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บทคัดย่อ 

การศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโซ่อุปทานสินค้า
สับปะรดต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ตลอดจนถึงปลายน้ํา และประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน
การแปรรูปสับปะรด โดยศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
ต้นทุน มิติด้านเวลา และมิติด้านความน่าเช่ือถือ ของเกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงานแปรรูป
สับปะรด ในพ้ืนที่จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี และลําปาง  
ผลการศึกษามีดังนี้ 

ด้านเกษตรกร พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมมีประมาณ 0.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุน
มูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย 0.32 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 0.23 บาท
ต่อกิโลกรัม มิติด้านเวลา พบว่า การตอบสนองคําสั่งซื้อ 1.48 วัน การจัดซื้อพันธ์ุ 2.57 วัน การจัดซื้อปุ๋ย 3.14 วัน 
และการจัดส่งผลผลิต 1.31 ช่ัวโมง มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า มีอัตราการถูกตีกลับของสินค้าร้อยละ 2.44 
และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 3.59  

ในส่วนของผู้รวบรวม พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมมีประมาณ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมี
ต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย 0.21 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นต้นทุนการถูกตีกลับต่อยอดขาย 0.15 บาท 
ต่อกิโลกรัม มิติด้านเวลา พบว่า การตอบสนองคําสั่งซื้อ 1.46 วัน การจัดซื้อ 1 วัน และการจัดส่งผลผลิต 3.61 
ช่ัวโมง มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า อัตราการถูกตีกลับของสินค้าร้อยละ 0.98 และอัตราความเสียหาย 
ของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 3.00  

สําหรับโรงงานแปรรูปสับปะรด พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมประมาณ 1.70 บาท 
ต่อกิโลกรัม ซึ่งมีต้นทุนบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย 1.42 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นต้นทุนการลงทุนติดต้ัง
ระบบการส่ือสารภายในองค์กรต่อยอดขาย 0.11 บาทต่อกิโลกรัม มิติด้านเวลา พบว่า การตอบสนองคําสั่งซื้อ 
32 วัน การจัดซื้อ 1 วัน และการจัดส่งผลผลิตไปยังท่าเรือ 3.44 ช่ัวโมง มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า อัตรา
การถูกตีกลับของสินค้าร้อยละ 0.80 และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 0.37  

ทั้งน้ี ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการบรรจุและขนถ่ายสินค้า และการ
ขนส่งสินค้า เน่ืองจากเกษตรกรจะขนส่งผลผลิตโดยใช้รถกระบะ 4 ล้อ ซึ่งสามารถขนส่งได้ 3 – 4 ตันต่อเที่ยว  
เพ่ือนําไปจําหน่ายให้กับผู้รวบรวม และโรงงานแปรรูปสับปะรด รวมท้ังมีการขายผลผลิตข้ามจังหวัด ส่งผลให้
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งสูงขึ้น ดังน้ัน แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดังกล่าว ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรกับโรงงานแปรรูปสับปะรดวางแผนการผลิตร่วมกันและจัดทําสัญญาซื้อขายผลผลิต 
(Contract Farming) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่เกษตรกร และผู้รวบรวม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและลดความเสียหายของสินค้าก่อนการส่งมอบ รวมท้ังพัฒนาให้ผู้รวบรวมทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ 
ด้านการขนส่ง 

 
คําสําคัญ: โลจิสติกส์, สับปะรด 
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Abstract 
This research studies on supply chain and logistics system of pineapples from 

upstream to downstream including efficiency of logistics management for processed 
pineapples. Quantitative analysis It is used in this study, focusing on 3 dimensions: cost, time 
and reliability of farmers, collectors and processing plants in Prachuap Khiri Khan, Rayong, 
Ratchaburi, Chonburi, Phitsanulok, Kanchanaburi and Lampang Province. The results of the 
study are as followings: 

In the case of farmers, logistics costs per gross sales is 0.77 bath per kilogram, of 
which damage cost and transportation cost are accounted for 0.32 and 0.23 bath per 
kilogram, respectively. In time dimension, it takes roughly for 1.48 days to respond an order, 
2.57 days to purchase seeds, 3.14 days to purchase fertilizers and 1.31 hours to transfer the 
commodities. For reliability dimension, the rate of commodity returns and damage before 
delivery are accounted for 2.44% and 3.59%, respectively. 

Regarding collectors, logistics costs per gross sales is 0.50 bath per kilogram, of which 
transportation cost and damage cost are accounted for 0.21 and 0.15 bath per kilogram, 
respectively. It takes 1.46 days to respond an order, a day to purchase commodities and 3.61  
hours to transfer them. The rate of commodity returns is approximately 0.98% while the 
damage before delivery is about 3%. 

For processing plants, it indicates that logistics costs per gross sales is 1.70 bath per 
kilogram which is higher than the farmers and collectors cases. Processing plants bear high 
costs of warehouse management and organizational communication system, which are 
accounted for 1.42 bath and 0.11 bath per kilogram. It takes 32 days to respond to an order, 
a day to purchase commodities and 3.44 hours to transport to a port. However, the rate of 
commodity returns and damage before delivery are only 0.80% and 0.37%, respectively. 
 Major logistics cost of pineapples are packaging, transferring and transportation. 
Farmer generally use a pick-up truck to transport their commodities 3 - 4 tons per one round 
to collectors and the processing plants including other provinces. Consequently, logistics 
costs increase. This study suggests that government sector should support contract farming 
between farmer and processing plant as well as post-harvest technology transfer to farmers 
and collectors for adding value and loss reduction. In addition, the collectors should be 
developed to be a quality transportation service. 

Key words: Logistics, Pineapple 
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คํานาํ 

การศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าสับปะรด เพ่ือศึกษาโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดตั้งแต่ต้นนํ้า 
กลางนํ้า ตลอดจนถึงปลายน้ํา และประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานการแปรรูปสับปะรด 
เป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด โดยศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน  
ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลา และมิติด้านความน่าเช่ือถือ ของเกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) 
และโรงงานแปรรูปสับปะรด สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบาย และการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม 
ด้านการผลิต และการตลาดที่เหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์  
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันให้แก่สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกร และผู้นํา
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทุกท่านที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตร เกษตรตําบล  
เกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัดในพ้ืนที่แหล่งผลิตสับปะรดภาคตะวันออก ตะวันตก และภาคเหนือที่ช่วย
ติดต่อประสานงาน ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรดในพ้ืนท่ีที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลอย่างดียิ่ง 
นอกจากน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ให้ 
ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือช้ีแนะด้านวิชาการ และด้านการปรับปรุงเอกสารวิจัยฉบับน้ี จนทําให้เอกสารวิจัย
เรื่องน้ีสําเร็จไปได้ด้วยดี 

 
 

 
 ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
กุมภาพันธ์ 2561   
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของการวิจยั 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณปีละ 23,000-
25,000 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋องและน้ําสับปะรด คิดเป็นร้อยละ 45 
ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลก  
มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งตลาดส่งออกสําคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
ตะวันออกกลาง นอกจากน้ี อุตสาหกรรมสับปะรดยังมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค และระดับไร่นา 
กล่าวคือ ในระดับมหภาค เป็นอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ รวมท้ัง
เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน 
ไม่สามารถใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานได้ สําหรับในระดับไร่นาน้ัน อุตสาหกรรมสับปะรดมีส่วนสําคัญในการ
เสริมสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร โดยเป็นอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงภาคการผลิตด้านการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเกษตรกรปีละ 1.80 - 2.00 ล้านตัน ของผลผลิตทั้งหมด  
ซึง่การพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างครบวงจร จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีการขยายตัวอย่างมากจากประมาณ 12,000 ครัวเรือน  
ในปี 2510 เป็น 33,577 ครัวเรือน ในปี 2557 และปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปสับปะรดจํานวน 24 โรงงาน 

 อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าสับปะรดต้องพ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศ และจากการที่สภาพแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงข้ึน ทําให้แต่ละปีปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ไม่มีความแน่นอน นอกจากน้ี 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และการนําสินค้าเกษตรไปผลิตพลังงานทดแทน 
จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ปริมาณการผลิต (Supply) กับความต้องการใช้ (Demand) ไม่สอดคล้องกัน 
ก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าจ้างแรงงาน หรือ
ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี น้ํามันเช้ือเพลิง มีราคาแพงขึ้น ทําให้ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซง 
กลไกตลาด สูญเสียงบประมาณปีละจํานวนมาก รวมท้ังโรงงานแปรรูปสับปะรดซึ่งเป็นผู้ใช้วัตถุดิบในการแปรรูป
ส่วนมากยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงของโซ่อุปทาน เช่น การจัดหาวัตถุดิบและการป้อนวัตถุดิบ
ไปตามจุดต่างๆ ของโซ่อุปทาน จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า  
วิธีการหรือพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง จะส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่ง วิธีการบรรจุสินค้าหรือลักษณะบรรจุ
ภัณฑ์ จะส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพสินค้า และการประหยัดค่าขนส่ง การเคล่ือนย้ายสินค้าที่ไม่เหมาะสม  
สินค้าอาจได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง การส่ังซื้อและจัดเก็บสินค้าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อ
ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การใช้แรงงานที่ขาดทักษะ  
การบริหารจัดการแรงงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือการขาด องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในการผลิต ทําให้สินค้า
เกษตรแปรรูปส่วนใหญ่อาจเป็นเพียงการแปรรูปขั้นพ้ืนฐานทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ไม่คุ้มค่า  
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เสริมสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร โดยเป็นอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงภาคการผลิตด้านการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเกษตรกรปีละ 1.80 - 2.00 ล้านตัน ของผลผลิตทั้งหมด  
ซึง่การพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างครบวงจร จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก โดยจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีการขยายตัวอย่างมากจากประมาณ 12,000 ครัวเรือน  
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 อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าสับปะรดต้องพ่ึงพาสภาพดินฟ้าอากาศ และจากการที่สภาพแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงข้ึน ทําให้แต่ละปีปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ไม่มีความแน่นอน นอกจากน้ี 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และการนําสินค้าเกษตรไปผลิตพลังงานทดแทน 
จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ปริมาณการผลิต (Supply) กับความต้องการใช้ (Demand) ไม่สอดคล้องกัน 
ก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ ขณะท่ีต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึนจากค่าจ้างแรงงาน หรือ
ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี น้ํามันเช้ือเพลิง มีราคาแพงขึ้น ทําให้ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซง 
กลไกตลาด สูญเสียงบประมาณปีละจํานวนมาก รวมท้ังโรงงานแปรรูปสับปะรดซึ่งเป็นผู้ใช้วัตถุดิบในการแปรรูป
ส่วนมากยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตในแต่ละช่วงของโซ่อุปทาน เช่น การจัดหาวัตถุดิบและการป้อนวัตถุดิบ
ไปตามจุดต่างๆ ของโซ่อุปทาน จะส่งผลต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า  
วิธีการหรือพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง จะส่งผลต่อระยะเวลาในการขนส่ง วิธีการบรรจุสินค้าหรือลักษณะบรรจุ
ภัณฑ์ จะส่งผลต่อปริมาณ คุณภาพสินค้า และการประหยัดค่าขนส่ง การเคล่ือนย้ายสินค้าที่ไม่เหมาะสม  
สินค้าอาจได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง การส่ังซื้อและจัดเก็บสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อ
ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การใช้แรงงานที่ขาดทักษะ  
การบริหารจัดการแรงงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือการขาด องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีในการผลิต ทําให้สินค้า
เกษตรแปรรูปส่วนใหญ่อาจเป็นเพียงการแปรรูปข้ันพ้ืนฐานทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท่ีไม่คุ้มค่า  
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เกิดการสูญเสียระหว่างการผลิตมาก นอกจากนี้หากจะให้หน่วยธุรกิจสามารถลดต้นทุน และมีความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
ในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้รวบรวม ผู้จัดส่งสินค้า หน่วยการผลิต คลังสินค้า  
ศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้า และสามารถแก้ปัญหาต้นทุนได้ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยเป็นไปอย่างย่ังยืน และเพ่ิมขีดความสามารถ     
ในการแข่งขัน จึงทําการศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าสับปะรด โดยพิจารณาการไหลของสินค้า การไหล
ของสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในโซ่อุปทานของสับปะรดต้ังแต่
ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบาย และการตัดสินใจดําเนินกิจกรรม 
ด้านการผลิต และการตลาดที่เหมาะสม  
1.2 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างและกิจกรรมในโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ตลอดจนถึง
ปลายน้ํา 

1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ของโซ่ อุปทานการแปรรูปสับปะรดเป็น 
สับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 พ้ืนที่ที่จะทําการศึกษา ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี 
และลําปาง  

1.3.2 ระยะเวลาที่ทําการศึกษา เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559  
1.4 วิธีการวิจยั 

1.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต การจําหน่าย การขนส่ง/  

การเคล่ือนย้าย การแปรรูป การเก็บรักษา โดยการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องในกิจกรรมการผลิต การรวบรวม
ผลผลิต การแปรรูป และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในแหล่งผลิตสําคัญ ประกอบด้วย  

1.1) เกษตรกรจํานวน 220 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) ดังนี้  

(1) เลือกจังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุด 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระยอง ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี และลําปาง  

(2) เลือกอําเภอที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดท่ีสําคัญ เพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด ได้แก่ 
อําเภอเมือง อําเภอบางสะพาน อําเภอหัวหิน อําเภอกุยบุรี อําเภอสามร้อยยอด อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อําเภอบ้านค่าย อําเภอปลวกแดง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบ้านคา อําเภอปากท่อ
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อําเภอศรีราชา อําเภอบ่อทอง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี อําเภอวังทอง อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
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1.2) ผู้รวบรวมผลผลิต หรือแผงรับซื้อ จํานวน 25 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง 

1.3) ผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรด 5 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรท่ีทําการศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อม การไหลของเงิน การไหลของข้อมูล
สารสนเทศ ในแต่ละกิจกรรมตลอดโซ่อุปทาน จากเอกสาร และเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานภาคราชการ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน (Logistic Performance Index) ของกลุ่ม
ตัวอย่างใน 3 มิติ ได้แก่ มิติต้นทุน (Cost Management Index) เป็นดัชนีที่แสดงถึงสัดส่วนต้นทุนของกิจกรรม 
โลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนบริหารคลังสินค้า และต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย เป็นต้น มิติเวลา 
(Lead Time Index) เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินระยะเวลาในการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้า หรือระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมิติ 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability Index) เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินความน่าเช่ือถือเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและ 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจกําหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต และ
การตลาด ให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 

1.5.2 เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร   
และการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขัน ให้แก่สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ                                                  
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บทท่ี 2 
การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 
2.1 การตรวจเอกสาร 

ศราวุธ เชิงสะอาด (2556) ศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานสับปะรด 
ของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด” เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสด
ของจังหวัดลําปาง และวิเคราะห์กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าและกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าของห่วงโซ่คุณค่าสับปะรด
บริโภคสดของจังหวัดลําปาง เพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การวางแผนการผลิต การรวบรวม
ผลผลิต การขนส่งการส่งมอบผลผลิตสับปะรดให้ลูกค้า ลดต้นทุนโดยรวมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดในจังหวัดลําปาง ทั้งนี้การศึกษาในลักษณะกรณีศึกษา case study 
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิเป็นหลัก ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ (key informants) ในองค์กรในห่วงโซ่คุณค่า
สับปะรดบริโภคสดจังหวัดลําปาง จํานวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) เกษตรกร (2) สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด 
ลําปาง จํากัด (3) บริษัทขนส่ง (4) บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ในส่วนของการวิเคราะห์ถึงระบบ 
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดจังหวัดลําปาง ภายใต้กรอบแนวคิดของห่วงโซ่คุณค่า value chain 
ของแต่ละองค์กรในห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสด รวมถึงการประยุกต์แนวคิดแบบลีน (lean concept)  
ใช้การวิเคราะห์และแผนภาพสายธารคุณค่า (value stream analysis : VSA) และการวิเคราะห์ต้นทุน
กิจกรรม (activity-based costing) เพ่ือการจัดกิจกรรมที่เพ่ิมต้นทุนและไม่เกิดคุณค่าในการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
สับปะรด บริโภคสดในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสด
จังหวัดลําปาง พบว่าองค์กรภายในห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดจังหวัดลําปางจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เป็นโครงข่ายใยแมงมุม ซึ่งมีองค์กรประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ (1) องค์กรภายในห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย  
3 ส่วน ประกอบด้วย ต้นน้ํา หมายถึง เกษตรกร และแผงสับปะรด กลางน้ํา หมายถึง สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
ลําปาง จํากัด ปลายน้ํา หมายถึง บริษัทขนส่ง และศูนย์กระจาย สินค้าแม็คโครวังน้อย บริษัทสยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) สาขาลําปาง ลําพูน หางดง เชียงใหม่ แม่ริม (2) การไหลของสินค้า สารสนเทศ และเงินทุน
ภายในห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การไหลของสินค้าสับปะรด มีลักษณะการไหลไปในทิศทางเดียว 
เริ่มจากต้นน้ํา ->กลางน้ํา -> ปลายน้ํา ไม่ปรากฏการตีกลับของสับปะรด การไหลของสารสนเทศและเงินทุน  
มีลักษณะการไหล ในสองทิศทางทั้งไปและกลับ สําหรับผลการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภค
จังหวัดลําปาง พบว่า มีองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่คุณค่า จํานวน 6 องค์กร โดยสามารถจําแนกเส้นทาง
ออกเป็น 6 ห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ ห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดที่ 1 2 3 4 5 และ 6 ตามลําดับ และพบว่าแต่
ละห่วงโซ่คุณค่ามีต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดที่ 1 2 3 4 5 และ 6 เป็น 
3.06 : 3.57 : 2.10 : 2.61 : 3.06 : 3.57 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ จะพบว่าห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสด 
ที่ 3 มีต้นทุนต่อหน่วยตํ่าที่สุด 2.10 บาท/กิโลกรัม เน่ืองจากห่วงโซ่ดังกล่าวไม่ผ่านแผงสับปะรด และเกิดการ
ประหยัดต่อหน่วยจากการขนส่ง ในส่วนของห่วงโซ่คุณค่าสับปะรดบริโภคสดที่ 2 และ 6 มีต้นทุนต่อหน่วยสูง
ที่สุด 3.57 บาท/กิโลกรัม เน่ืองมาจากห่วงโซ่ดังกล่าวผ่านแผงสับปะรด ทําให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น ดังน้ัน 
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สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลําปาง จํากัด ควรสนับสนุนให้เกษตรกรจัดส่งสับปะรดให้แก่สหกรณ์ฯ โดยตรงมากกว่า 
การส่งผ่านแผงสับปะรด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยรวมลดลง 

ทํานอง ชิดชอบ และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ของสหกรณ์การเกษตรในหกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และมหาสารคาม โดยทําการศึกษาระบบโลจิสติกส์และต้นทุนโลจิสติกส์ การจัดการ
ทางการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพ่ือเสนอแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์และ 
การจัดการระบบโลจิสติกส์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยเช่ือมโยงด้านการตลาดในระบบโซ่อุปทาน วิธีการศึกษา 
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการศึกษาเชิงสํารวจกับกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่ปลูกข้าว 
หอมมะลิอินทรีย์จํานวน 93 ราย ผลการศึกษา พบว่า  โซ่อุปทานข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีลักษณะที่แตกต่าง 
จากข้าวทั่วไป คือ มีขั้นตอนที่สั้นกว่า ผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานได้พบกันหมดตลอดโซ่อุปทาน เกษตรกรมีต้นทุน 
โลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 75.62  ของต้นทุนการผลิตในระดับไร่นา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทุนกิจกรรม
การเคลื่อนย้ายในแปลงนา คิดเป็นร้อยละ 44.90 ต้นทุนกิจกรรมการขนส่งและหาปัจจัยการผลิตคิดเป็นร้อยละ 
29.71 และต้นทุนกิจกรรมการบริหารคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 25.39 โรงสีมีต้นทุนโลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 
54.43 ของต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด มีระบบการบริหารจัดการตลาด 3 รูปแบบ คือ การจัดการตลาดภายใต้
สัญญาและการรวบรวมข้าวจากเกษตรกรและจําหน่ายต่อให้กับบริษัทผู้ส่งออก การจัดการตลาดภายใต้สัญญา
และการรวบรวมข้าวจากเกษตรกรเพ่ือสีแปรรูปส่งออกต่างประเทศโดยตรงภายใต้นโยบาย Fair Trade และ 
การจัดการตลาด โดยการรวบรวมซื้อข้าวและผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรตามโครงการนโยบายของรัฐบาล โดยมี
ส่วนเหลื่อมการตลาดของผู้เก่ียวข้องในโซ่อุปทานสูงกว่าข้าวท่ัวไปร้อยละ 18 และจากผลการศึกษาจะนําไปสู่
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสหกรณ์ คือ การสร้างเครือข่ายสมาชิกผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
เพ่ือนําไปสู่การวางแผนการผลิตและการจําหน่ายซึ่งมีรูปแบบการจัดการระบบโลจิสติกส์โดยเช่ือมโยง 
ด้านการตลาด 3 รูปแบบ คือ รูปแบบระบบการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรพ่ึงตนเอง รูปแบบระบบ 
การส่งเสริมการผลิตแบบ Cluster และรูปแบบระบบการส่งเสริมการผลิตเพ่ือการค้าแบบครบวงจร 

