%) 0.03 NA 0.01 0.01 0.15 0.25 0.06 0.14 
มูลค่ำกำรลงทุนเก่ียวกบักำรติดตั้งระบบกำรส่ือสำรภำยใน
องคก์รต่อยอดขำย (%) 

NA NA 0.24 0.23 NA NA NA NA 

ตน้ทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย  (%) 3.14 2.36 1.84 2.26 4.94 4.79 2.65 4.37 
ตน้ทุนกำรบริหำรคลงัสินคำ้ต่อยอดขำย  (%) 0.19 3.95 8.96 6.41 1.25 3.67 12.13 5.52 
ตน้ทุนกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ต่อยอดขำย (%) NA 0.003 0.005 0.004 NA 0.07 0.03 0.04 
ตน้ทุนกำรถือครองสินคำ้ต่อยอดขำย  (%) 0.16 0.28 0.34 0.29 0.67 14.87 6.83 5.36 
มูลค่ำสินคำ้เสียหำยต่อยอดขำย (%) 5.73 1.31 1.63 2.21 5.06 4.27 2.04 4.00 
มูลค่ำสินคำ้ ท่ีถูกตีกลบัต่อยอดขำย  (%) NA NA 0.36 0.36 NA 0.22 1.03 0.51 
มิติเวลา         
ระยะเวลำเฉล่ียกำรตอบสนองค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ (วนั) NA 2.25 NA 2.25 NA 4.00 NA 4.00 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัซ้ือ (วนั) 1.55 NA 0.90 1.15 11.67 2.40 0.53 8.27 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรส่งค  ำสัง่ซ้ือภำยในองคก์ร (วนั) NA NA 4.20 4.20 NA NA 5.15 5.15 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัส่ง  (วนั) 0.05 0.04 0.88 0.22 0.07 0.07 0.79 0.22 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรจดัเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปในคลงัสินคำ้(วนั) 1.41 4.67 4.50 3.16 1.00 7.50 2.92 2.44 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (วนั) NA 71.67 26.11 37.50 NA 30.00 7.00 14.66 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปอยำ่งพอเพียง เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (วนั) 
 
 

NA NA NA NA NA 3.00 6.00 5.00 
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3 มิติ/ตัวช้ีวัด 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ 

เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร  โรงงำนแปรรูป โซ่อุปทำน เกษตรกร สถำบนัเกษตรกร โรงงำน แปรรูป โซ่อุปทำน 
ระยะเวลำเฉล่ียของกำรถือครองและกำรบรรจุภณัฑสิ์นคำ้ (วนั) 1.00 1.00 0.65 0.83 1.12 0.90 0.40 0.83 
ระยะเวลำเฉล่ียกำรรับสินคำ้คืนจำกลูกคำ้ (วนั) NA NA 4.88 4.88 NA 1.60 4.83 3.88 
มิติความน่าเช่ือถือ         
อตัรำควำมสำมำรถกำรจดัส่งสินคำ้ (%) 100.00 100.00 NA 100.00 95.17 93.75 NA 94.97 
อตัรำควำม สำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของผูผ้ลิต (%) 99.17 NA 81.34 96.45 89.14 79.00 100.00 90.01 
อตัรำควำมแม่นย  ำของใบสัง่งำน (%) NA NA NA NA NA NA NA NA 
อตัรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่งสินคำ้ของแผนกขนส่ง (%) 98.65 100.00 92.19 97.38 89.22 92.78 91.48 90.07 
อตัรำควำมแม่นย  ำของสินคำ้คงคลงั (%) NA NA NA NA NA NA NA NA 
อตัรำควำมแม่นย  ำกำรพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (%) NA 93.63 83.16 86.67 NA 67.50 86.20 80.24 
อตัรำจ ำนวนสินคำ้ส ำเร็จรูปขำดมือ (%) NA NA NA NA NA 59.03 0.83 39.62 
อตัรำควำมเสียหำยของสินคำ้ (%) 4.07 2.17 2.13 3.66 3.63 2.65 1.99 3.37 
อตัรำกำรถูกตีกลบัของสินคำ้ (%) NA NA 0.31 0.31 NA 2.60 1.05 1.50 

 
 
 

 
 