สนั่น เถาชารี และคณะ (2554) ศึกษาเ ร่ือง “การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานข้าว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดยใช้การประยุกต์แบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน  
และการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม มาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทานข้าว เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโซ่อุปทานข้าว 
คือ กลุ่มผู้ผลิตข้าวเปลือก ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มผู้จัดหาข้าวเปลือก ประกอบด้วย พ่อค้าคนกลาง  
กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง กลุ่มผู้ผลิตข้าวสาร ประกอบด้วย โรงสีข้าว สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผู้จําหน่าย
ข้าวสาร ประกอบด้วย พ่อค้าส่งออก หยง พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก โดยต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามาก 
ของเกือบทุกกลุ่ม คือ ต้นทุนการขนส่ง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการการขนส่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว 
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สุรีรัตน์ แก้วงาม (2554) ศึกษาเร่ือง “โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยใช้แบบจําลองอ้างอิงในการวัดสมรรถนะ (SCOR model) ในการศึกษา
ช่องทางการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง และประสิทธิภาพของช่องทางการขนส่ง 3 ช่องทาง ได้แก่ การขนส่ง 
ทางบก การขนส่งทางทะเล และการขนส่งแบบผสมผสานระหว่างทางบกและทางทะเล โดยศึกษาถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความน่าเช่ือถือของช่องทางการขนส่ง ผลการวิเคราะห์
พบว่า องค์ประกอบของโซ่อุปทานยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา พ่อค้า ตลาดกลางยางพารา สหกรณ์ โรงงานแปรรูปขั้นต้น ผู้ขนส่ง และท่าเรือหรือด่านศุลกากร  
โดยช่องทางการขนส่งยางพาราทางทะเลผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมที่สุดซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 3.40 บาท และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางบกผ่านชายแดน 
ทางจังหวัดนครพนม ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.72 บาท สําหรับการขนส่งทางบกเช่ือมต่อทางทะเล 
ผ่านชายแดนจังหวัดมุกดาหารมีต้นทุนสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.06 บาท ดังน้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการขนส่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง
และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือรองรับผลผลิตยางพาราท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

นิภา หวังสินทวีกุล (2550) ศึกษาเร่ือง “ห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงพันธ์ุนํ้าดอกไม้เพ่ือการส่งออก 
ไปประเทศญี่ปุ่น” โดยวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาด ความเช่ือมโยงของเกษตรกรกับชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเช่ือมโยงของชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้นําเข้า รวมถึง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการผลิตภายใต้ข้อกําหนดตามโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม มีรูปแบบในการ
จัดการผลิตจากการใช้ความรู้เดิมและเพิ่มเติมในการใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้จะถูกส่งไปรวบรวมท่ีชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผู้ประกอบการมารับเพ่ือนําไปจัดการอบไอนํ้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ก่อนจัดส่ง 
ไปยังสายการบินเพ่ือขนส่งไปขายประเทศญี่ ปุ่น ด้านการวิเคราะห์ระบบโซ่อุปทานการส่งออก พบว่า  
การจัดการเพ่ือการส่งออกไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของข่าวสารที่มีผลต่อปริมาณผลผลิต คือ 
ปริมาณที่เกษตรกรส่งให้กับชมรม มีปริมาณท่ีมากกว่าผู้ประกอบการรับซื้อจริง ทําให้ราคาผลผลิตในตลาด
ภายในประเทศตํ่า ซึ่งข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา คือ ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนในโซ่อุปทานควรมีการวางแผน 
การผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร นอกจากน้ีภาครัฐ
ควรสนับสนุนให้มีงานวิจัยในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีความเหมาะสมเพื่อการกําหนดทิศทาง 
การวางแผนการผลิต 

สุทธิศักด์ิ ห่านนิมิตกุลชัย (2549) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน
สับปะรดกระป๋องในประเทศไทย” โดยศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องในประเทศไทย และวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ เพ่ือเสนอแนวทางในการ 
ลดต้นทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ 
ของกรณีศึกษาโรงงานผลิตขนาดใหญ่ และใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร และผู้รวบรวม
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สุรีรัตน์ แก้วงาม (2554) ศึกษาเร่ือง “โซ่อุปทานการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยใช้แบบจําลองอ้างอิงในการวัดสมรรถนะ (SCOR model) ในการศึกษา
ช่องทางการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง และประสิทธิภาพของช่องทางการขนส่ง 3 ช่องทาง ได้แก่ การขนส่ง 
ทางบก การขนส่งทางทะเล และการขนส่งแบบผสมผสานระหว่างทางบกและทางทะเล โดยศึกษาถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความน่าเช่ือถือของช่องทางการขนส่ง ผลการวิเคราะห์
พบว่า องค์ประกอบของโซ่อุปทานยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา พ่อค้า ตลาดกลางยางพารา สหกรณ์ โรงงานแปรรูปข้ันต้น ผู้ขนส่ง และท่าเรือหรือด่านศุลกากร  
โดยช่องทางการขนส่งยางพาราทางทะเลผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 3.40 บาท และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางบกผ่านชายแดน 
ทางจังหวัดนครพนม ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.72 บาท สําหรับการขนส่งทางบกเช่ือมต่อทางทะเล 
ผ่านชายแดนจังหวัดมุกดาหารมีต้นทุนสูงสุดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.06 บาท ดังน้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการขนส่งให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง
และเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกยางพาราจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือรองรับผลผลิตยางพาราท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

นิภา หวังสินทวีกุล (2550) ศึกษาเร่ือง “ห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงพันธ์ุน้ําดอกไม้เพ่ือการส่งออก 
ไปประเทศญี่ปุ่น” โดยวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาด ความเช่ือมโยงของเกษตรกรกับชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเช่ือมโยงของชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ประกอบการและผู้นําเข้า รวมถึง
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์ 4 ในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีการผลิตภายใต้ข้อกําหนดตามโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม มีรูปแบบในการ
จัดการผลิตจากการใช้ความรู้เดิมและเพิ่มเติมในการใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้จะถูกส่งไปรวบรวมที่ชมรมชาวสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีผู้ประกอบการมารับเพ่ือนําไปจัดการอบไอนํ้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ก่อนจัดส่ง 
ไปยังสายการบินเพ่ือขนส่งไปขายประเทศญี่ ปุ่น ด้านการวิเคราะห์ระบบโซ่อุปทานการส่งออก พบว่า  
การจัดการเพ่ือการส่งออกไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของข่าวสารท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิต คือ 
ปริมาณที่เกษตรกรส่งให้กับชมรม มีปริมาณท่ีมากกว่าผู้ประกอบการรับซื้อจริง ทําให้ราคาผลผลิตในตลาด
ภายในประเทศตํ่า ซึ่งข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา คือ ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนในโซ่อุปทานควรมีการวางแผน 
การผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการ โดยการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร นอกจากน้ีภาครัฐ
ควรสนับสนุนให้มีงานวิจัยในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานให้มีความเหมาะสมเพื่อการกําหนดทิศทาง 
การวางแผนการผลิต 

สุทธิศักด์ิ ห่านนิมิตกุลชัย (2549) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน
สับปะรดกระป๋องในประเทศไทย” โดยศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องในประเทศไทย และวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ เพ่ือเสนอแนวทางในการ 
ลดต้นทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ 
ของกรณีศึกษาโรงงานผลิตขนาดใหญ่ และใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร และผู้รวบรวม

7



7 
 

สับปะรด ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร กรณีเกษตรกรส่งสับปะรดเอง
เท่ากับ 0.723 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 18.66 ของต้นทุนการผลิตสับปะรด และในกรณีเกษตรกรส่งสับปะรด
ผ่านผู้รวบรวมคํานวณต้นทุนโลจิสติกส์เท่ากับ 0.245 บาทต่อกิโลกรัม หรือร้อยละ 7.20 ของต้นทุนการผลิต
สับปะรด ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้รวบรวมเท่ากับ 0.361 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น ต้นทุนโลจิสติกส์ของ 
การกระจายสับปะรดจากเกษตรกรไปยังผู้รวบรวมจนถึงหน้าโรงงานแปรรูปมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ตํ่ากว่าต้นทุน 
โลจิสติกส์ที่เกษตรกรทําการส่งสับปะรดเองเท่ากับ 0.117 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากน้ี ด้วยข้อจํากัดของข้อมูล
ผู้วิจัยจึงรวบรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปได้ในลักษณะร้อยละต่อต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด พบว่า
ต้นทุนในกิจกรรมรับคําสั่งซื้อ  มีสัดส่วนที่สูงสุดในต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 28.41 
รองลงมาคือต้นทุนการขนส่งคิดเป็นร้อยละ 22.53 เน่ืองจากต้นทุนการขนส่งของเกษตรกรสูงเป็นอันดับสาม 
คิดเป็นร้อยละ 12.34 ของต้นทุนการผลิตสับปะรดรองจากต้นทุนการเตรียมวัสดุปลูก และค่าปุ๋ย ตามลําดับ 
สําหรับแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรจึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้รวบรวมให้ทําหน้าที่ 
เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่ทําการรวบรวมสับปะรดจากเกษตรกรที่ทําสัญญากับโรงงาน (Contract Farming) 
และขนส่งสับปะรดให้แก่ทางโรงงานโดยตรง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่มีปัญหา 
รวมถึงการวางแผนการปลูกให้มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พร้อมกัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณขนส่ง 
ต่อเที่ยวของเกษตรกร และส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง นอกจากน้ี ควรพัฒนาท่าเรือชายฝั่งในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นท่าเรือที่มีศักยภาพในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุน
การขนส่ง และเป็นทางเลือกในการขนส่งของโรงงานผู้ผลิตต่อไป 
2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 โซ่อุปทาน (Supply Chain)  
โซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือเครือข่ายโลจิสติกส์ คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน 

เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ
จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆ             
ให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูป แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู้บริโภค หรือ End Customer)  

การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  
David, Phillip and Edith (2000) กล่าวว่า โซ่อุปทานเป็นการจัดการร่วมกันระหว่าง     

ผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ผู้ผลิต (Manufacturing) การจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า (Warehouses) และการ
จัดเก็บ (Stores) โดยใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างถูกต้อง 
ในปริมาณ (Right Quantities) สถานท่ี (Right Place) และเวลา (Right Time) โดยใช้ต้นทุนรวมทั้งระบบ 
ให้ตํ่าที่สุด ในขณะที่คุณภาพในการให้บริการต้องเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า (David, Phillip and Edith, 2000 
อ้างถึง ชนิดา พงษ์พานารัตน์, 2554: 11) 

คํานิยามจาก Council of Supply chain Management Professionals (CSCMP) กล่าวว่า 
การจัดการโซ่อุปทาน เป็นการวางแผน การนําไปปฏิบัติ และการควบคุมการไหลของสินค้าและบริการไปยัง
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ลูกค้า กระบวนการรับคืนสินค้า กระบวนการจัดเก็บสินค้า กระบวนการเช่ือมโยงข้อมูล ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (โชติกา พุ่มกาหลง, 2554: 20) 

การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นการนํากลยุทธ์ วิธีการแนวปฏิบัติ
หรือทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่งต่อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจากหน่วยหนึ่งในโซ่อุปทานไปยัง 
อีกหน่วยหน่ึงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนรวมในโซ่อุปทานตํ่าที่สุด และได้รับวัตถุดิบสินค้าหรือการบริการ
ตามเวลาที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
ก็ตามเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการอันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการส่งต่อของวัตถุดิบ สินค้า หรือการบริการ
นําไปสู่การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (ธนิต โสรัตน์, 2550ก: 68-72) 

ปัจจัยหลักของความสําเร็จในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ได้แก่ สินค้าคงคลัง ต้นทุน ขอ้มูล 
การให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ดีและการร่วมมือกันระหว่างคู่ค้า ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญในการนํามาใช้
กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดต้นทุน 
การถือครองสินค้าให้มากที่สุด ซึ่งทุกกิจกรรมต้องการลดต้นทุนในการถือครองสินค้าภายใต้การคงประสิทธิภาพ
การส่งมอบโดยการขจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีมูลค่าเพ่ิม และกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมของสินค้าคงคลัง  
(อุมาพร มณีเนียม, 2559) 

2.2.2 โลจิสติกส์ (Logistics) 
โลจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนต่างๆ 

ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้าโลจิสติกส์
เก่ียวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ 
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลา และสถานที่  
สรุปทุกอย่างที่เก่ียวกับการขนส่ง จะเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพ่ือให้ 
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุน น้อยที่สุด (ธีรภัทร์ 
ฟูแก้ว: 2557) 

สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้คํานิยามของโลจิสติกส์ หมายถึง 
กระบวนการวางแผน ดําเนินการ และควบคุม การเคล่ือนไหลท้ังไปและกลับ การจัดเก็บวัสดุ สินค้าสําเร็จรูป 
ตลอดจนสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ 
ต้นทุน และสถานที่ที่กําหนด ซึ่งนิยามของ " โลจิสติกส์ " นี้ กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากบทบาทความรับผิดชอบ
และพันธกิจที่เก่ียวเน่ืองและสอดคล้องกับภารกิจในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ครอบคลุมการพัฒนา
ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ต้ังแต่ต้นนํ้า จนถึงปลายนํ้า การวางแผน การคาดการณ์
การจัดซื้อจัดหา การผลิต การเคล่ือนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนส่ง และการกระจายท้ังขาเข้าและ 
ขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ลดต้นทุน เพ่ิมขีดความสามารถ
ของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ิมความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ในกระบวน 
การนําส่งสินค้าและบริการ 
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ลูกค้า กระบวนการรับคืนสินค้า กระบวนการจัดเก็บสินค้า กระบวนการเช่ือมโยงข้อมูล ต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึง
ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (โชติกา พุ่มกาหลง, 2554: 20) 

การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นการนํากลยุทธ์ วิธีการแนวปฏิบัติ
หรือทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การส่งต่อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการจากหน่วยหนึ่งในโซ่อุปทานไปยัง 
อีกหน่วยหน่ึงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนรวมในโซ่อุปทานตํ่าที่สุด และได้รับวัตถุดิบสินค้าหรือการบริการ
ตามเวลาที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือกันในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
ก็ตามเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการอันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการส่งต่อของวัตถุดิบ สินค้า หรือการบริการ
นําไปสู่การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (ธนิต โสรัตน์, 2550ก: 68-72) 

ปัจจัยหลักของความสําเร็จในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ได้แก่ สินค้าคงคลัง ต้นทุน ขอ้มูล 
การให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ดีและการร่วมมือกันระหว่างคู่ค้า ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสิ่งสําคัญในการนํามาใช้
กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดต้นทุน 
การถือครองสินค้าให้มากที่สุด ซึ่งทุกกิจกรรมต้องการลดต้นทุนในการถือครองสินค้าภายใต้การคงประสิทธิภาพ
การส่งมอบโดยการขจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีมูลค่าเพ่ิม และกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมของสินค้าคงคลัง  
(อุมาพร มณีเนียม, 2559) 

2.2.2 โลจิสติกส์ (Logistics) 
โลจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนต่างๆ 

ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้าโลจิสติกส์
เก่ียวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ 
โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลา และสถานท่ี  
สรุปทุกอย่างที่เก่ียวกับการขนส่ง จะเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์นั้นเพ่ือให้ 
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างท่ีจะเกิดข้ึน โดยใช้ต้นทุน น้อยที่สุด (ธีรภัทร์ 
ฟูแก้ว: 2557) 

สํานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ให้คํานิยามของโลจิสติกส์ หมายถึง 
กระบวนการวางแผน ดําเนินการ และควบคุม การเคล่ือนไหลท้ังไปและกลับ การจัดเก็บวัสดุ สินค้าสําเร็จรูป 
ตลอดจนสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ 
ต้นทุน และสถานที่ที่กําหนด ซึ่งนิยามของ " โลจิสติกส์ " นี้ กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากบทบาทความรับผิดชอบ
และพันธกิจที่เก่ียวเน่ืองและสอดคล้องกับภารกิจในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ครอบคลุมการพัฒนา
ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ต้ังแต่ต้นนํ้า จนถึงปลายนํ้า การวางแผน การคาดการณ์
การจัดซื้อจัดหา การผลิต การเคล่ือนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การขนส่ง และการกระจายท้ังขาเข้าและ 
ขาออก ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล ลดต้นทุน เพ่ิมขีดความสามารถ
ของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ิมความปลอดภัย และความเช่ือถือได้ในกระบวน 
การนําส่งสินค้าและบริการ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แบ่งโครงสร้าง 
กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์เป็น 5 ประเภท (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2553: 15-16) ได้แก่ 

1) การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and Forwording) ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางถนน 
ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ 

2) การจัดเก็บสินค้า ดูแล บริหารคลังสินค้า และการให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการ 
ด้านบรรจุภัณฑ์ (Warehousing/Inventory Management and Packing) รวมทั้งการกระจายสินค้า 

3) การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics 
Services) ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้า 

4) การให้บริการงานโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเสริม เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and Communication Technology/Consulting) 

5) การให้บริการพัสดุและไปรษณีย์ (Courier and Postal Services) เป็นการให้บริการเก่ียวกับ
การจัดส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
Council of Logistics Management กล่าวว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์  หมายถึง 

กระบวนการทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดําเนินการ และการควบคุมการทํางานขององค์กร 
รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ  
การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558: 4) 

เป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ (ธนิต โสรัตน์, 2550ข) ประกอบด้วย 
1) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery) 
2) การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) 
3) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) 
4) การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด 

(Market Demand) 
5) ลดต้นทุนในส่วนที่ เกี่ยวกับการดําเนินการเก่ียวกับสินค้าและการดูแลขนส่งสินค้า 

(Cargoes Handling & Carriage Cost) 
6) เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน (Core Competitiveness) 
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Logistics Activities) กิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมสนับสนุน

การทํางานภายในองค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในเช่ือมโยงเข้าหากัน รวมถึงการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร 
ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน โดยกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 13 กิจกรรม (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 
และคณะ, 2547) ดังนี้ 

10 
 

1) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) การสื่อสารมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานด้านโลจิสติกส์ เช่น การรับส่งข้อมูลผิดพลาด มีผลต่อการให้บริการหรือความพึงพอใจ
ของลูกค้า ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะทําให้เกิดการ
ดําเนินงานที่ต่อเน่ือง 

2) การบริการลูกค้า (Customer Service) ครอบคลุมต้ังแต่การนําส่งสินค้าที่ถูกต้อง 
ถูกจํานวน ถูกสถานที่ ถูกเวลาตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ด้วยต้นทุนที่ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้   

3) กระบวนการสั่งซื้อ (Order processing) ครอบคลุมต้ังแต่การรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า     
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็น         
จุดเช่ือมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า จึงควรใช้เวลาในกระบวนน้ีให้สั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้มากที่สุด 

4) การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) เป็นการพยากรณ์ความต้องการ   
ในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสร้างผลกําไรหรือขาดทุนได้ 

5) การจัดซื้อ (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือจัดซื้อสินค้า    
และวัตถุดิบน้ันๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวม ต้ังแต่การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือ
เง่ือนไข ปริมาณในการส่ังซื้อ และการประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 

6) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของส่วนงานอ่ืน รวมถึงมีผลต่อกําไรขาดทุนขององค์กร เช่น หากระดับสินค้าคงคลังสูง 
การเก็บสินค้าที่ล้าสมัย ทําให้ต้นทุนในการจัดเก็บเพ่ิมขึ้น หากจัดเก็บสินค้าคงคลังน้อยต้นทุนในการจัดเก็บดูแล       
ก็จะตํ่าแต่อาจพบว่าต้นทุนการขนส่งอาจเพ่ิมมากขึ้นก็เป็นได้  

7) การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) หมายถึง การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
หรือสินค้าต้ังแต่จุดเร่ิมต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึง 
การขนย้ายไปยังจุดทําลาย องค์กรต้องคํานึงถึงรูปแบบวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า
รวมถึงเส้นทางการขนส่งด้วย เพ่ือควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing and Storage) เป็นกิจกรรม        
ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าต้ังแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบ และการจัดวางการจัดการ
พ้ืนที่ภายในคลังสินค้า ระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้การจัดการ
คลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 

9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน  
ไม่ว่าด้วยเหตุผล สินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน องค์กรมีความจําเป็นในการวางนโยบายที่จะรองรับ
สินค้าที่ถูกส่งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด  

10) การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ (Parts และ Services Support) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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1) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) การสื่อสารมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานด้านโลจิสติกส์ เช่น การรับส่งข้อมูลผิดพลาด มีผลต่อการให้บริการหรือความพึงพอใจ
ของลูกค้า ดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะทําให้เกิดการ
ดําเนินงานที่ต่อเน่ือง 

2) การบริการลูกค้า (Customer Service) ครอบคลุมต้ังแต่การนําส่งสินค้าที่ถูกต้อง 
ถูกจํานวน ถูกสถานที่ ถูกเวลาตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว้ด้วยต้นทุนที่ตํ่าที่สุดเท่าที่จะทําได้   

3) กระบวนการสั่งซื้อ (Order processing) ครอบคลุมต้ังแต่การรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า     
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็น         
จุดเช่ือมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า จึงควรใช้เวลาในกระบวนน้ีให้สั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้มากที่สุด 

4) การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasting) เป็นการพยากรณ์ความต้องการ   
ในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสร้างผลกําไรหรือขาดทุนได้ 

5) การจัดซื้อ (Procurement) เป็นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือจัดซื้อสินค้า    
และวัตถุดิบน้ันๆ รวมไปถึงการบริหารอุปทานโดยรวม ต้ังแต่การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือ
เง่ือนไข ปริมาณในการสั่งซื้อ และการประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้า เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 

6) การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของส่วนงานอ่ืน รวมถึงมีผลต่อกําไรขาดทุนขององค์กร เช่น หากระดับสินค้าคงคลังสูง 
การเก็บสินค้าที่ล้าสมัย ทําให้ต้นทุนในการจัดเก็บเพ่ิมข้ึน หากจัดเก็บสินค้าคงคลังน้อยต้นทุนในการจัดเก็บดูแล       
ก็จะตํ่าแต่อาจพบว่าต้นทุนการขนส่งอาจเพ่ิมมากขึ้นก็เป็นได้  

7) การบริหารการขนส่ง (Transportation Management) หมายถึง การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
หรือสินค้าต้ังแต่จุดเร่ิมต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึง 
การขนย้ายไปยังจุดทําลาย องค์กรต้องคํานึงถึงรูปแบบวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า
รวมถึงเส้นทางการขนส่งด้วย เพ่ือควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8) การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing and Storage) เป็นกิจกรรม        
ที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าต้ังแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบ และการจัดวางการจัดการ
พ้ืนที่ภายในคลังสินค้า ระดับของสินค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้การจัดการ
คลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด 

9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน  
ไม่ว่าด้วยเหตุผล สินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน องค์กรมีความจําเป็นในการวางนโยบายที่จะรองรับ
สินค้าที่ถูกส่งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด  

10) การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ (Parts และ Services Support) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการหลังการขาย โดยมีการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
สําหรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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11) การเลือกที่ต้ังโรงงานและคลังสินค้า (Plant และ Warehouse Site Selection) ที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง และลดระยะทางการขนส่งเพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

12) Material Handling เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า ระหว่าง
การผลิต และสินค้าสําเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้าย จํานวนคร้ังในการเคล่ือนย้าย รวมถึงปริมาณของวัตถุที่เคลื่อนย้าย เพ่ือให้มีต้นทุนในการบริหาร
จัดการที่ตํ่าท่ีสุด  

13) การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (Packaging และ Packing) ในด้านโลจิสติกส์มีไว้เพ่ือป้องกัน
ตัวสินค้าจากความเสียหาย และอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ
หีบห่อต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการขนย้ายและคลังสินค้า เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

ความแตกต่างระหว่างระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (กุลพงษ์ ยูนิพันธ์ และ 
กฤษดา วิศวธีรานนท์, 2548; วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) คือ 

การจัดการโซ่อุปทาน จะมุ่งเน้นการจัดการและการวางแผนในภาพรวมที่กว้างกว่าระบบโลจิสติกส์ 
โดยจะเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ข้ามองค์กรในลักษณะท่ีมีการเปลี่ยนสภาพ
ความเป็นเจ้าของและมีระเบียบขั้นตอนการดําเนินงานท่ีแตกต่างไปจากองค์กรที่เป็นต้นทางของการเปลี่ยนถ่าย 

ระบบโลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นการจัดการในระดับแผนปฏิบัติการ จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ระหว่างหน่วยต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน  

 กระบวนการจัดการโซ่อุปทานจึงเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โลจิสติกส์และ 
การจัดการโซ่อุปทาน โดยทุกกิจกรรมจากฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายกระจายสินค้า และฝ่ายการตลาด จะดําเนินการ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันก็ต่อเมื่อมีการประสานงานกับทุกๆ ฝ่ายทั้งผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต และลูกค้า 
การไหลของวัตถุดิบและสินค้า เรียกว่า การจัดการโลจิสติกส์ ส่วนการไปสร้างเคร่ืองมือช่วยในการจัดการ 
การไหลของสารสนเทศ เรียกว่า การจัดการโซ่อุปทาน ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI)  
              

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดด้านต้นทุน
(หน่วย: ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดด้านเวลา
(หน่วย: วัน) 

ตัวชี้วัดด้านความน่าเชื่อถือ
(หน่วย: ร้อยละ) 

1.การให้บริการแก่ลูกค้าและ
กิจกรรมสนับสนุน (Customer 
Service and Support) 

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้า
ต่อยอดขาย (Ratio of Customer 
Service Cost per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนอง 
คําสั่งซ้ือจากลูกค้า (Average 
Order Cycle Time) 

อัตราความสามารถการจัดส่ง
สินค้า (Delivered In-Full, 
On-Time: DIFOT) 

2.การจัดซ้ือจัดหา (Purchasing 
and Procurement) 

สัดส่วนการจัดซ้ือจัดหาต่อ
ยอดขาย  (Ratio of 
Procurement Cost per Sale)

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซ้ือ 
(Average Procurement 
Cycle Time) 

อัตราความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าของผูผ้ลิต 
(Supplier In-Full, On-
Time Rate) 

3.การสื่อสารด้าน โลจิสติกส์
และกระบวนการสั่งซ้ือ 
(Logistics Communication 
and Order Processing) 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกี่ยวกับ
การติดต้ังระบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรต่อยอดขาย (Ratio 
of Information Processing 
Cost per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งคําสัง่
ซ้ือภายในองค์กร (Average 
Order Processing Cycle 
Time) 

อัตราความแม่นยําของใบสั่ง
งาน (Order Accuracy Rate)

4.การขนส่ง (Transportation) สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อ
ยอดขาย 
(Ratio of Transportation 
Cost per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่ง
สินค้า (Average Delivery 
Cycle Time) 

อัตราความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าของแผนก
ขนส่ง  (Transport Delivered 
In-Full, On-Time: T-DIFOT) 

5.การเลือกสถานท่ีตั้งของ
โรงงานและคลังสินค้า 
(Facilities Site Selection, 
Warehousing and Storage) 

สัดส่วนต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of 
Warehousing Cost per Sale)

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปในคลังสินคา้ 
(Average Inventory Cycle 
Time) 

อัตราความแม่นยําของสินค้า
คงคลงั (Inventory 
Accuracy) 

6.การวางแผนหรือการ
คาดการณ์ ความต้องการของ
ลูกค้า (Demand Forecasting 
and Planning) 

สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย 
(Ratio of Forecasting Cost 
per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้า 
(Average Forecast 
Period) 

อัตราความแม่นยําการ
พยากรณ์  ความต้องการของ
ลูกค้า 
(Forecast Accuracy Rate) 

7.การบริหารสินค้าคงคลัง
(Inventory Management) 

สัดส่วนต้นทุนการถือครอง
สินค้าต่อยอดขาย (Ratio of 
Inventory Carrying Cost 
per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอ
เพ่ือตอบสนอง ความต้องการ
ของลูกค้า (Average 
Inventory Day) 

อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูป
ขาดมือ (Inventory Out of 
Stock Rate) 
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ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) (ต่อ) 
กิจกรรมโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน

(หน่วย: ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา

(หน่วย: วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ

น่าเชื่อถือ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

8.การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุ
หีบห่อ (Material Handling 
and Packing) 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีเสียหาย
ต่อยอดขาย (Ratio of 
Value Damaged per 
Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือ
ครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า (Average Material 
Handling and Packaging) 

อัตราความเสียหายของสินค้า 
(Damage Rate) 

9.โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
 (Reverse Logistics) 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตี
กลับต่อยอดขาย (Ratio of 
Returned Goods Value 
per Sale) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้า
คืนจากลูกคา้ (Average 
Cycle Time for Customer 
Return) 

อัตราการถูกตีกลับของสินค้า
(Rate of Return Goods) 

 ท่ีมา: สํานักโลจสิติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2556 

2.2.4 แนวทางการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ใน 3 มิติ ประกอบด้วย 
 1) ด้านต้นทุน 

 1.1) ตัวชี้วัดหลักด้านการบริหารด้านต้นทุน  
  1.1.1) สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (Ratio of Transportation Cost per 

Sales) เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุนการขนส่งต่อปีกับยอดขายต่อปี โดยต้นทุนการขนส่ง ได้แก่ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (กรณีที่ ดําเนินการขนส่งสินค้าด้วยตนเอง) 

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ํามันรถ เป็นต้น ค่าเสื่อมราคา
ของรถต่อปี ต้นทุนการบํารุงรักษารถต่อปี และต้นทุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านขนส่ง   

  (2) ค่าใช้จ่ายที่ว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งภายนอกเป็นผู้ดําเนินการขนส่งสินค้า 
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ามายังโรงงานท้ังหมด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า  

1.1.2) สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of Warehousing 
Cost per Sales) เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุนการบรหิารคลังสินค้าต่อปีกับยอดขายต่อปี  
โดยต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ได้แก่  

(1) ค่าใช้จ่ายของบุคลากรด้านคลังสินค้า ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงงาน  
ค่าล่วงเวลา ค่านํ้ามัน เป็นต้น  

(2) ต้นทุนคงที่ในการบริหารคลังสินค้า ได้แก่ ค่าประกันภัยคลังสินค้าต่อปี  
ค่าเสื่อมราคาคลังสินค้าต่อปี  

(3) ต้นทุนในการใช้บริการคลังสินค้าภายนอก เช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี เป็นต้น 
1.1.3) สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย (Ratio of Inventory Carrying 

Cost per Sales) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินค้า ณ ช่วงเวลาที่ได้ทําการ
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จัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า รวมทั้งต้นทุนในการถือครองสินค้าอ่ืน ๆ เช่น ค่าประกันภัยสินค้า ค่าเสื่อมราคา
ของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่จัดเก็บสินค้า เป็นต้น 

 1.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านการบริหารด้านต้นทุน  
1.2.1) สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อยอดขาย (Ratio of Customer Service Cost 

per Sales) เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อปีกับยอดขายต่อปี ซึ่งต้นทุนการให้บริการ
ลูกค้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านการตลาด หรือด้านขาย เช่น เงินเดือนบุคลากรฝ่ายบริการลูกค้า ค่าล่วงเวลา  
เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริการหลังการขายและกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การโฆษณา  

1.2.2) สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้อจัดหาต่อยอดขาย (Ratio of Procurement Cost per 
Sales) เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุนการจัดซื้อจัดหาต่อปีกับยอดขายต่อปี ซึ่งต้นทุนการจัดซื้อจัดหา 
ได้แก่  

 (1) ค่าใช้จ่ายของบุคลากรด้านจัดซื้อ เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าน้ํามัน เป็นต้น 
 (2) ค่าโสหุ้ยสําหรับการดําเนินการจัดซื้อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  

เป็นต้น 
1.2.3) สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองค์กร 

ต่อยอดขาย (Ratio of Information Processing Cost per Sales) เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างต้นทุน 
การลงทุนเกี่ยวกับการติดต้ังระบบการสื่อสารต่อปีกับยอดขายต่อปี โดยต้นทุนดังกล่าว ได้แก่   

 (1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดต้ังระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารต่อปี เช่น 
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร  

 (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารต่อปี เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ Printer และ Fax เป็นต้น 

1.2.4) สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อยอดขาย (Ratio of Forecasting 
Cost per Sales) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ช้ีวัดต้นทุนที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า โดยเปรียบเทียบสัดส่วน
ระหว่างต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อปีกับยอดขายต่อปี ต้นทุนการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกค้า ได้แก่ เงินเดือนเฉล่ียของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าคูณกับ
ระยะเวลาที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้ในการพยากรณ์ 

1.2.5) สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขาย (Ratio of Value Damage per 
Sales) เป็นตัวช้ีวัดมูลค่าของสินค้าที่เกิดการเสียหายนับต้ังแต่กระบวนการผลิตเสร็จสิ้น การจัดเก็บ จนกระทั่ง
ก่อนการจัดส่งสินค้า  

1.2.6) สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย (Ratio of Returned Goods 
Value per Sales) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดมูลค่าของสินค้าที่ถูกตีกลับมาจากลูกค้า อันเนื่องมาจากความเสียหาย
ของสินค้า หรือสินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐานท่ีกําหนด 
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2) ด้านเวลา 
2.1) ตัวชี้วัดหลักด้านการบริหารด้านเวลา   

 2.1.1) ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้า (Average Order Cycle 
Time) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินระยะเวลาในการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้า โดยนับต้ังแต่ยืนยันรับคําสั่งซื้อ
จากลูกค้า ผลิต จนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

 2.1.2) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า (Average Delivery Cycle Time) เป็นตัวช้ีวัด 
ที่ใช้ประเมินระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยนับต้ังแต่การจัดส่งสินค้าข้ึนรถและขนส่งสินค้าไปยัง
สถานที่ของลูกค้า จนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า 

 2.1.3) ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า (Average Inventory Day) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินระยะเวลาเฉล่ียที่ทําการสํารอง หรือจัดเก็บ
ผลผลิตมีปริมาณเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

2.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านการบริหารด้านเวลา   
 2.2.1) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ (Average Procurement Cycle Time) เป็นตัวช้ีวัด

ที่ใช้วัดระยะเวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า โดยนับต้ังแต่ได้รับการยืนยันรับคําส่ังซื้อจากผู้ผลิต จนกระทั่ง
ผู้ผลิตส่งมอบวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท 

 2.2.2) ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งคําสั่งซื้อภายในองค์กร (Average Order Processing 
Cycle Time) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉล่ียที่ฝ่ายการตลาดส่งคําสั่งซื้อไปยังด้านต่าง ๆ โดยนับต้ังแต่
ระยะเวลาที่ฝ่ายการตลาดได้รับยืนยันคําสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระท่ังฝ่ายการตลาดได้ส่งคําสั่งซื้อไปยังแผนกต่าง ๆ 
จนครบ 

 2.2.3) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปในคลังสินค้า (Average Inventory 
Cycle Time) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ยที่ผลผลิตอยู่ในคลังสินค้าโดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผลผลิตถูก
จัดเก็บในคลังสินค้าจนกระทั่งผลผลิตถูกเบิกออกจากคลังสินค้าเพ่ือจัดส่งไปให้กับลูกค้า 

 2.2.4) ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Average Forecast 
Period) เป็นตัวช้ีวัดที่ทําให้ทราบถึงช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า  

 2.2.5) ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า (Average Material 
Handling and Packaging) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินระยะเวลาต้ังแต่รับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
ดําเนินการผลิต การบรรจุสินค้าจนกระทั่วจัดเก็บผลผลิตไว้ในคลังสินค้าเพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป 

 2.2.6) ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า (Average Cycle Time for 
Customer Return) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ยในการรับคืนสินค้าจากลูกค้า โดยนับระยะเวลาต้ังแต่
ลูกค้าแจ้งให้ทําการรับสินค้าคืนจนกระท่ังทําการรับสินค้าคืน หรือได้รับสินค้าคืนกลับมายังบริษัท 
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3) ด้านความน่าเชื่อถือ  
3.1) ตัวชี้วัดหลักด้านการบริหารด้านความน่าเชื่อถือ  

 3.1.1) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง (Transport Delivered 
In-Full, On-Time: T-DIFOT) เป็นตัวช้ีวัดประเมินความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามสภาพ 
ครบตามจํานวนและตรงเวลาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ 

 3.1.2) อัตราความแม่นยําการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Forecast Accuracy 
Rate) เป็นตัวช้ีวัดความแม่นยําในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า โดยเปรียบเทียบจากผลต่างของ
ปริมาณการส่ังซื้อสินค้าจริง กับปริมาณสินค้าที่ได้พยากรณ์ไว้ 

 3.1.3) อัตราการถูกตีกลับของสินค้า (Rate of Return Goods) เป็นตัวช้ีวัดหลัก
สัดส่วนการถูกตีกลับของสินค้าจากลูกค้าหลังจากได้ทําการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

3.2) ตัวชี้วัดสนับสนุนด้านการบริหารด้านความน่าเชื่อถือ  
 3.2.1) อัตราความสามารถการจัดส่งสินค้า (Delivered In-Full, On-Time: DIFOT) 

เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าครบจํานวนและตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
 3.2.2) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต (Supplier In-Full, On-

Time Rate) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของผู้ผลิตในการตอบสนองคําสั่งซื้อตามท่ีได้ตกลงกันไว้ โดยมีการส่ง
สินค้าครบตามจํานวนและตรงเวลา 

 3.2.3) อัตราความแม่นยําของใบส่ังงาน (Order Accuracy Rate) เป็นตัวช้ีวัดความแม่นยํา
ของใบสั่งงานจากฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดที่ถูกส่งไปยังด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.2.4) อัตราความแม่นยําของสินค้าคงคลัง (Inventory Accuracy) เป็นตัวช้ีวัดความแม่นยํา
ของสินค้าคงคลัง (วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และผลผลิต) ที่แสดงความแตกต่างระหว่างจํานวนสินค้าคงคลัง 
ที่ได้บันทึกไว้กับจํานวนสินค้าคงคลังที่ได้จากการนับจริง 

 3.2.5) อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูปขาดมือ (Inventory Out of Stock Rate)  
เป็นตัวช้ีวัดถึงความถ่ีหรือจํานวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้เน่ืองจากผลผลิตมีไม่เพียงพอ  

 3.2.6) อัตราความเสียหายของสินค้า (Damage Rate) เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดอัตราความ
เสียหายที่เกิดกับผลผลิตนับต้ังแต่ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมสินค้าเพ่ือจัดส่ง โดยคิดตามจํานวนที่เกิด 
ความเสียหาย 

  
 

บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 
3.1 สถานการณ์การผลิต 

ในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) เน้ือที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตสับปะรดของไทยมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
7.54 และ 6.34 ต่อปี  คือ ลดลงจาก 619,565 ไร่ และ 2.40 ล้านตัน ในปี 2555 เป็น 457,197 ไร่ และ 1.84 
ล้านตัน ในปี 2559 ตามลําดับ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.24 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 
3,874 กิโลกรัม ในปี 2555 เป็น 4,015 กิโลกรัม ในปี 2559 เนื่องจากราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้
สูงขึ้นต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2558 อย่างต่อเน่ือง จูงใจให้เกษตรกรขยายการปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ว่าง ปลูกแซม
ในสวนยางพาราท่ีปลูกใหม่ และปลูกแทนพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่
ปลายปี 2558 ถึงกลางปี 2559 มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งยาวนาน ทําให้สับปะรดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
ผลสับปะรดมีขนาดเล็กแคระแกร็น รวมทั้งการบังคับการออกดอกในช่วงกลางปี 2559 เพ่ือจะให้ผลผลิตออก
ในช่วงปลายปีทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศของปี 2559 ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 3.1   

สําหรับพันธ์ุสับปะรดที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย เพ่ือส่งเข้าโรงงานแปรรูป
สับปะรด ทั้งน้ี เมื่อนําสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียไปปลูกในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างในเร่ืองลักษณะของดิน 
และสภาพอากาศ ทําให้ได้ผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สับปะรดห้วยหมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ สับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลย สับปะรดศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
สับปะรดท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปลูกสับปะรดสําหรับบริโภคสด ได้แก่ พันธ์ุนางแล 
พันธ์ุภูแล พันธ์ุสวี พันธ์ุภูเก็ต พันธ์ุตราดสีทอง รวมทั้งปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกสับปะรดบริโภคสดพันธ์ุ MD2 
ซึ่งเมื่อนําไปปลูกในแต่ละพ้ืนที่จะมีการต้ังช่ือที่แตกต่างกันได้แก่ หอมสุวรรณ เหลืองสามร้อยยอด เป็นต้น 

แหล่งปลูกสับปะรดที่สําคัญของไทย พบว่า ภาคกลางมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณร้อยละ 61.84  
ของเน้ือที่เก็บเกี่ยวทัง้ประเทศ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีเน้ือที่เก็บเก่ียวประมาณร้อยละ 
16.78 และร้อยละ 14.80 ตามลําดับ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเน้ือที่เก็บเก่ียวมากที่สุดร้อยละ 43.20  
ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศรองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี ระยอง และเพชรบุรี มีเน้ือที่เก็บเกี่ยวประมาณ
ร้อยละ 8.03  ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 5.94 ตามลําดับ ทั้งน้ี ในช่วงปี 2557 – 2559 มีการขยายพ้ืนที่ปลูก
สับปะรดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น  
จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอ่ืน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง เป็นต้น มาปลูก
สับปะรดแทน ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.1 

สําหรับผลผลิตพบว่า ในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรดท่ีสําคัญ ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี พิษณุโลก ผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.45  ร้อยละ 13.79 และร้อยละ
16.33 ยกเว้นจังหวัดราชบุรีที่ผลผลิตมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 2.73 โดยจังหวัดที่มีผลผลิตสับปะรดมากที่สุด
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในปี 2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลผลิต 0.78 ล้านตัน หรือร้อยละ 42.39 

18



บทท่ี 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 
3.1 สถานการณ์การผลิต 

ในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) เน้ือที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตสับปะรดของไทยมีอัตราลดลงเฉล่ียร้อยละ 
7.54 และ 6.34 ต่อปี  คือ ลดลงจาก 619,565 ไร่ และ 2.40 ล้านตัน ในปี 2555 เป็น 457,197 ไร่ และ 1.84 
ล้านตัน ในปี 2559 ตามลําดับ ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่มีอัตราเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.24 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 
3,874 กิโลกรัม ในปี 2555 เป็น 4,015 กิโลกรัม ในปี 2559 เนื่องจากราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้
สูงขึ้นต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2558 อย่างต่อเน่ือง จูงใจให้เกษตรกรขยายการปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ว่าง ปลูกแซม
ในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ และปลูกแทนพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่
ปลายปี 2558 ถึงกลางปี 2559 มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งยาวนาน ทําให้สับปะรดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
ผลสับปะรดมีขนาดเล็กแคระแกร็น รวมทั้งการบังคับการออกดอกในช่วงกลางปี 2559 เพ่ือจะให้ผลผลิตออก
ในช่วงปลายปีทําได้ไม่เต็มที่ ทําให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศของปี 2559 ลดลง ดังแสดงในตารางที่ 3.1   

สําหรับพันธ์ุสับปะรดที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย เพ่ือส่งเข้าโรงงานแปรรูป
สับปะรด ทั้งน้ี เมื่อนําสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียไปปลูกในแต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างในเร่ืองลักษณะของดิน 
และสภาพอากาศ ทําให้ได้ผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ สับปะรดศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สับปะรดห้วยหมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ สับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลย สับปะรดศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
สับปะรดท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปลูกสับปะรดสําหรับบริโภคสด ได้แก่ พันธ์ุนางแล 
พันธ์ุภูแล พันธ์ุสวี พันธ์ุภูเก็ต พันธ์ุตราดสีทอง รวมทั้งปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกสับปะรดบริโภคสดพันธ์ุ MD2 
ซึ่งเมื่อนําไปปลูกในแต่ละพ้ืนที่จะมีการต้ังช่ือที่แตกต่างกันได้แก่ หอมสุวรรณ เหลืองสามร้อยยอด เป็นต้น 

แหล่งปลูกสับปะรดที่สําคัญของไทย พบว่า ภาคกลางมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณร้อยละ 61.84  
ของเน้ือที่เก็บเกี่ยวทัง้ประเทศ รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีเน้ือที่เก็บเก่ียวประมาณร้อยละ 
16.78 และร้อยละ 14.80 ตามลําดับ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเน้ือที่เก็บเก่ียวมากที่สุดร้อยละ 43.20  
ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้งประเทศรองลงมาได้แก่ จังหวัดราชบุรี ระยอง และเพชรบุรี มีเน้ือที่เก็บเกี่ยวประมาณ
ร้อยละ 8.03  ร้อยละ 7.37 และร้อยละ 5.94 ตามลําดับ ทั้งน้ี ในช่วงปี 2557 – 2559 มีการขยายพ้ืนที่ปลูก
สับปะรดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น  
จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชชนิดอ่ืน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง เป็นต้น มาปลูก
สับปะรดแทน ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.1 

สําหรับผลผลิตพบว่า ในช่วง 5 ปี (ปี 2555 – 2559) จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรดท่ีสําคัญ ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี พิษณุโลก ผลผลิตมีอัตราลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.45  ร้อยละ 13.79 และร้อยละ
16.33 ยกเว้นจังหวัดราชบุรีที่ผลผลิตมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.73 โดยจังหวัดที่มีผลผลิตสับปะรดมากที่สุด
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในปี 2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลผลิต 0.78 ล้านตัน หรือร้อยละ 42.39 
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ของผลผลิตทั้งประเทศ รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง ราชบุรี ชลบุรี และพิษณุโลก ร้อยละ 10.87 ร้อยละ 
6.52  ร้อยละ 5.98 และร้อยละ 4.89 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2  

 

ตารางที่ 3.1 เนื้อที่เก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของสับปะรดของไทย ปี 2555 - 2559 
 เนื้อทีเ่ก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต

(ล้านตนั) 
ผลผลิตต่อไร ่
(กิโลกรัม) 

ปี 2555 619,565 2.40 3,874 
ปี 2556 532,947 2.07 3,880 
ปี 2557 452,352 1.92 4,237 
ปี 2558 446,771 1.83 4,085 
ปี 2559 457,197 1.84 4,015 

อัตราเพิ่ม/ลด(ร้อยละ) -7.54 -6.34 1.24 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

 
 

ภาคเหนือ 16.78 % 
- พิษณุโลก 5.93 % 
- ลําปาง 3.54 % 
- เชียงราย 2.80 %

ภาคกลาง 61.84 % 
- ประจวบฯ 43.20 % 
- ราชบุรี 8.03 % 
- เพชรบรี 5.94 %

ภาคตะวันออก 14.80 % 
- ระยอง 7.37 % 
- ชลบุรี 4.28 % 
- ฉะเชิงเทรา 2.03 %

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.13 %
- เลย 1.98 % 
- ชัยภูมิ 1.71 % 
- หนองคาย 0.76 %

ภาคใต้ 1.45 %
- ชุมพร 1.11 % 
- พัทลุง 0.14 %

ภาพท่ี 3.1 แหล่งปลูกสับปะรดที่สําคัญของไทยปี 2559
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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ตารางที่ 3.2 ปริมาณผลผลิตสับปะรดของแหล่งผลิตสับปะรดของไทยปี 2555 – 2559 

หน่วย : ล้านตัน 
 ประจวบคีรีขันธ ์ ระยอง ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก อื่นๆ รวม

ปี 2555 0.83 0.35 0.11 0.20 0.17 0.74 2.40
ปี 2556 0.73 0.28 0.10 0.16 0.15 0.65 2.07
ปี 2557 0.79 0.26 0.10 0.13 0.07 0.57 1.92
ปี 2558 0.79 0.20 0.11 0.12 0.09 0.52 1.83
ปี 2559 0.78 0.20 0.12 0.11 0.09 0.54 1.84

อัตรา เพิ่ ม /
ลด(ร้อยละ) 

-0.45 -13.55 2.73 -13.79 -16.33 -8.18 -6.34

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

3.2 สถานการณ์การตลาด  
ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรดเข้มข้นที่สําคัญของโลก ซึ่งในช่วง 5 ปี 

(ปี 2555 – 2559) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ดังนี้ 
3.2.1 สับปะรดกระป๋อง ปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 4.90 ต่อปี คือ ลดลงจาก 574,922 ตัน ในปี 

2555 เป็น 482,637 ตัน ในปี 2559 โดยในปี 2559 ปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 476,991 ตัน ในปี 2558  
ร้อยละ 1.18 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.50 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 16,532 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 20,372 ล้านบาท ในปี 2559 โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 18,675 ล้านบาท ในปี 2558 
ร้อยละ 9.09 ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

3.2.2 น้ําสับปะรด ปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 14.04 ต่อปี คือ ลดลงจาก 143,579 ตัน ในปี 2555 
เป็น 86,644 ตัน ในปี 2559 โดยในปี 2559 ปริมาณการส่งออกลดลงจาก 85,707 ตัน ในปี 2558 ร้อยละ 1.09 
ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.69 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 5,574 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 6,450 
ล้านบาท ในปี 2559 โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 5,373 ลา้นบาท ในปี 2558 ร้อยละ 20.04 
ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.2 ปริมาณผลผลิตสับปะรดของแหล่งผลิตสับปะรดของไทยปี 2555 – 2559 

หน่วย : ล้านตัน 
 ประจวบคีรีขันธ ์ ระยอง ราชบุรี ชลบุรี พิษณุโลก อื่นๆ รวม

ปี 2555 0.83 0.35 0.11 0.20 0.17 0.74 2.40
ปี 2556 0.73 0.28 0.10 0.16 0.15 0.65 2.07
ปี 2557 0.79 0.26 0.10 0.13 0.07 0.57 1.92
ปี 2558 0.79 0.20 0.11 0.12 0.09 0.52 1.83
ปี 2559 0.78 0.20 0.12 0.11 0.09 0.54 1.84

อัตรา เพิ่ ม /
ลด(ร้อยละ) 

-0.45 -13.55 2.73 -13.79 -16.33 -8.18 -6.34

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
 

3.2 สถานการณ์การตลาด  
ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรดเข้มข้นท่ีสําคัญของโลก ซึ่งในช่วง 5 ปี 

(ปี 2555 – 2559) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ดังนี้ 
3.2.1 สับปะรดกระป๋อง ปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 4.90 ต่อปี คือ ลดลงจาก 574,922 ตัน ในปี 

2555 เป็น 482,637 ตัน ในปี 2559 โดยในปี 2559 ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 476,991 ตัน ในปี 2558  
ร้อยละ 1.18 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.50 ต่อปี คือ เพ่ิมข้ึนจาก 16,532 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 20,372 ล้านบาท ในปี 2559 โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 18,675 ล้านบาท ในปี 2558 
ร้อยละ 9.09 ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

3.2.2 น้ําสับปะรด ปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 14.04 ต่อปี คือ ลดลงจาก 143,579 ตัน ในปี 2555 
เป็น 86,644 ตัน ในปี 2559 โดยในปี 2559 ปริมาณการส่งออกลดลงจาก 85,707 ตัน ในปี 2558 ร้อยละ 1.09 
ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.69 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 5,574 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 6,450 
ล้านบาท ในปี 2559 โดยในปี 2559 มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นจาก 5,373 ล้านบาท ในปี 2558 ร้อยละ 20.04 
ดังแสดงในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.3 ปริมาณ และมูลค่าการสง่ออกสับปะรดกระป๋องของไทย ปี 2555 - 2559 

ปี ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2555 574,922 16,532 
2556 555,301 15,112 
2557 518,569 16,052 
2558 476,991 18,675 
2559 482,637 20,372 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -4.90 6.50 
ที่มา: กรมศุลกากร (2560)  
 
ตารางที่ 3.4 ปริมาณ มูลคา่การสง่ออกน้าํสับปะรดของไทย ปี 2555 – 2559 

ปี ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
2555 143,579 5,574 
2556 141,711 4,551 
2557 104,557 4,264 
2558 85,707 5,373 
2559 86,644 6,450 

อัตราเพ่ิม (ร้อยละ) -14.04 4.69 
ที่มา: กรมศลุกากร (2560) 
 

3.2.3 ราคา 
1) ราคาที่เกษตรกรขายได ้ 

(1) สับปะรดโรงงาน ปี 2555 - 2559 ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 35.98 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 3.30 บาท ในปี 2555 เป็นกิโลกรัมละ 10.18 บาท ในปี 2559  
โดยในปี 2559 ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.29 บาท ในปี 2558 ร้อยละ 
1.07 ดังแสดงในตารางที่ 3.5 

(2) สับปะรดบริโภคสด ปี 2555 - 2559 ราคาสับปะรดบริโภคสดที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 21.18 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.70 บาท ในปี 2555 เป็นกิโลกรัมละ 13.45 บาท ในปี 2559  
โดยในปี 2559 ราคาท่ีเกษตรกรขายเพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.57 บาท ในปี 2558 ร้อยละ 7.00 ดังแสดง 
ในตารางที่ 3.5 

2) ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ ปี 2555 – 2559 ราคาขายส่งสับปะรดบริโภคสด (ศรีราชา 
เบอร์ 1) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.54 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.35 บาท ในปี 2555 เป็นกิโลกรัมละ 22.25 
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บาท ในปี 2559 โดยในปี 2559 ราคาสับปะรดบริโภคสดขายส่งตลาดกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 17.23 
บาท ในปี 2558 ร้อยละ 29.13 ดังแสดงในตารางที่ 3.5 

 

ตารางที่ 3.5 ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ และราคาขายส่งสับปะรดบริโภคสด ณ ตลาดกรุงเทพฯ ปี 2555 - 2559 
หน่วย: บาท/กิโลกรัม 

ปี 
ราคาที่เกษตรกรขายได้1/ ราคาขายส่ง2/

สับปะรดโรงงาน สับปะรดบริโภคสด สับปะรดบริโภคสด
2555 3.30 6.70 14.35 
2556 4.53 7.42 15.21 
2557 7.15 9.01 17.89 
2558 10.29 12.57 17.23 
2559 10.18 13.45 22.25 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 35.98 21.18 10.54 
ที่มา: 1/สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560)   2/กรมการค้าภายใน (2560)    
 

3) ราคาส่งออก  
(1) สับปะรดกระป๋อง ปี 2555 - 2559 ราคาส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.92 ต่อปี คือ 

เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.75 บาท ในปี 2555 เป็นกิโลกรัมละ 42.21 บาท ในปี 2559 ซึ่งราคาส่งออกในปี  2559 
เพ่ิมขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.15 บาท ในปี 2558 ร้อยละ 7.82 ดังแสดงในตารางที่ 3.6 

(2) น้ําสับปะรด ปี 2555 - 2559 ราคาส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.68 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 32.87 บาท ในปี 2555 เป็นกิโลกรัมละ 60.22 บาท ในปี 2559 ซึ่งราคาส่งออกในปี 2559 ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 62.69 บาท ในปี 2558 ร้อยละ 3.94 ดังแสดงในตารางที่ 3.6 

 

ตารางที่ 3.6 ราคาส่งออกสบัปะรดกระปอ๋ง และน้ําสับปะรดของไทย ปี 2555 – 2559 
                หน่วย : บาท/กิโลกรมั 

ปี สับปะรดกระป๋อง น้ําสับปะรด 
2555 28.75 32.87 
2556 27.21 32.11 
2557 30.96 40.78 
2558 39.15 62.69 
2559 42.21 60.22 

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) 11.92 20.68 
          ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 
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3.3 สถานการณ์การค้า 

3.3.1 การส่งออก 
1) สับปะรดกระป๋อง ปี 2555 - 2559 ปริมาณการส่งออกสับปะรดกระป๋องลดลงร้อยละ 

0.32 ต่อปี คือ ลดลงจาก 1,143 พันตัน ในปี 2555 เป็น 1,105 พันตัน ในปี 2559 โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ของโลก ซึ่งในปี 2559 ไทยส่งออกปริมาณ 494 พันตัน หรือร้อยละ 44.71 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่งออกปริมาณ 372 พันตัน และ 123 พันตัน หรือร้อยละ 33.67 และ
ร้อยละ 11.13 ของปริมาณการส่งออกท้ังหมด ตามลําดับ สําหรับมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.57 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 1,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2555 เป็น 1,252 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ   
ในปี 2559 โดยในปี 2559 ไทยส่งออกมูลค่า 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 47.12 ของมูลค่า 
การส่งออกทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 341 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 27.24 และร้อยละ 12.14 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด ตามลําดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 3.7  

2) น้ําสับปะรด ปี 2555 - 2559 ปริมาณการส่งออกนํ้าสับปะรดลดลงร้อยละ 2.24 ต่อปี คือ 
ลดลงจาก 431 พันตัน ในปี 2555 เป็น 405 พันตัน ในปี 2559 ซึ่งในปี 2559 ไทยส่งออกปริมาณ 85 พันตัน 
หรือร้อยละ 20.99 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด สําหรับมูลค่าการส่งออกน้ําสับปะรดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.17 
ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 472 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2555 เป็น 628 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559  
โดยในปี 2559 ไทยส่งออกมูลค่า 182 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 28.98 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด  
ดังแสดงในตารางที่ 3.8  
 
ตารางท่ี 3.7 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระปอ๋งของประเทศผู้สง่ออกทีส่ําคญั ปี 2555 - 2559 

ปริมาณ: พันตัน     มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ประเทศ 
2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ไทย 586 543 565 502 528 505 491 564 494 590 -4.71 2.87
ฟิลิปปินส์ 272 220 211 176 215 182 324 337 372 341 11.13 16.49
อินโดนีเซีย 162 148 154 135 171 166 172 192 123 152 -4.31 4.14
เนเธอร์แลนด์ 28 45 27 43 25 41 19 33 25 43 -5.62 -3.49
เยอรมนี 18 26 18 25 18 26 17 23 18 28 -0.57 0.65
จีน 25 23 24 21 13 13 20 20 25 27 -1.81 2.76
อ่ืน ๆ 52 70 53 74 50 71 47 68 48 71 -2.76 -0.56

รวม 1,143 1,075 1,052 976 1,020 1,004 1,090 1,237 1,105 1,252 -0.32 5.57
ท่ีมา: Global Trade Atlas (2017)              
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ตารางที ่3.8 ปริมาณและมูลคา่การส่งออกน้ําสบัปะรดของประเทศผู้ส่งออกที่สาํคญั ปี 2555 - 2559 

ปริมาณ: พันตัน   มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ประเทศ 
2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราเพิ่ม 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ไทย 136 175 137 146 103 130 85 157 85 182 -13.21 1.52
 เนเธอร์แลนด์ 61 100 65 87 71 102 68 127 13 133 -26.26 9.95
ฟิลิปปินส์ 129 66 115 63 126 73 87 60 173 90 3.13 5.88
คอสตาริกา 36 38 42 38 31 32 58 67 33 78 1.50 22.21
อินโดนีเซีย 21 29 20 23 21 27 20 39 13 35 -9.15 9.46
อ่ืน ๆ 48 64 33 45 41 53 54 96 88 110 18.59 20.21

รวม 431 472 412 402 393 417 372 546 405 628 -2.24 9.17
ท่ีมา: Global Trade Atlas (2017)                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.3.2 การนําเข้า 
1) สับปะรดกระป๋อง ปี 2555 - 2559 ปริมาณการนําเข้าสับปะรดกระป๋องลดลงร้อยละ 2.93 

ต่อปี คือ ลดลงจาก 997 พันตัน ในปี 2555 เป็น 905 พันตัน ในปี 2559 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่
ของโลก ซึ่งในปี 2559 สหรัฐอเมริกานําเข้าปริมาณ 320 พันตัน หรือร้อยละ 35.36 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ เยอรมนี นําเข้าปริมาณ 81 พันตัน หรือร้อยละ 8.95 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด สําหรับมูลค่า
การนําเข้าสับปะรดกระป๋องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.79 ต่อปี คือ เพ่ิมขึ้นจาก 1,092 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2555  
เป็น 1,163 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยในปี 2559 สหรัฐอเมริกานําเข้ามูลค่า 383 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือร้อยละ 32.93 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เยอรมนี มูลค่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือร้อยละ 9.20 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3.9 

2) น้ําสับปะรด ปี 2555 - 2559 ปริมาณการนําเข้านํ้าสับปะรดลดลงร้อยละ 1.59 ต่อปี คือ 
ลดลงจาก 341 พันตัน ในปี 2555 เป็น 318 พันตัน ในปี 2559 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําเข้ารายใหญ ่ 
ซึ่งในปี 2559 สหรัฐอเมริกานําเข้าปริมาณ 135 พันตัน หรือร้อยละ 42.45 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ นําเข้าปริมาณ 62 พันตัน หรือร้อยละ 19.50 ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด 
สําหรับมูลค่าการนําเข้านํ้าสับปะรดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.74 ต่อปี คือ เพ่ิมข้ึนจาก 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
ในปี 2555 เป็น 576 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 โดยในปี 2559 เนเธอร์แลนด์นําเข้ามูลค่า 165 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือร้อยละ 28.65 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 91 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือร้อยละ 15.80 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3.10  
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ตารางที ่3.9 ปริมาณและมูลคา่การนําเขา้สับปะรดกระป๋องของประเทศผูน้ําเขา้ที่สาํคัญ ปี 2555 - 2559  

ปริมาณ: พันตัน    มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ประเทศ 
2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
สหรัฐอเมริกา 330 316 340 319 314 308 334 387 320 383 -0.79 5.95
เยอรมัน 98 107 106 108 84 94 87 103 81 107 -5.62 -0.47
สเปน 49 68 49 66 46 67 47 65 42 67 -3.44 -0.45
รัสเซีย 55 49 73 63 62 56 48 42 42 40 -9.14 -7.79
เนเธอร์แลนด์ 47 59 31 37 42 47 36 48 41 58 -1.23 2.29
อ่ืน ๆ 418 493 414 479 395 481 361 484 379 508 -3.27 0.71

รวม 997 1,092 1,013 1,072 943 1,053 913 1,129 905 1,163 -2.93 1.79
ท่ีมา: Global Trade Atlas (2017)              
 
ตารางที ่3.10 ปริมาณและมูลค่าการนาํเข้าน้าํสบัปะรดของประเทศผู้นาํเขา้ทีส่ําคญั ปี 2555 - 2559 

ปริมาณ: พันตัน    มูลค่า: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ประเทศ 
2555 2556 2557 2558 2559 

อัตราเพิ่ม
(ร้อยละ) 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
สหรัฐอเมริกา 116 56 109 46 104 44 115 66 135 91 3.63 14.25
เนเธอร์แลนด์ 55 78 73 88 89 111 81 154 62 165 3.50 22.85
สเปน 27 43 30 40 33 44 26 48 19 53 -8.11 6.19
อิตาลี 23 34 17 21 15 20 17 31 12 32 -12.20 2.72
ฝรั่งเศส 14 22 13 18 14 20 15 24 13 30 -0.05 9.50
อ่ืน ๆ 106 187 106 156 104 161 87 174 77 205 -8.03 2.97

รวม 341 420 348 369 359 400 341 497 318 576 -1.59 9.74
ท่ีมา: Global Trade Atlas (2017)              
 
3.4 โครงสร้างตลาดสับปะรด  

3.4.1 โครงสร้างตลาดสับปะรด เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย เพ่ือส่ง
เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปสับปะรดในการผลิตเป็นผลิต ดังนั้น ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของผลผลิต
ทั้งหมดส่งเข้าโรงงานแปรรูปสับปะรด และผลผลิตประมาณร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมดจะบริโภคในประเทศ 
ในรูปผลสด และส่งออกตลาดต่างประเทศ ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 โครงสร้างตลาดสินค้าสับปะรด 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) 

 
3.4.2 วิถีการตลาดสับปะรด 

เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายผลผลิตสับปะรด ดังนี้ (ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.3) 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรดเพื่อส่งให้ผู้รวบรวมสับปะรดผลสดเป็น

ลําดับแรกก่อน ร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด แล้วจึงเก็บเก่ียวผลผลิตที่เหลือไปขายให้แก่ผู้รวบรวมสับปะรด
ในพ้ืนที่ (แผงรับซื้อ) หรือสถาบันเกษตรกร และส่งเข้าโรงงานแปรรูปสับปะรด/ผู้ส่งออกร้อยละ 50 และร้อยละ 
40 ของผลผลิตทั้งหมด  

2) ผู้รวบรวม/สถาบันเกษตรกรจะทําหน้าที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ือส่งเข้าโรงงาน
แปรรูปสับปะรด/ผู้ส่งออก ร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมด และผลผลิตที่เหลือร้อยละ 10 จะส่งเข้าตลาดขายส่ง
ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง 

3) โรงงานแปรรูปสับปะรด/ผู้ส่งออก จะส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค 
ในต่างประเทศในรูปของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ร้อยละ 79 ของผลผลิตทั้งหมด 
และส่งออกในรูปสับปะรดบริโภคสดร้อยละ 1 ของผลผลิตทั้งหมด 

4) พ่อค้ารวบรวมสับปะรดสดจะส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดขายส่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดไท และ
ตลาดสี่มุมเมืองร้อยละ 8 ของผลผลิตทั้งหมด และผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 2 จะส่งไปยังตลาดขายส่งในจังหวัด
ต่างๆ 

5) ตลาดกลางกรุงเทพฯ (ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง) จะทําหน้าที่กระจายผลผลิตสับปะรดสด
ไปยังตลาดขายปลีกในจังหวัดต่างๆ และตลาดขายปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล ร้อยละ 13 และร้อยละ 5 
ของผลผลิตทั้งหมด ตามลําดับ 

ส่งเข้าโรงงานแปรรูป

บริโภคสดในประเทศ
และส่งออก รอ้ยละ 10
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6) ตลาดขายปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตลาดขายปลีกในจังหวัดต่างๆ จะจําหน่าย
ผลผลิตสู่ผู้บริโภคในประเทศ ร้อยละ 20 ของผลผลิตทั้งหมด 
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ภาพท่ี 3.3 วิถีการตลาดสับปะรด 
 ท่ีมา: จากการสาํรวจ (2559) 

 
3.5 กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 

โรงงานแปรรูปสับปะรดมีกระบวนการจัดหาสับปะรดสดป้อนเข้าโรงงานแปรรูปเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ดังนี้ 

3.5.1 การจัดหาสับปะรดสดจากเกษตรกร แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี ได้แก่ 
1) การจัดหาสับปะรดจากเกษตรกรที่ทําสัญญาซื้อขาย (Contract Farming) โรงงานแปรรูป

สับปะรดจะมีสัญญาซื้อขายกับเกษตรกร ซึ่งระบุถึงปริมาณหรือโควตา และราคาขั้นตํ่า โดยที่โรงงานแปรรูป
ขนาดใหญ่จะมีระบบในการประเมินการผลิตของเกษตรกร รวมท้ังมีการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกร เพ่ือช่วย
ในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพของสับปะรด ในขณะเดียวกันเกษตรกรจะมีการรายงานผลการเพาะปลูก 
เป็นระยะ ๆ ให้แก่โรงงานแปรรูป เพ่ือให้โรงงานแปรรูปสามารถบริหารจัดการปริมาณผลผลิตเข้าสู่โรงงาน 
ที่เพียงพอ และทยอยส่งเข้าโรงงานอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาสับปะรดล้น หรือขาดแคลนสับปะรด 
ในการผลิต ทั้งน้ี โรงงานแปรรูปสับปะรดขนาดใหญ่เห็นความสําคัญของการที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยง
ของปริมาณวัตถุดิบป้อนโรงงาน และควบคุมให้วัตถุดิบเข้าโรงงานตามกําหนดเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ

เกษตรกร 

โรงงานแปรรูปสบัปะรด
/ผู้ส่งออก 

ผู้รวบรวม/สถาบัน
เกษตรกร(แผงสับปะรด)

พ่อค้ารวบรวม  
สับปะรดบริโภค

ผู้บริโภค
ต่างประเทศ

ตลาดขายส่งในจังหวัด

ผู้บริโภค      
ในประเทศ

ตลาดกลางกรุงเทพฯ 
(ตลาดไท/สี่มมเมือง) 

ตลาดขายปลีก
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 

ตลาดขายปลีกในจังหวัด 

15% 

8%

5% 

5%

2%

13% 
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และต่อเน่ือง ทั้งน้ี เกษตรกรที่ขายสับปะรดโดยตรงให้แก่โรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ที่มีรถกระบะเล็กเป็นของตนเอง และโดยเฉลี่ยรถกระบะ 1 คัน จะบรรทุกได้ครั้งละ 2.5 – 3 ตัน 

2) การจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรทั่วไป เป็นการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ไม่ได้ทําสัญญา
ซื้อขายกับโรงงานแปรรูป เน่ืองจากเป็นเกษตรกรท่ีต้องการขายสับปะรดให้กับโรงงานแปรรูปที่ให้ราคาที่ตนเอง
พอใจ โดยเห็นว่าราคาที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไม่เหมาะสม เพราะเป็นราคาที่กําหนดโดยโรงงานแปรรูป ซึ่งเกษตรกร
จะทําการจัดส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรูปโดยตรง 

3) การจัดหาวัตถุดิบผ่านผู้รวบรวมหรือแผง โดยผู้รวบรวมหรือแผงจะทําหน้าที่รวบรวมผลผลิต
สับปะรดจากเกษตรกร แล้วส่งมอบให้แก่โรงงานแปรรูป ซึ่งถือว่าผู้รวบรวมมีความสําคัญต่อโรงงานแปรรูป เน่ืองจาก
ผลผลิตสับปะรดจะถูกจัดส่งไปยังโรงงานแปรรูปผ่านทางผู้รวบรวมมากที่สุด ประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณ
สับปะรดทั้งหมด ดังนั้น ผู้รวบรวมจึงเปรียบเสมือนผู้ทําหน้าที่ช่วยจัดหาสับปะรดส่งเข้าโรงงานแปรรูป เพ่ือช่วย
ทําให้โรงงานแปรรูปมีวัตถุดิบที่เพียงพอ และสม่ําเสมอในการผลิต  

3.5.2 การจัดหาสับปะรดท่ีปอกและหั่นตามขนาดแล้วจากผู้รวบรวมหรือแผง โรงงานแปรรูป 
บางแห่งท่ีมีเงินทุนน้อยจะรับซื้อสับปะรดท่ีปอกและห่ันตามขนาดแล้วจากผู้รวบรวมหรือแผง เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
ป้อนโรงงาน โดยผู้รวบรวมจะทําหน้าที่ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกร ในข้อ 3.5.1 ข้อ 3) จากนั้นนํามา
ปอกและหั่นตามที่โรงงานแต่ละโรงต้องการ ซึ่งจะใช้แรงงานคนจากสมาชิกในครอบครัวหรือจ้างแรงงานเพ่ือน
บ้านในการปอกและห่ันเป็นสําคัญ ซึ่งสับปะรดที่ถูกปอกและห่ันแล้วจะต้องนํามาส่งให้แก่โรงงานภายใน  
4 ช่ัวโมงเพ่ือป้องกันไม่ให้สับปะรดเกิดกระบวนการหมักก่อนทําการผลิต 

3.5.3 สับปะรดที่มาจากไร่ของโรงงานเอง โรงงานแปรรูปจะปลูกสับปะรดในพื้นที่ของตนเองหรือ
พ้ืนที่เช่าเพ่ือบรรเทาปัญหากรณีสับปะรดขาดแคลน และเพ่ือควบคุมคุณภาพให้ได้ตามความต้องการ แต่วิธีการ
นี้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับโรงงาน ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปมากกว่าการเพาะปลูกสับปะรด 
3.6 กระบวนการผลิต 

3.6.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสับปะรดกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มีอยู่ 7 ขนาดแบ่งตามนํ้าหนัก 
คือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ 43 ออนซ์ และ 107 ออนซ์ และอาจอยู่ในรูปทรงที่แตกต่างกัน 
เช่น ทรงซคว็อทซ์ (Squat) และทรงทอล (Tall) โดยบรรจุภัณฑ์ขนาด 20 ออนซ์เป็นขนาดที่นิยมใช้มาก 

3.6.2 ชนิดของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องจะแตกต่างกันตามลักษณะ
ช้ินที่ทําการบรรจุ ดังนี้ 

1) สับปะรดฝานเป็นแว่น (Slices or Rings) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง และเป็นผลิตภัณฑ์       
หลักของโรงงานสับปะรดกระป๋อง สับปะรดฝานเป็นแว่นที่ดีที่สุด คือ ชนิดแว่นแฟนตาซี (Fantasy Slices) 
รองลงมา คือ แว่นชนิดคัด (Choice Slices) และชนิดแว่นมาตรฐาน (Standard Slices) นอกจากนี้มีชนิดครึ่งแว่น 
(Half Slices) ชนิดหน่ึงส่วนสี่แว่น (Quarter Slices) และชนิดแว่นหัก (Broken Slices) ซึ่งใช้สับปะรดท่ีมี
คุณภาพไม่ถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นมาทํา ชิ้นที่หักอาจมีขนาดและสัดส่วนไม่เสมอกัน 

2) สับปะรดช้ินใหญ่ (Chunks) เป็นสับปะรดช้ินสั้นหนาที่ตัดมาจากสับปะรดช้ินที่ฝานไม่สมบูรณ์ 
กว้าง 12 มิลลิเมตรขึ้นไป และยาวไม่เกิน 38 มิลลิเมตร 
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และต่อเน่ือง ทั้งน้ี เกษตรกรที่ขายสับปะรดโดยตรงให้แก่โรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ที่มีรถกระบะเล็กเป็นของตนเอง และโดยเฉลี่ยรถกระบะ 1 คัน จะบรรทุกได้ครั้งละ 2.5 – 3 ตัน 

2) การจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรทั่วไป เป็นการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ไม่ได้ทําสัญญา
ซื้อขายกับโรงงานแปรรูป เน่ืองจากเป็นเกษตรกรท่ีต้องการขายสับปะรดให้กับโรงงานแปรรูปท่ีให้ราคาที่ตนเอง
พอใจ โดยเห็นว่าราคาที่กําหนดในสัญญาซื้อขายไม่เหมาะสม เพราะเป็นราคาที่กําหนดโดยโรงงานแปรรูป ซึ่งเกษตรกร
จะทําการจัดส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรูปโดยตรง 

3) การจัดหาวัตถุดิบผ่านผู้รวบรวมหรือแผง โดยผู้รวบรวมหรือแผงจะทําหน้าที่รวบรวมผลผลิต
สับปะรดจากเกษตรกร แล้วส่งมอบให้แก่โรงงานแปรรูป ซึ่งถือว่าผู้รวบรวมมีความสําคัญต่อโรงงานแปรรูป เน่ืองจาก
ผลผลิตสับปะรดจะถูกจัดส่งไปยังโรงงานแปรรูปผ่านทางผู้รวบรวมมากที่สุด ประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณ
สับปะรดทั้งหมด ดังนั้น ผู้รวบรวมจึงเปรียบเสมือนผู้ทําหน้าที่ช่วยจัดหาสับปะรดส่งเข้าโรงงานแปรรูป เพ่ือช่วย
ทําให้โรงงานแปรรูปมีวัตถุดิบที่เพียงพอ และสม่ําเสมอในการผลิต  

3.5.2 การจัดหาสับปะรดท่ีปอกและหั่นตามขนาดแล้วจากผู้รวบรวมหรือแผง โรงงานแปรรูป 
บางแห่งที่มีเงินทุนน้อยจะรับซื้อสับปะรดท่ีปอกและห่ันตามขนาดแล้วจากผู้รวบรวมหรือแผง เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
ป้อนโรงงาน โดยผู้รวบรวมจะทําหน้าที่ต้ังแต่การจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกร ในข้อ 3.5.1 ข้อ 3) จากนั้นนํามา
ปอกและหั่นตามที่โรงงานแต่ละโรงต้องการ ซึ่งจะใช้แรงงานคนจากสมาชิกในครอบครัวหรือจ้างแรงงานเพ่ือน
บ้านในการปอกและห่ันเป็นสําคัญ ซึ่งสับปะรดท่ีถูกปอกและห่ันแล้วจะต้องนํามาส่งให้แก่โรงงานภายใน  
4 ช่ัวโมงเพ่ือป้องกันไม่ให้สับปะรดเกิดกระบวนการหมักก่อนทําการผลิต 

3.5.3 สับปะรดที่มาจากไร่ของโรงงานเอง โรงงานแปรรูปจะปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ของตนเองหรือ
พ้ืนที่เช่าเพ่ือบรรเทาปัญหากรณีสับปะรดขาดแคลน และเพ่ือควบคุมคุณภาพให้ได้ตามความต้องการ แต่วิธีการ
นี้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับโรงงาน ซึ่งมีความถนัดในการแปรรูปมากกว่าการเพาะปลูกสับปะรด 
3.6 กระบวนการผลิต 

3.6.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสับปะรดกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้มีอยู่ 7 ขนาดแบ่งตามนํ้าหนัก 
คือ ขนาด 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ 43 ออนซ์ และ 107 ออนซ์ และอาจอยู่ในรูปทรงที่แตกต่างกัน 
เช่น ทรงซคว็อทซ์ (Squat) และทรงทอล (Tall) โดยบรรจุภัณฑ์ขนาด 20 ออนซ์เป็นขนาดที่นิยมใช้มาก 

3.6.2 ชนิดของผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋องจะแตกต่างกันตามลักษณะ
ช้ินที่ทําการบรรจุ ดังนี้ 

1) สับปะรดฝานเป็นแว่น (Slices or Rings) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง และเป็นผลิตภัณฑ์       
หลักของโรงงานสับปะรดกระป๋อง สับปะรดฝานเป็นแว่นที่ดีที่สุด คือ ชนิดแว่นแฟนตาซี (Fantasy Slices) 
รองลงมา คือ แว่นชนิดคัด (Choice Slices) และชนิดแว่นมาตรฐาน (Standard Slices) นอกจากนี้มีชนิดครึ่งแว่น 
(Half Slices) ชนิดหน่ึงส่วนสี่แว่น (Quarter Slices) และชนิดแว่นหัก (Broken Slices) ซึ่งใช้สับปะรดที่มี
คุณภาพไม่ถึงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นมาทํา ชิ้นที่หักอาจมีขนาดและสัดส่วนไม่เสมอกัน 

2) สับปะรดช้ินใหญ่ (Chunks) เป็นสับปะรดช้ินสั้นหนาท่ีตัดมาจากสับปะรดช้ินที่ฝานไม่สมบูรณ์ 
กว้าง 12 มิลลิเมตรขึ้นไป และยาวไม่เกิน 38 มิลลิเมตร 
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3) สับปะรดช้ินยาว (Spears or Fingers) ได้แก่ สับปะรดท่ีตัดเป็นเสี้ยวตามแนวยาวของผล 
แต่ละช้ินยาวประมาณ 65 มิลลิเมตร 

4) สับปะรดล่ิม (Tidbits) ได้แก่ สับปะรดท่ีหั่นเป็นจากสับปะรดแว่นรูปร่างคล้ายลิ่มมีสัดส่วน
เสมอหนาประมาณ 8-13 มิลลิเมตร 

5) สับปะรดลูกเต๋า (Dices or Cubes) ได้แก่ สับปะรดท่ีมีลักษณะคล้ายลูกบาศก์ ขอบด้าน
ยาวที่สุดต้องมีไม่มากกว่า 14 มิลลิเมตร 

6) สับปะรดช้ินคละ (Pieces) เป็นสับปะรดท่ีมีขนาดไม่สม่ําเสมอจัดรวมเข้าอยู่ในชนิดใดชนิด
หน่ึงข้างต้นได้ 

7) สับปะรดช้ินเศษ (Chips) ได้มาจากเน้ือสับปะรดที่เหลือจากการทําสับปะรดลูกเต๋า 
8) สับปะรดช้ินย่อย (Crushed or Crisp Cut) เป็นสับปะรดลูกเต๋าเล็ก ๆ หรือฝานเป็นเศษเล็ก ๆ 

3.6.3 กระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง  
กระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋องมีการใช้แรงงานควบคู่กับการทํางานของเคร่ืองจักร โดยมี

ขั้นตอนการผลิต ดังนี้ (ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 3.4) 
1) นําสับปะรดท่ีหักก้าน และยอดออกแล้วเข้าเครื่องแยกขนาด โดยแบ่งตามขนาดต่าง ๆ คือ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 5.5 นิ้ว และ 6.5 นิ้ว จากนั้นนําสับปะรดที่คัดแล้วส่งผ่านไปตามสายพานขนาดต่างๆ 
ผ่านเครื่องฉีดนํ้าเพ่ือทําความสะอาด ชะล้างฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากผล หลังจากน้ันลําเลียง
เข้าเคร่ืองตัดหัว – ท้าย ปอกเปลือก และคว้านแกนออก โดยสับปะรดที่ผ่านข้ันตอนน้ีจะเป็นรูปทรงกระบอก 
ตรงกลางกลวง ซึ่งเปลือกและแกนสับปะรดจะถูกแยกและลําเลียงไปเพ่ือนําไปคั้นเป็นน้ําสับปะรดต่อไป 

2) สับปะรดที่ได้จากขั้นตอนแรกจะผ่านการล้างทําความสะอาดอีกครั้ง ก่อนที่จะเคล่ือนไป
ตามเครื่องลําเลียง เพ่ือให้คนงานตกแต่งตา หรือเปลือกที่ยังติดค้างอยู่ จากนั้นจึงผ่านเข้าเคร่ืองห่ันสับปะรด
เป็นแว่น (สับปะรด 1 ลูก จะห่ันได้ประมาณ 8-10 แว่น) โดยในขั้นตอนนี้ คนงานจะคัดเลือกแว่นตามสี และ
ขนาดความสมบูรณ์ของแว่น จากน้ันคนงานจะหยิบแว่นสับปะรดบรรจุกระป๋อง ใส่น้ําเช่ือมพอท่วมช้ินสับปะรด 
และช่ังนํ้าหนักให้ได้ตามที่ต้องการ (แว่นสับปะรดท่ีไม่สมบูรณ์จะถูกคัดออกและนําไปเข้าเครื่องเพ่ือตัดเป็นช้ิน
ในลักษณะอ่ืนๆ) 

3) นําเข้าหม้ออบเพ่ือไล่อากาศ แล้วผ่านเข้าเครื่องผนึกฝากระป๋อง และส่งเข้าเคร่ืองอัตโนมัติ
สู่กระบวนการสเตอริไรซเ์พ่ือฆ่าเช้ือโรค จากนั้นจะต้องทําให้เย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการนําสับปะรดที่ผ่านการ 
สเตอริไรซ์ลําเลียงผ่านสายนํ้าเย็นนานประมาณ 10 นาทีเพ่ือป้องกันไม่ให้สี รสชาติ กลิ่น และเน้ือสับปะรด
เปลี่ยนไป เมื่อนําออกจากสายนํ้าเย็นแล้วก็นําไปเป่าลมให้แห้ง ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง เพ่ือปรับสภาพให้
คืนตัว และมีคุณภาพคงที่ ในช่วงน้ีจะมีการตรวจสอบดูรอยร่ัว หรือรอยชํารุดต่างๆ ซึ่งหากพบกระป๋องมีรอย
ชํารุดก็สามารถนําไปเปิดเอาเน้ือออก และบรรจุกระป๋องใหม่ได้ สิ่งที่ต้องควบคุมคือ ระดับความเป็นกรด หรือ
ด่างภายในกระป๋อง ซึ่งจะต้องรักษาระดับค่า PH ให้ตํ่ากว่า 4.0 เพราะเช้ือแบคทีเรียบางชนิดอาจไม่ตาย และ
จะทําให้กระป๋องบวมพอง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
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4) ปิดฉลากตามท่ีลูกค้าต้องการ จากน้ันบรรจุใส่กล่องลําเลียงเพ่ือจัดเรียงเข้าเก็บในคลังสินค้า
เพ่ือรอจําหน่าย ในระหว่างนี้จะมีการสุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพตามจํานวนท่ีกําหนดเป็นระยะๆ เมื่อมี
คําสั่งซื้อจะทําการปิดฉลากตามคําส่ังซื้อ บรรจุลงกล่อง และขนส่งเพ่ือรอการส่งออก  

ทั้งนี้ วิธีการบรรจุสับปะรดใส่กระป๋องนั้น ได้มีการต้ังมาตรฐานการบรรจุ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1) แบบปกติ (Regular Pack) เป็นการบรรจุสับปะรดในสารท่ีใช้บรรจุซึ่งเป็นของเหลว และต้องมี

น้ําหนักเน้ือไม่น้อยกว่า 58% ของความจุกระป๋อง สําหรับสับปะรดทุกชนิด ยกเว้นสับปะรดท้ังผล สับปะรดช้ินเศษ 
และช้ินย่อย ต้องมีน้ําหนักเนื้อไม่น้อยกว่า 63% ของความจุกระป๋อง 

2) แบบแน่น (Heavy Pack) การบรรจุสับปะรดช้ินเศษ หรือช้ินย่อย อาจเติมสารให้ความหวาน
เข้าไป แต่ต้องมีน้ําหนักเนื้อไม่น้อยกว่า 73% ของความจุกระป๋อง 

3) แบบอัด (Solid Pack) การบรรจุสับปะรดช้ินเศษ หรือช้ินย่อย อาจเติมสารให้ความหวานเข้าไป 
แต่ต้องมีน้ําหนักเนื้อไม่น้อยกว่า 78% ของความจุกระป๋อง 
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ภาพที่ 3.4 กระบวนการผลติสับปะรดกระป๋อง 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2547) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
 ผลการศึกษาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดโรงงาน ได้เสนอผลการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น  
3 หัวข้อ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปที่ทําการศึกษา 
4.2 โครงสร้างและกิจกรรมในโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน 
4.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดโรงงาน 

4.1 ข้อมูลทั่วไปท่ีทําการศึกษา 
4.1.1 เกษตรกร จากผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยนํ้าฝน จึงทําให้มีระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงเดียวกัน
โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็ก สําหรับเกษตรกรรายใหญ่สามารถวางแผนการผลิตได้ เน่ืองจากมีเงินทุนในการ
จัดระบบนํ้า โดยเกษตรกรร้อยละ 40 ปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง ร้อยละ 20 เช่าพ้ืนท่ีปลูก และร้อยละ 40 ปลูกใน
พ้ืนที่ของตนเองและเช่า โดยเสียค่าเช่าไร่ละ 1,000-1,200 บาท ซึ่งค่าเช่าจะแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่  
ซึ่งหากเช่าพ้ืนที่ในสวนมะพร้าวคิดค่าเช่าไร่ละ 500 บาท และหากปลูกแซมในสวนยางพาราไม่ต้องเสียค่าเช่า
พ้ืนที่ นอกจากนี้ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมชาวไร่สับปะรด และสหกรณ์
การเกษตรในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรร้อยละ 38.89 ผลิตตาม GAP และร้อยละ 61.11 ไม่ได้ผลิตตาม GAP เน่ืองจาก 
มีต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรบางรายไม่ได้ต่ออายุ GAP ขาดการแนะนําส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง มีความยุ่งยาก 
ราคาจําหน่ายไม่ต่างกัน นอกจากน้ี พบว่า เกษตรกรบางรายไม่รู้จักการผลิตแบบ GAP อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
ได้มีการปรับตัวในการปลูกโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก มูลไก่ มีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ไว้ใช้เองและนํามาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นต้น เกษตรกรเน้นการผลิตให้ได้คุณภาพตามที่โรงงานแปรรูปต้องการ
มากขึ้น สําหรับกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรได้ปรับปรุงเทคนิคการเก็บเกี่ยว การคัดเลือกคุณภาพ
ระหว่างการเก็บเก่ียว เพ่ือลดการสูญเสียก่อนส่งผู้รวบรวมและโรงงานแปรรูป โดยเกษตรกรร้อยละ 60 มีการ
วางแผนการผลิตด้วยตนเองร้อยละ 25 วางแผนการผลิตร่วมกับโรงงาน และร้อยละ 15 วางแผนการผลิต
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 50 มีการจัดทําบันทึกค่าใช้จ่าย หรือบัญชี 
การจัดการฟาร์ม ซึ่งจากสถานการณ์ราคาสับปะรดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มสูงขึ้น ทําให้เกษตรกร
วางแผนขยายพ้ืนที่ปลูกสับปะรดโรงงานมากขึ้น  

การจ้างงาน เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยการจ้างแรงงานในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว มีทั้งการจ้าง
งานแบบรายวันและเหมาจ่าย ซึ่งในบางพ้ืนที่มีปัญหาแรงงานไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกและ 
เก็บเกี่ยว สําหรับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การตรวจวิเคราะห์
ดิน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า และการรวมกลุ่ม ทั้งน้ี พบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ได้รับ 
การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐหรือการเข้าไม่ถึงประมาณร้อยละ 37.50 สําหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของเกษตรกรด้านการผลิต การตลาดได้รับมาจากโรงงานแปรรูปสับปะรด หน่วยงานภาครัฐ และเพ่ือนบ้าน  
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ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการศึกษาของเกษตรกร พบว่า ด้านการผลิตมีปัญหาโรคเหี่ยว 
ของสับปะรด ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่อพันธ์ุที่จะใช้เพาะปลูกต่อไป ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน และฝนแล้ง 
ทําให้สับปะรดแคระแกร็น ผลเล็กไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่โรงงานแปรรูปต้องการ ปัญหาสารไนเตรท
ตกค้าง เน่ืองจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปจากสภาพอากาศฝนแล้ง ทําให้ผลผลิตมีขนาดเล็ก เกษตรกร 
บางรายจึงเพ่ิมการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือให้ผลผลิตได้ขนาดตามที่โรงงานแปรรูปต้องการ และเกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ
ตามมา นอกจากน้ี จากสภาพอากาศที่แปรปรวนยังทําให้ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงเวลาการหยอดสารของสับปะรด
เลื่อนออกไป ปัญหาเงินลงทุนไม่เพียงพอ และปัญหาการติดคิวหน้าโรงงานแปรรูป เน่ืองจากผลผลิตออกสู่
ตลาดพร้อมกันมาก และทําให้สับปะรดเน่าเสีย   

4.1.2 ผู้รวบรวม จากผลการศึกษา พบว่า ผู้รวบรวมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ มีทั้งแผงรับซื้อ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปริมาณบรรจุประมาณ 15- 500 ตัน ผู้รวบรวมรับซื้อสับปะรดทุกเกรดตามมาตรฐาน
ของโรงงานแปรรูป จากนั้นจะทําการคัดแยกขนาด คุณภาพและช่ังนํ้าหนัก จัดเก็บ เพ่ือรอส่งให้กับโรงงานแปรรูป 
ซึ่งผลผลิตจะค้างอยู่ในแผงรับซื้อได้ไม่เกิน 1-2 วัน โดยราคารับซื้อแยกตามขนาด สําหรับการขนส่งผู้รวบรวม
ส่วนใหญ่ใช้รถขนาดใหญ่ในการบรรทุกสับปะรด เช่น รถ 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 7-8 ตัน และ รถ 10 ล้อ ขนาดบรรทุก 
10-15 ตัน เน่ืองจากเป็นการประหยัดต่อขนาด ประหยัดค่าขนส่ง และลดการสูญเสียผลผลิต โดยในช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน ผู้รวบรวมจะปิดการรับซื้อ เน่ืองจากเป็นช่วงที่โรงงานแปรรูปหยุดการรับซื้อ เพ่ือปรับปรุง
เครื่องจักรปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีรูปแบบการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเป็นแบบเงินสด 

สําหรับการปรับปรุงกิจกรรมด้านคุณภาพของแผงรับซื้อมีการคัดเกรดคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของโรงงานแปรรูป สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสับปะรดคุณภาพ เพ่ือลดปัญหาสารไนเตรทตกค้างจากการใช้
ปุ๋ยเคมีมากเกินไป สําหรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ เพ่ือลดปัญหาด้านแรงงานในกระบวนการจัดการหลังการ 
รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร โดยแผงรับซื้อได้นําเครื่องจักรมาใช้ลําเลียงผลผลิตเพ่ือทดแทนแรงงานคน  
โดยการใช้สายพานลําเลียงหรือการใช้รถด๊ัมผลผลิตในการขนถ่ายใส่รถบรรทุกก่อนจัดส่งให้กับโรงงานแปรรูป 
เพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน ซึ่งพบว่าใช้เวลาในการลําเลียงได้เร็วกว่าแรงงานคน   

จากผลการศึกษาปัญหาที่พบของแผงรับซื้อ พบว่า ปริมาณผลผลิตสับปะรดไม่เพียงพอส่งโรงาน
แปรรปูในช่วงที่มีผลผลิตออกน้อย ทั้งนี้ แผงรับซื้อมีการบริหารจัดการโดยการแจ้งเกษตรกรในการเก็บเกี่ยว  
เพ่ือกระจายผลผลิตให้เพียงพอ และการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อโดยเฉพาะแผงขนาดเล็ก  

4.1.3 โรงงานแปรรูปสับปะรด จากผลการศึกษา พบว่า โรงงานแปรรูปสับปะรดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 
และผู้รวบรวมท้ังในและนอกพ้ืนที่ การรับซื้อนอกพ้ืนที่จะผ่านตัวแทนรับซื้อ หรือ Broker เป็นผู้รวบรวมจัดส่ง
ผลผลิตให้กับโรงงานแปรรูป โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน โรงงานแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่จะทําการ
ปิดโรงงานเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือนในทุกๆ ปี  

สําหรับมาตรฐานของโรงงานแปรรูปจะได้รับการรับรองมาตรฐานตาม GMP HACCP ISO 9001, 2800, 
14000, 1725, BRC สําหรับการส่งออกไปอังกฤษ และมาตรฐาน IFS สําหรับการส่งออกไปยุโรป นอกจากน้ียังมี
ข้อกําหนดด้านอ่ืนๆ เช่น Carbon footprint, Water footprint, SCI และ มาตรฐาน Codex เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าทั่วโลกสามารถทําการส่งออกได้ทั่วโลก รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย AEO  
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ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร โดยโรงงานแปรรูปมีรูปแบบการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร และผู้รวบรวม 
ทั้งแบบสินเช่ือ และเงินสดโดยใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน และการรับเงินจากลูกค้าปลายทางขึ้นอยู่กับเครดิตของ
ลูกค้า บางรายจ่ายผ่าน Broker หรือบางรายมีเครดิต 45-60 วัน โดยรูปแบบการขนส่งวัตถุดิบในกรณีจ้าง Broker 
เป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบจะใช้รถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ สําหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์สับปะรดไปยังท่าเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งจะใช้รถหัวลาก หรือรถพ่วง เป็นต้น 

โรงงานแปรรูปสับปะรดมีมาตรการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และจูงใจให้เกษตรกรผลิต
สับปะรดที่ได้คุณภาพ มีการทําสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกร มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลังการ 
เก็บเกี่ยวโดยการปรับปรุงเทคนิคอุปกรณ์การคัดเกรด เพ่ือลดการสูญเสีย กําหนดเกรดหรือมาตรฐานสินค้า 
กําหนดราคารับซื้อที่ชัดเจน เลือกใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และการขนส่ง ส่วนการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงงานแปรรูปมาจากลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ นโยบายหลักของโรงงานแปรรูป 
เน้นการผลิตที่มีต้นทุนตํ่า และการผลิตที่มีคุณภาพ มีความแตกต่าง ต้องการสับปะรดสีเหลือง สีสวย สุกนุ่มชํ่า 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาตลาดใหม่ และทําการตลาดเชิงรุก 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของโรงงานแปรรูป พบว่า สหภาพยุโรปได้ยกเลิก GSP 
เพราะค่าแรงงานต่อหัวของไทยสูงขึ้น ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปจากปัญหาภัยแล้ง 
และแรงงานมีไม่เพียงพอ   
4.2 โครงสร้างและกิจกรรมในโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน 
       4.2.1 โครงสร้างโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน  

ประกอบด้วย ในส่วนของต้นนํ้า เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือทําการผลิตสับปะรด
แล้วส่งมอบผลผลิตต่อไปยังกลางน้ํา ได้แก่ โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ และพ่อค้า
สับปะรดบริโภคสด โดยผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ จะส่งผลผลิตต่อไปยังโรงงานแปรรูป เพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรด
กระป๋อง และน้ําสับปะรด เพ่ือส่งจําหน่ายไปยังปลายน้ํา สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่
โรงงานแปรรูปกําหนด จะถูกส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ แล้วส่งเข้าโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก เพ่ือผลิต
เป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด รวมทั้งส่งโรงงานแปรรูปอ่ืนๆ เพ่ือผลิตเป็นเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป 
สําหรับสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรดเม่ือผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งไปจําหน่ายตลาดต่างประเทศต่อไป  
โดยตลาดคู่ค้าท่ีสําคัญ ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สําหรับสับปะรดบริโภคสด
จําหน่ายไปยังตลาดไทหรือตลาดสี่มุมเมือง เพ่ือบริโภคภายในประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร โดยโรงงานแปรรูปมีรูปแบบการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร และผู้รวบรวม 
ทั้งแบบสินเช่ือ และเงินสดโดยใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน และการรับเงินจากลูกค้าปลายทางขึ้นอยู่กับเครดิตของ
ลูกค้า บางรายจ่ายผ่าน Broker หรือบางรายมีเครดิต 45-60 วัน โดยรูปแบบการขนส่งวัตถุดิบในกรณีจ้าง Broker 
เป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบจะใช้รถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ สําหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์สับปะรดไปยังท่าเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งจะใช้รถหัวลาก หรือรถพ่วง เป็นต้น 

โรงงานแปรรูปสับปะรดมีมาตรการเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และจูงใจให้เกษตรกรผลิต
สับปะรดที่ได้คุณภาพ มีการทําสัญญาล่วงหน้ากับเกษตรกร มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลังการ 
เก็บเกี่ยวโดยการปรับปรุงเทคนิคอุปกรณ์การคัดเกรด เพ่ือลดการสูญเสีย กําหนดเกรดหรือมาตรฐานสินค้า 
กําหนดราคารับซื้อที่ชัดเจน เลือกใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และการขนส่ง ส่วนการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงงานแปรรูปมาจากลูกค้า และหน่วยงานภาครัฐ นโยบายหลักของโรงงานแปรรูป 
เน้นการผลิตที่มีต้นทุนตํ่า และการผลิตที่มีคุณภาพ มีความแตกต่าง ต้องการสับปะรดสีเหลือง สีสวย สุกนุ่มชํ่า 
นอกจากน้ียังมีการพัฒนาตลาดใหม่ และทําการตลาดเชิงรุก 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานของโรงงานแปรรูป พบว่า สหภาพยุโรปได้ยกเลิก GSP 
เพราะค่าแรงงานต่อหัวของไทยสูงขึ้น ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปจากปัญหาภัยแล้ง 
และแรงงานมีไม่เพียงพอ   
4.2 โครงสร้างและกิจกรรมในโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน 
       4.2.1 โครงสร้างโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน  

ประกอบด้วย ในส่วนของต้นนํ้า เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือทําการผลิตสับปะรด
แล้วส่งมอบผลผลิตต่อไปยังกลางน้ํา ได้แก่ โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ และพ่อค้า
สับปะรดบริโภคสด โดยผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ จะส่งผลผลิตต่อไปยังโรงงานแปรรูป เพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรด
กระป๋อง และน้ําสับปะรด เพ่ือส่งจําหน่ายไปยังปลายน้ํา สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่
โรงงานแปรรูปกําหนด จะถูกส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ แล้วส่งเข้าโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก เพ่ือผลิต
เป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด รวมท้ังส่งโรงงานแปรรูปอ่ืนๆ เพ่ือผลิตเป็นเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป 
สําหรับสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรดเม่ือผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งไปจําหน่ายตลาดต่างประเทศต่อไป  
โดยตลาดคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น สําหรับสับปะรดบริโภคสด
จําหน่ายไปยังตลาดไทหรือตลาดส่ีมุมเมือง เพ่ือบริโภคภายในประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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แปรรู

ของเก
ส่วนใ
12.96
หรือก
เกษต
ของเก
โดยเก
24.07

ปัจจัย
การผลิต
(พันธุ์/
ปุ๋ย/ยา/
สารเคมี)

4.2.2 กิจ
กิจ

รป จากผลการ
1) 

กษตรกร ซึ่ง
ใหญ่จะใช้หน่
6 สําหรับการ
การรวมกลุ่มก
ตรกรเก็บเก่ีย
กษตรกร แบ่
กษตรกรจําห
7 จําหน่ายให้ท

ต้นน้ํา

เกษตรก

    

กรรมในโซ่อุป
กรรมในโซอุ่ป
รศึกษาพบว่า 
เกษตรกร  
กระบวนการ
เร่ิมต้นจากเก
อพันธ์ุของตน

รจัดหาปุ๋ย/ยา
กันจัดซื้อ แล
วผลผลิตแล้ว

บ่งเป็น ขนส่ง
น่ายให้กับโรง
ทั้งโรงงานแป

 
ภาพที่ 4
ท่ีมา: จา

กร

ภาพที่ 4.1 โ
 ท่ีมา: จากการ

ปทานของสิน
ปทานสินค้าสับ
 

รของเกษตร
กษตรกรเป็น
นเองปลูกใหม
ปราบศัตรูพืช
ละร้อยละ 29
วจะจําหน่ายใ
เองร้อยละ 7
งงานแปรรูปร
รรูปและผู้รวบ

 

4.2 การส่งมอบ
กการสํารวจ (2
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กล

โรงงานแป

ผู้รวบรวม

พ่อค้าสับป
บริโภคส

ครงสร้างโซ่อุป
รสํารวจ (2559)

นค้าสบัปะรดโ
บปะรดโรงงาน

กรจะเริ่มต้ังแ
ผู้จัดหาปัจจัย
ม่ในรอบการ
ช พบว่า เกษต
9.17 ผลิตปุ๋ย
ให้กับผู้รวบร

77.78 โดยใช้
ร้อยละ 62.9
บรวม ดังที่แส

บสับปะรดของเก
2559) 

ลางน้ํา

ปรรูป

ม

ปะรด
สด

แผง
ส

ปทานสับปะรดโ
) 

โรงงาน 
นของเกษตรก

แต่การผลิตสั
ยการผลิต ได้
ผลิตถัดไปร้อ
ตรกรร้อยละ 
ยหมักชีวภาพ
รวม หรือโรง
ช้รถกระบะเล็
96 จําหน่ายให
สดงในภาพที่ 4

กษตรกรให้กับแ

งปอก/
สับ

โรงงาน 

กร ผู้รวบรวม 

สับปะรดไปจ
ด้แก่ หน่อพัน
อยละ 87.04
70.83 ซื้อจา

พไว้ใช้เองร่วม
งานแปรรูป 

ล็ก 4 ล้อ และ
ห้ผู้รวบรวมร้
4.3   

แผงรับซ้ือ

ปลายน

ตลาดต่างป

ตลาดไท/
สี่มุมเมือง

(แผงรับซื้อ) แ

นถึงการจําห
นธ์ุสับปะรด โ
 และซื้อหน่อ
กร้านค้า สหก
มกับการใช้ปุ๋ย
สําหรับรูปแบ
ะจ้างขนส่งร้อ
อยละ 12.97

2

น้าํ

ประเทศ

และโรงงาน

หน่ายผลผลิต
ดยเกษตรกร
อพันธ์ุร้อยละ
กรณ์ในชุมชน
ยเคมี ซึ่งเมื่อ
บบการขนส่ง
อยละ 22.22
7 และร้อยละ

ต 
ร 
ะ 
น 
อ
ง 
2  
ะ 
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เกษตรกร

โรงงานแปรรูป

ผู้รวบรวมสับปะรด

ตนเอง

ซ้ือ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพเอง
ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี

ซ้ือ
- ร้านค้า
- สหกรณ์

ปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช

หน่อพันธุ์

87.04%

ขนส่งเอง
77.78%

จ้างขนส่ง
22.22%

ส่งโรงงาน
62.96%

ส่งผู้รวบรวม
12.97%

ส่งโรงงาน+ผู้รวบรวม
24.07%

 

ภาพท่ี 4.3 โซ่อุปทานสับปะรดของเกษตรกร 
 ท่ีมา: จากการสาํรวจ (2559)  

 
2) ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) 

ผู้รวบรวมมีสถานที่สําหรับรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการ
ผลผลิตเพ่ือรวบรวม และส่งเข้าโรงงานแปรรูป ซึ่งรูปแบบการรับซื้อมี 2 รูปแบบ คือ 1) เกษตรกรขนสับปะรด
มาขายท่ีแผงรับซื้อโดยตรง จากนั้นมีการคัดขนาดใส่ตะกร้าหวาย เพ่ือช่ังนํ้าหนัก และลําเลียงขึ้นรถบรรทุก 
เพ่ือจัดเรียงผลผลิต แล้วขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป โดยผู้รวบรวมจะประสานงานล่วงหน้ากับโรงงานแปรรูปเพ่ือ
แจ้งปริมาณท่ีจะจัดส่ง และ 2) ผู้รวบรวมติดต่อรับซื้อสับปะรดไว้ล่วงหน้ากับเกษตรกร แล้วนํารถไปขนผลผลิต
ที่ไร่ของเกษตรกรในวันที่เก็บเกี่ยว เพ่ือนําไปส่งให้กับโรงงานแปรรูป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้รวบรวม
เป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยรูปแบบการขนส่งของผู้รวบรวม แบ่งเป็นขนส่งเองร้อยละ 35 จ้างขนส่งร้อยละ 30 และ
ร้อยละ 35 ผู้รวบรวมจ้างขนส่ง และขนส่งเอง ซึ่งในการขนส่งส่วนใหญ่ผู้รวบรวมจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
หรือรถ 10 ล้อ เน่ืองจากสามารถขนส่งได้คราวละมากๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง และลดความเสียหาย 
ของสับปะรดที่ค้างอยู่ในแผงรับซื้อ เน่ืองจากสับปะรดเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย สามารถเก็บไว้ในแผงได้เพียง
ประมาณ 1-2 วัน ดังที่แสดงในภาพที่ 4.4          
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เกษตรกร ผู้รวบรวม
(แผงรบัซ้ือ)

โรงงานแปรรูป

ขนส่งเอง
35%

จ้างขนส่ง 30%
ขนส่งเอง+จ้าง 35% 

 

ภาพท่ี 4.4 โซ่อุปทานสับปะรดของผู้รวบรวมหรือแผงรับซ้ือ 
 ท่ีมา: จากการสาํรวจ (2559) 

 
3) โรงงานแปรรูป 

กิจกรรมในโซ่อุปทานของโรงงานแปรรูป เริ่มต้ังแต่กระบวนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 
และผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) โดยโรงงานแปรรูปจะกําหนดปริมาณ (โควตา) การรับซื้อจากเกษตรกร และ 
ผู้รวบรวม ซึ่งเกษตรกรและผู้รวบรวมต้องโทรแจ้งขอคิวล่วงหน้าจากโรงงานแปรรูปก่อนส่งมอบผลผลิต 1-2 วัน 
เพ่ือตกลงวันเวลา และปริมาณผลผลิตที่จะทําการส่งมอบให้กับโรงงานแปรรูป ทั้งน้ี เมื่อเกษตรกรและ 
ผู้รวบรวมนําผลผลิตมาส่งที่โรงงานแปรรูปแล้ว จากน้ันโรงงานแปรรูปจะทําการตรวจสอบสารไนเตรทตกค้าง 
ในสับปะรด ซึ่งต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด และช่ังน้ําหนักเพ่ือแจ้งแก่เกษตรกรและผู้รวบรวม แล้วจึงเข้าสู่
กระบวนการทําความสะอาด ปลอกเปลือก หั่นช้ิน เพ่ือทําสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด โรงงานแปรรูป
ส่วนใหญ่จะผลิตสับปะรดกระป๋องประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมดที่เข้าสู่โรงงาน และที่เหลืออีกร้อยละ 
20 ผลิตเป็นน้ําสับปะรด เพ่ือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง รัสเซีย และเอเชีย ดังที่แสดงในภาพที่ 4.5 
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เกษตรกร

ผู้รวบรวม

โรงงานแปรรูป
- สับปะรดกระป๋อง 80%
- น้ําสับปะรด 20%

ท่าเรือกรุงเทพ/ท่าเรือแหลมฉบัง

- เอเชียใชเวลา 15 วัน  
- อเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง  30-45 วัน 
- รัสเซีย 60 วัน

ภาพที่ 4.5 โซ่อุปทานสับปะรดของโรงงานแปรรูป 
ท่ีมา: จากการสํารวจ (2559)  

12

เกษตรกร

โรงงานแปรรูป ใชเครื่องดั้มพ

ใชสายพานลําเลียง
บรรทุกใสรถสงโรงงาน

แผงรับซ้ือ
ใชแรงงานคนขนยก

ทาเรือสงออก

 
ภาพที่ 4.6 ภาพความเชื่อมโยงของโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน 
ท่ีมา: จากการสํารวจ (2559) 
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เกษตรกร

ผู้รวบรวม

โรงงานแปรรูป
- สับปะรดกระป๋อง 80%
- น้ําสับปะรด 20%

ท่าเรือกรุงเทพ/ท่าเรือแหลมฉบัง

- เอเชียใชเวลา 15 วัน  
- อเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง  30-45 วัน 
- รัสเซีย 60 วัน

ภาพท่ี 4.5 โซ่อุปทานสับปะรดของโรงงานแปรรูป 
ท่ีมา: จากการสํารวจ (2559)  

12

เกษตรกร

โรงงานแปรรูป ใชเครื่องดั้มพ

ใชสายพานลําเลียง
บรรทุกใสรถสงโรงงาน

แผงรับซ้ือ
ใชแรงงานคนขนยก

ทาเรือสงออก

 
ภาพท่ี 4.6 ภาพความเชื่อมโยงของโซ่อุปทานสินค้าสับปะรดโรงงาน 
ท่ีมา: จากการสํารวจ (2559) 
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4.3 ประสิทธภิาพการบริหารจัดการโลจสิติกสส์ินค้าสบัปะรด  
 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สับปะรดโรงงาน (Logistics Performance 
Index : LPI) แบ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพของเกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงานแปรรูป  
โดยวิธีการประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ที่ประยุกต์จากแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม โดยวัดผล 
การดําเนินงานใน 3 มิติ ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารต้นทุน (Cost Management) เป็นดัชนีที่แสดงถึง
สัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์เปรียบเทียบกับยอดขายประจําปีทั้งหมด 2) ด้านเวลา (Lead Time)  
เป็นดัชนีที่ใช้ข้อมูลระยะเวลาของการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ และ 
3) ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) เป็นดัชนีที่ใช้วัดความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า และการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งหมด 27 ตัวช้ีวัด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ตวัชี้วัดประสิทธภิาพการจัดการด้านโลจสิติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) 
ภาคอุตสาหกรรม 

 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านต้นทุน 

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา 

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ 
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

1. การให้บริการแก่ลูกค้า
และกิจกรรมสนับสนุน  

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้า
ต่อยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
ตอบสนองคําสั่งซ้ือจากลูกค้า   
 

อัตราความสามารถ
การจัดส่งสินค้า  

2. การจัดซ้ือจัดหา  สัดส่วนต้นทุนการจัดซ้ือจัดหา
ต่อยอดขาย  
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซ้ือ
 

อัตราความสามารถใน
การจัดส่งสินค้าของผู้ผลิต  

3. การสื่อสารด้าน 
โลจิสติกส์และกระบวนการ
สั่งซ้ือ  

สัดส่วนมูลค่าการลงทุน
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรต่อยอดขาย 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการส่งคําสัง่
ซ้ือภายในองค์กร  

อัตราความแม่นยํา
ของใบสั่งงาน  

4. การขนส่ง  สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อ
ยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่ง
สินค้า  

อัตราความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 
 

5. การเลือกสถานท่ีตั้ง 
ของโรงงานและคลังสินค้า 

สัดส่วนต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้าต่อยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บ
สินค้าสําเร็จรูปในคลังสินคา้  
 

อัตราความแม่นยําของสินค้า
คงคลงั  

6. การวางแผนหรือการ
คาดการณ์ความต้องการ 
ของลูกค้า  

สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าต่อ
ยอดขาย  
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้า  

อัตราความแม่นยําการ
พยากรณ์ความต้องการ 
ของลูกค้า  
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ตารางที่ 4.1 ตวัชี้วัดประสิทธภิาพการจัดการด้านโลจสิติกส์ (Logistics Performance Index: LPI)   
                ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ) 
 

กิจกรรมโลจิสติกส์ ตัวชี้วัดด้านต้นทุน 
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 
(วัน) 

ตัวชี้วัดด้านความ 
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

7. การบริหารสินค้าคงคลัง 
 

สัดส่วนต้นทุนการถือครอง
สินค้าต่อยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้า
สําเร็จรูปอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า  
 

อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูป
ขาดมือ  

8. การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ และการ
บรรจุหีบห่อ  

สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีเสียหาย
ต่อยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือ
ครองและการบรรจุภัณฑ์
สินค้า  
 

อัตราความเสียหาย
ของสินค้า  

9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
 

สัดส่วนมูลค่าสินค้าท่ีถูกตีกลับ
ต่อยอดขาย  

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้า
คืนจากลูกคา้ 
 

อัตราการถูกตีกลับ
ของสินค้า  

ท่ีมา: สํานักโลจสิติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) 

4.3.1 เกษตรกร  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกร หรือ LPI ซึ่งเกษตรกร 

เป็นผู้ส่งมอบผลผลิตสับปะรดไปยังผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ และโรงงานแปรรูป โดยพิจารณาจากกิจกรรม 
ในกระบวนการโลจิสติกส์และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 กิจกรรม โดยประเมินใน 3 มิติ 
ได้แก่ ด้านต้นทุน เวลา และความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม การประเมินตัวช้ีวัดของการศึกษาในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุม
ทั้ง 9 กิจกรรมใน 3 มิติดังกล่าว เน่ืองจากข้อจํากัดของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยผลการศึกษามีตัวช้ีวัด 
ที่วิเคราะห์ได้ดังนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 

1) มิติด้านต้นทุน  
ตัวช้ีวัดด้านต้นทุน เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อยอดขาย 

ของเกษตรกร โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรต่อยอดขายรวมร้อยละ 7.77 หรือคิดเป็น 0.70 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรมีสัดส่วนต้นทุนมูลค่าสินค้า (สับปะรด) ที่เสียหายต่อยอดขายมากท่ีสุดร้อยละ 3.59 หรือ 
0.32 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นมูลค่าผลผลิตที่เสียหายตั้งแต่กระบวนการผลิตเสร็จสิ้น รวมถึงการจัดเก็บ
จนกระท่ังก่อนการส่งมอบ รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายร้อยละ 2.61 หรือคิดเป็น 0.23 
บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนของสับปะรดที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย เน่ืองจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ 
ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงานแปรรูปต้องการคิดเป็นร้อยละ 1.55 หรือ 0.14 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่า 
สัดส่วนต้นทุนมูลค่าสินค้า (สับปะรด) ที่เสียหายต่อยอดขายมากท่ีสุด ซึ่งทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไป 
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รองลงมาเป็นค่าขนส่ง เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้รถกระบะ 4 ล้อ ในการขนส่งทําให้ปริมาณที่บรรทุกต่อเท่ียวจํากัด 
และต้องบรรทุกหลายเท่ียวจึงทําให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น  

2) มิติด้านเวลา 
ตัวช้ีวัดด้านเวลาเป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลระยะเวลาของการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูล 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกร โดยไม่รวมระยะเวลาท่ีสินค้าอยู่ในกระบวนการผลิต  
ซึ่งระยะเวลาการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะเร่ิมต้ังแต่การรับข้อมูลและสิ้นสุดที่การส่งมอบข้อมูลให้แก่ลูกค้า ซึ่งลูกค้า
ในที่น้ีได้แก่ ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงานแปรรูป ประกอบด้วย  

 1) ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้า ระยะเวลาต้ังแต่รับคําสั่งซื้อถึงยืนยัน 
คําสั่งซื้อ ใช้เวลา 1.48 วัน 

 2) ระยะเวลาเฉล่ียการจัดซื้อ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาในการจัดซื้อปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
หน่อพันธ์ุ และปุ๋ยหรือยา โดยนับต้ังแต่ได้รับการยืนยันรับคําสั่งซื้อจากผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตหรือ Supplier 
จนกระทั่งผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิตส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยเวลาในการซ้ือหน่อพันธ์ุใช้เวลา
เฉลี่ย 2.57 วัน และเวลาที่ใช้ในการซื้อปุ๋ยหรือยาเฉลี่ย 3.14 วัน ทั้งน้ี กรณีที่เกษตรกรซื้อปุ๋ยจากร้านค้าจะใช้
เวลา 0.31 วัน หรือ 2.48 ช่ัวโมง ซึ่งน้อยกว่าการสั่งซื้อจาก Supplier ซึ่งใช้เวลา 15-30 วัน   

 3) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งผลผลิตสับปะรดให้กับลูกค้านับต้ังแต่ขนสับปะรดขึ้นรถขนส่ง 
ไปยังแผงรับซื้อ หรือไปโรงงานแปรรูป และลูกค้าได้รับสินค้า โดยนับเวลาการขนส่งจากไร่ของเกษตรกรขนส่ง
ไปยังแผงรับซื้อ หรือไปโรงงานแปรรูป ใช้เวลาเฉล่ีย 1.31 ช่ัวโมง 

 4) ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉล่ียต้ังแต่ 
เก็บเกี่ยวสับปะรด บรรจุภัณฑ์ และเตรียมส่งมอบ ใช้เวลาเฉล่ีย 0.57 วัน หรือ 4.56 ช่ัวโมง 

3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัดด้านความน่าเช่ือถือ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดความน่าเช่ือถือเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าหรือ

สับปะรด ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเร่ืองของการส่งสินค้าครบทั้งปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
การประเมินตัวช้ีวัดจะแสดงในรูปของสัดส่วนร้อยละ ประกอบด้วย 

1) อัตราความสามารถในการจัดส่งปัจจัยการผลิตของผู้จําหน่ายปัจจัยการผลิต หรือ 
Supplier เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการจัดส่งให้แก่ลูกค้าหรือเกษตรกรได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรง
ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอัตราความสามารถในการจัดส่งพันธ์ุคิดเป็นร้อยละ 100 และอัตราความสามารถ
ในการจัดส่งปุ๋ยหรือยาคิดเป็นร้อยละ 99.40 ซึ่งอาจจะมีบางรายที่ส่งไม่ตรงตามเวลา และไม่ครบตามจํานวน 
ที่ตกลงกันไว้ 

2) อัตราความสามารถในการจัดส่งสับปะรดของเกษตรกรให้แก่แผงรับซื้อ และโรงงาน 
แปรรูปสับปะรด ซึ่งเป็นความสามารถในการตอบสนองคําสั่งซื้อตามท่ีได้ตกลงกันไว้ครบตามจํานวน คุณภาพ และ
ตรงเวลาคิดเป็นร้อยละ 100   
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3) อัตราความเสียหายของผลผลิต เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดอัตราความเสียหายที่เกิดกับผลผลิต
นับต้ังแต่ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมผลผลิตเพ่ือจัดส่ง โดยคิดตามจํานวนที่เกิดความเสียหายคิดเป็น
ร้อยละ 3.59 เป็นความเสียหายที่เกิดจากการช้ํา การเน่าเสียก่อนการส่งมอบ 

4) อัตราการถูกตีกลับของสินค้า เป็นตัวช้ีวัดสัดส่วนการถูกตีกลับของสับปะรดหลังจาก 
ได้ทําการจัดส่งให้กับแผงรับซื้อและโรงงานแปรรูปสับปะรดเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความเสียหายร้อยละ 2.44 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ถูกตีกลับเนื่องจากคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามท่ีโรงงานแปรรูปสับปะรดต้องการ 
เกษตรกรบางรายจะนํามาขายต่อยังแผงรับซื้อ เพ่ือนําไปปลอกขายส่งเข้าโรงงานแปรรูปทําผลไม้อบแห้ง หรือ
บางรายอาจจะนํากลับไปเป็นอาหารโคต่อไป  
 
ตารางท่ี 4.2 ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกร (Logistics Performance Index:  LPI) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน 

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา 

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ 
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

1. การให้บริการแก่
ลูกค้าและกิจกรรม
สนับสนุน  

- 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
ตอบสนองคําสั่งซื้อ  
ใช้เวลาเฉล่ีย 1.48 วัน 

- 

2. การจัดซื้อจดัหา สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้อ
จัดหาต่อยอดขาย  
- พันธ์ุร้อยละ 0.003 
(0.0003 บาท/กก.) 
- ปุ๋ยร้อยละ 0.014  
(0.012 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ 
- พันธ์ุใช้เวลา 2.57 วัน 
- ปุ๋ยใช้เวลาเฉลี่ย 3.14 วัน 
ซื้อร้านค้าใช้เวลา 0.31 วัน 
หรือ 2.48 ชม. 
 

อัตราความสามารถใน
การจัดส่งสินค้าของ
ผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายปัจจัย 
- พันธ์ุร้อยละ 100 
- ปุ๋ยร้อยละ 99.40 

3. การขนส่ง  สัดส่วนต้นทุนการขนส่ง
ต่อยอดขาย  
ร้อยละ 2.61 
(0.23 บาท/กก.)   

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่ง
สับปะรด  
ใช้เวลาเฉล่ีย 1.31 ชม. 

อัตราความสามารถ
ในการจัดส่งสนิค้า 
ของแผนกขนส่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ และการ
บรรจุหีบห่อ 
(การจัดการบรรจุ 
และขนถ่ายสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสบัปะรดที่
เสียหายต่อยอดขาย 
ร้อยละ 3.59  
(0.32 บาท/กก.)   

ระยะเวลาการเก็บเก่ียว 
บรรจุภัณฑ์ และเตรียม 
ส่งมอบ ใช้เวลาเฉลี่ย  
0.57 วัน หรือ 4.56 ชม. 

อัตราความเสียหาย
ของผลผลิต 
ร้อยละ 3.59 
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ตารางท่ี 4.2 ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกร (Logistics Performance Index:          
                 LPI) (ต่อ) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

5. โลจิสติกส์ยอ้นกลับ  
(การถูกตีกลับ 
ของสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสนิค้าที่ถูก
ตีกลับต่อยอดขาย 
ร้อยละ 1.55  
(0.14 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับ
ผลผลิตที่ถูกตีกลับ 
ใช้เวลา 0.26 วัน หรือ 
2.08 ชม. 
 

อัตราการถูกตีกลับ
ของผลผลิต  
ร้อยละ 2.44 

รวม ร้อยละ 7.77
(0.70 บาท/กก.) 

- - 

ที่มา: จากการสํารวจ และคํานวณ (2559) 
 

4.3.2 ผูร้วบรวม (แผงรับซือ้)  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของแผงรับซื้อสับปะรด หรือ LPI ซึ่งเป็น

ผู้รับซื้อผลผลิตมาจากเกษตรกรและส่งมอบผลผลิตสับปะรดต่อไปยังโรงงานแปรรูป โดยพิจารณาจากกิจกรรม
ในกระบวนการโลจิสติกส์และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 กิจกรรม โดยประเมินใน 3 มิติ 
ได้แก่ ด้านต้นทุน เวลา และความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม การประเมินตัวช้ีวัดของการศึกษาคร้ังนี้อาจจะไม่ครอบคลุม
ทั้ง 9 กิจกรรมใน 3 มิติดังกล่าว เนื่องจากข้อจํากัดของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ โดยผลการศึกษามีตัวช้ีวัดที่วิเคราะห์ได้
ดังนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

1) มิติด้านต้นทุน  
ตัวช้ีวัดด้านต้นทุน เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อยอดขาย 

ของแผงรับซ้ือ โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อต่อยอดขายรวมร้อยละ 5.85 หรือคิดเป็น 0.50 
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแผงรับซื้อมีสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.51 หรือคิดเป็น 
0.21 บาทต่อกิโลกรัม เน่ืองจากแผงรับซื้อส่วนใหญ่จะจ้างรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถ 10 ล้อในการขนส่ง  
ซึ่งบรรทุกได้ปริมาณมาก เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการถูกตีกลับต่อยอดขายคิดเป็น
ร้อยละ 1.74 หรือ 0.15 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุนในส่วนน้ีขึ้นอยู่กับระยะทาง และระยะเวลาในการขนส่ง 
หากบรรทุกสับปะรดในระยะทางท่ีไกลยิ่งทําให้สับปะรดเน่าเสีย และมีน้ําหนักลดลงระหว่างการขนส่งได้  
ทําให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามท่ีโรงงานต้องการ โดยเฉพาะการขนส่งสับปะรดจากภาคเหนือ ซึ่งไม่มีโรงงาน
แปรรูปในพ้ืนที่ทําให้ต้องขนสับปะรดมาส่งโรงงานที่ภาคตะวันออกและตะวันตก ทําให้เกิดความเสียหาย 
ของผลผลิตมาก จึงถูกตีกลับมากกว่าภาคอ่ืนๆ และสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าหรือแผงรับซื้อคิดเป็น
ร้อยละ 1.49 หรือ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม  
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2) มิติด้านเวลา 
ตัวช้ีวัดด้านเวลาเป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลระยะเวลาของการเคล่ือนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ โดยไม่รวมระยะเวลาที่สินค้าอยู่ในกระบวนการผลิต 
ส่วนระยะเวลาการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะเริ่มต้ังแต่การรับข้อมูลและสิ้นสุดที่การส่งมอบข้อมูลให้แก่ โรงงาน 
แปรรูปสับปะรด ประกอบด้วย  

 1) ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้า ระยะเวลาต้ังแต่รับคําสั่งซื้อถึงยืนยัน 
คําสั่งซื้อ ใช้เวลา 1.46 วัน 

 2) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาในการจัดซื้อผลผลิตสับปะรดจาก
เกษตรกร นับต้ังแต่ได้รับการยืนยันรับคําสั่งซื้อจากเกษตรกร และเกษตรกรส่งมอบผลผลิตให้กับแผงรับซื้อ   
ในการซื้อขายสับปะรดระหว่างเกษตรกรกับแผงรับซื้อ เกษตรกรบางรายอาจจะโทรแจ้งแผงล่วงหน้า หรือ 
บางรายไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการส่งมอบผลผลิต โดยใช้เวลาเฉล่ียในการจัดซื้อ 1 วัน  

3) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งผลผลิตสับปะรดให้กับลูกค้า (โรงงานแปรรูป) นับต้ังแต่ขนสับปะรด 
ขึ้นรถขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป และลูกค้าได้รับสินค้า โดยนับเวลาการขนส่งจากแผงรับซื้อขนส่งไปยังโรงงาน 
แปรรูป ใช้เวลาเฉล่ีย 3.61 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นเวลาเฉลี่ยในพ้ืนที่ขนส่งสับปะรดภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีโรงงานแปรรูปอยู่ในพ้ืนที่และอยู่ใกล้แหล่งผลิต อย่างไรก็ตาม หากขนส่งผลผลิต 
จากภาคเหนือมายังโรงงานแปรรูปภาคตะวันออกหรือภาคตะวันตกจะใช้เวลาประมาณ 12-14 ชั่วโมง 

4) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บผลผลิตในคลังสินค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ยที่ผลผลิต
สับปะรดอยู่ในแผงรับซื้อ โดยเร่ิมนับเวลาต้ังแต่ผลผลิตถูกจัดเก็บในแผงรับซื้อ จนกระทั่งผลผลิตถูกนําออกจาก
แผงรับซื้อ เพ่ือจัดส่งไปให้กับโรงงานแปรรูป ใช้เวลา 1 วัน 

5) ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บผลผลิตอย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้
ประเมินระยะเวลาเฉลี่ยที่ทําการจัดเก็บผลผลิตให้มีปริมาณเพียงพอในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือโรงงานแปรรูป ใช้เวลา 1.22 วัน   

6) ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่ 
การขนถ่าย บรรจุภัณฑ์ และเตรียมส่งมอบให้กับโรงงานแปรรูป ใช้เวลาเฉล่ีย 0.80 วัน หรือ 6.40 ช่ัวโมง 

7) ระยะเวลาเฉลี่ยการรับผลผลิตที่ถูกตีกลับคืน เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉล่ียในการ 
รับสับปะรดที่ถูกตีกลับจากโรงงานแปรรูป เน่ืองจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานของโรงงาน ใช้เวลา 0.07 วัน 
หรือ 56 นาที 

3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัดด้านความน่าเช่ือถือ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าหรือ

สับปะรด ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเร่ืองของการส่งสินค้าครบทั้งปริมาณ คุณภาพ และเวลา 
ประกอบด้วย 

1) อัตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิต (กรณีขนส่งเอง) เป็นตัวช้ีวัดที่ใ ช้ประเมิน
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงตามเวลาที่ตกลง 
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กันไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในทางปฏิบัติแผงรับซื้อสับปะรดจะต้องโทรแจ้งกับโรงงานเพื่อขอคิวและโควตา 
ในการจัดส่งสับปะรดให้กับโรงงาน  

2) อัตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิตของผู้ผลิต (เกษตรกร) หรือ Supplier เป็นตัวช้ีวัด
ความสามารถในการจัดส่งสับปะรดของเกษตรกรให้กับแผงรับซื้อได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงตาม
เวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอัตราความสามารถในการจัดส่งคิดเป็นร้อยละ 100  

3) อัตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิต (กรณีจ้างขนส่ง) เป็นตัวช้ีวัดที่ใ ช้ประเมิน
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 100  

4) อัตราจํานวนผลผลิตขาดมือ หรือไม่เพียงพอ เป็นตัวช้ีวัดถึงความถ่ีหรือจํานวนคร้ังที่ไม่สามารถ
ส่งมอบสับปะรดให้กับโรงงานแปรรูปได้ เน่ืองจากมีผลผลิตไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 1.55   

5) อัตราความเสียหายของผลผลิต เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดอัตราความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตนับต้ังแต่
ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมผลผลิตเพ่ือจัดส่ง โดยคิดตามจํานวนที่เกิดความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 3.00 
ซึ่งเป็นความเสียของสับปะรดที่เกิดขึ้นที่แผง ดังนั้นจึงไม่สามารถจับเก็บสับปะรดไว้ที่แผงได้นาน 

6) อัตราการถูกตีกลับของสินค้า เป็นตัวช้ีวัดสัดส่วนการถูกตีกลับของสับปะรดหลังจากได้ 
ทําการจัดส่งให้กับโรงงานแปรรูปเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละความเสียหายร้อยละ 0.98 จะเห็นได้ว่าอัตรา 
การถูกตีกลับน้อยกว่าผลผลิตของเกษตรกร เน่ืองจากมีการคัดแยกคุณภาพมาแล้วจากเกษตรกร และทําการ 
คัดแยกอีกครั้งที่แผงรับซื้อ จึงทําให้เหลือสับปะรดตกเกรด หรือไม่ได้คุณภาพตามท่ีโรงงานกําหนดน้อยกว่า 

 
ตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจสิติกส์ของผู้รวบรวมหรือแผงรับซ้ือ  

      (Logistics Performance Index : LPI) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน 

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา 

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ 
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

1. การให้บริการแก่
ลูกค้าและกิจกรรม
สนับสนุน  

- 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
ตอบสนองคําสั่งซื้อ  
ใช้เวลาเฉล่ีย 1.46 วัน 

อัตราความสามารถการ
จัดส่งผลผลิต  
ร้อยละ 100 
 

2. การจัดซื้อจดัหา สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้อ
จัดหาต่อยอดขาย  
ร้อยละ 0.082  
(0.007 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ 
ใช้เวลา 1 วัน 

อัตราความสามารถใน
การจัดส่งสับปะรดของ
ผู้ผลิต (เกษตรกร) 
ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดประสทิธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้รวบรวมหรือแผงรับซ้ือ  
      (Logistics Performance Index : LPI) (ต่อ) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

3. การขนส่ง  สัดส่วนต้นทุนการขนส่ง
ต่อยอดขาย  
ร้อยละ 2.51 
(0.21 บาท/กก.)   

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่ง
สับปะรด  
ใช้เวลาเฉล่ีย 3.61 ชม. 

อัตราความสามารถ
ในการจัดส่งสนิค้า 
ของแผนกขนส่ง(จ้าง
ขนส่ง)ร้อยละ 100 
 

4. การเลือกที่ต้ังของ
โรงงานและคลังสินค้า
(การบริหารคลังสินค้า)     
 

สัดส่วนต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้า (แผงรับซื้อ) 
ต่อยอดขาย  
ร้อยละ 1.49  
(0.13 บาท/กก.) 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บ
ผลผลิตในคลังสินค้า  
ใช้เวลา 1 วัน - 

5. การบริหารสินค้าคง
คลัง  
(การบริหารจัดการสินค้า
คงคลัง) 

สัดส่วนต้นทุนการถือครอง
ผลผลิตต่อยอดขาย 
ร้อยละ 0.015 
(0.001 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บ
ผลผลิตอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า 
ใช้เวลา 1.22 วัน 
 

อัตราจํานวนผลผลิต
ขาดมือ/ผลผลติไม่
เพียงพอ 
ร้อยละ 1.55  

6. การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ และการ
บรรจุหีบห่อ 
(การจัดการบรรจุ 
และขนถ่ายสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสบัปะรดที่
เสียหายต่อยอดขาย 
ร้อยละ 0.017 
(0.001 บาท/กก.)   

ระยะเวลาการเก็บเก่ียว 
บรรจุภัณฑ์ และเตรียม 
ส่งมอบ ใช้เวลาเฉลี่ย  
0.80 วัน หรือ 6.40 ชม. 
 

อัตราความเสียหาย
ของผลผลิต 
ร้อยละ 3 

7. โลจิสติกส์ยอ้นกลับ  
(การถูกตีกลับ 
ของสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสนิค้าที่ถูก
ตีกลับต่อยอดขาย 
ร้อยละ 1.74 
(0.15 บาท/กก.) 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับ
ผลผลิตที่ถูกตีกลับ 
ใช้เวลา 0.07 วัน หรือ 
56 นาที 

อัตราการถูกตีกลับ
ของผลผลิต  
ร้อยละ 0.98 

รวม ร้อยละ 5.85
(0.50 บาท/กก.) 

- - 
 

ที่มา: จากการสํารวจ และคํานวณ (2559) 
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4.3.3 โรงงานแปรรูป  
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูป หรือ LPI ซึ่งเป็น 

ผู้รับซื้อผลผลิตมาจากเกษตรกร และแผงรับซื้อ เพ่ือนํามาแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด  
โดยพิจารณาจากกิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส์และข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ/สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม 9 กิจกรรม โดยประเมินใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านต้นทุน เวลา และความน่าเช่ือถือ อย่างไรก็ตาม การประเมิน
ตัวช้ีวัดของการศึกษาในครั้งนี้อาจจะไม่ครอบคลุมทั้ง 9 กิจกรรมใน 3 มิติดังกล่าว เน่ืองจากข้อจํากัดของข้อมูล
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยผลการศึกษามีตัวช้ีวัดที่วิเคราะห์ได้ดังนี้ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

1) มิติด้านต้นทุน  
ตัวช้ีวัดด้านต้นทุน เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ต่อยอดขาย 

ของโรงงานแปรรูป โดยต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูปต่อยอดขายรวมร้อยละ 27.75 หรือคิดเป็น 1.70 
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งโรงงานแปรรูปมีสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายมากที่สุด เช่น ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรคลังสินค้า ค่าบริหารคลังสินค้า ค่าเสื่อมราคา การก่อสร้าง การประกันภัย ค่าเช่าพ้ืนท่ี เป็นต้น 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 หรือ 1.42 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาได้แก่ สัดส่วนต้นทุนมูลค่าการลงทุนเก่ียวกับ 
การติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองค์กรต่อยอดขาย เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร (Software) ค่าใช้จ่าย
ในการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.74 หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนการถือ
ครองสินค้า เป็นต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า เช่น ค่าประกันภัย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 
1.25 หรือ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม สําหรับต้นทุนค่าขนส่งของโรงงานแปรรูปคิดเป็นร้อยละ 0.74 หรือ 0.04 
บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปต้องการที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการสูญเสียให้มีต้นทุนตํ่าที่สุด  

2) มิติด้านเวลา 
ตัวช้ีวัดด้านเวลาเป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ข้อมูลระยะเวลาของการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูล 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูป โดยไม่รวมระยะเวลาท่ีสินค้าอยู่ในกระบวนการผลิต  
ส่วนระยะเวลาการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะเริ่มต้ังแต่การรับข้อมูลและสิ้นสุดที่การส่งมอบข้อมูลให้แก่ลูกค้าในการ
ส่งออกสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด ประกอบด้วย ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

1) ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้า ระยะเวลาต้ังแต่รับคําสั่งซื้อถึงยืนยัน 
คําสั่งซื้อ ใช้เวลา 32 วัน 

2) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อวัตถุดิบ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาในการจัดซื้อผลผลิต
สับปะรดจากเกษตรกร และแผงรับซื้อ นับต้ังแต่ได้รับการยืนยันรับคําสั่งซื้อจากเกษตรกร และแผงรับซื้อ  
ซึ่งเกษตรกรและแผงรับซ้ือจะโทรแจ้งขอคิวการจัดส่งผลผลิตล่วงหน้า โดยใช้เวลาเฉล่ียในการจัดซื้อ 1 วัน  

3) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า (สับปะรดกระป๋อง และนํ้าสับปะรด) ไปยังท่าเรือ  
โดยนับเวลาการขนส่งจากโรงงานแปรรูปไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลาเฉล่ีย 0.43 วัน หรือ 3.44 ช่ัวโมง  

4) ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปในคลังสินค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ย 
ที่สินค้าสําเร็จรูปอยู่ในคลังสินค้า โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ผลผลิตถูกจัดเก็บในคลังสินค้า จนกระท่ังสินค้าถูกนํา
ออกจากคลังสินค้า เพ่ือจัดส่งไปให้กับลูกค้าใช้เวลา 78 วัน หรือประมาณ 2.5 เดือน 
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5) ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ทําให้ทราบเวลาในการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการประกอบธุรกิจ ใช้เวลา 90 วัน หรือล่วงหน้า 
3 เดือน 

6) ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  
เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินระยะเวลาเฉล่ียที่ทําการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปให้มีปริมาณเพียงพอในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ใช้เวลา 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือน  

7) ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่ 
การขนถ่าย บรรจุภัณฑ์ และเตรียมส่งมอบ ใช้เวลาเฉล่ีย 0.325 วัน หรือ 2.60 ช่ัวโมง 

8) ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าที่ถูกตีกลับคืนจากลูกค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ย
ในการรับสินค้าสําเร็จรูปที่ถูกตีกลับจากจากลูกค้า เนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือเสียหาย  
ใช้เวลา 30 วัน  

3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัดด้านความน่าเช่ือถือ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า

สําเร็จรูปให้กับลูกค้า ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการส่งสินค้าครบทั้งปริมาณ คุณภาพ 
และเวลา การประเมินตัวช้ีวัดจะแสดงในรูปของสัดส่วนร้อยละ ประกอบด้วย ดังแสดงในตารางที่ 4.4                             

1) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าสําเร็จรูป เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินความสามารถ 
ในการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100  

2) อัตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิตของผู้ผลิต (เกษตรกร) และแผงรับซื้อสับปะรดหรือ 
Supplier เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการจัดส่งสับปะรดให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และ
ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอัตราความสามารถในการจัดส่งคิดเป็นร้อยละ 100  

3) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง เป็นตัวช้ีวัดที่ ใ ช้ประเมิน
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

4) อัตราความแม่นยําของสินค้าคงคลัง เป็นตัวช้ีวัดความแม่นยําของสินค้าคงคลัง ที่แสดง
ความแตกต่างระหว่างจํานวนสินค้าคงคลังที่ได้บันทึกไว้ กับจํานวนสินค้าคงคลังที่ได้จากการนับจริงคิดเป็น 
ร้อยละ 99.99 

5) อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูปขาดมือ หรือไม่เพียงพอในการส่งออก เป็นตัวช้ีวัดถึงความถ่ีหรือ
จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าสําเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ เน่ืองจากมีผลผลิตไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 0 
เน่ืองจากโรงงานแปรรูปมีการสํารองสินค้าเพ่ือการส่งออกอย่างเพียงพอเสมอ  

6) อัตราความเสียหายของสินค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดอัตราความเสียหายที่เกิดกับสินค้านับต้ังแต่
ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมสินค้าเพ่ือจัดส่ง โดยคิดตามจํานวนที่เกิดความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 0.37 
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5) ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ทําให้ทราบเวลาในการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการประกอบธุรกิจ ใช้เวลา 90 วัน หรือล่วงหน้า 
3 เดือน 

6) ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินค้าสําเร็จรูปอย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  
เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินระยะเวลาเฉล่ียที่ทําการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปให้มีปริมาณเพียงพอในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ใช้เวลา 90 วัน หรือประมาณ 3 เดือน  

7) ระยะเวลาเฉลี่ยการถือครองและการบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งเป็นระยะเวลาเฉลี่ยต้ังแต่ 
การขนถ่าย บรรจุภัณฑ์ และเตรียมส่งมอบ ใช้เวลาเฉล่ีย 0.325 วัน หรือ 2.60 ช่ัวโมง 

8) ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าที่ถูกตีกลับคืนจากลูกค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดระยะเวลาเฉลี่ย
ในการรับสินค้าสําเร็จรูปที่ถูกตีกลับจากจากลูกค้า เนื่องจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือเสียหาย  
ใช้เวลา 30 วัน  

3) มิติด้านความน่าเชื่อถือ 
ตัวช้ีวัดด้านความน่าเช่ือถือ เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดความน่าเช่ือถือเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า

สําเร็จรูปให้กับลูกค้า ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการส่งสินค้าครบทั้งปริมาณ คุณภาพ 
และเวลา การประเมินตัวช้ีวัดจะแสดงในรูปของสัดส่วนร้อยละ ประกอบด้วย ดังแสดงในตารางที ่4.4                             

1) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าสําเร็จรูป เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้ประเมินความสามารถ 
ในการจัดส่งสินค้าให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ คิดเป็นร้อยละ 
100  

2) อัตราความสามารถในการจัดส่งผลผลิตของผู้ผลิต (เกษตรกร) และแผงรับซื้อสับปะรดหรือ 
Supplier เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการจัดส่งสับปะรดให้แก่โรงงานแปรรูปได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และ
ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยอัตราความสามารถในการจัดส่งคิดเป็นร้อยละ 100  

3) อัตราความสามารถในการจัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง เป็นตัวช้ีวัดท่ีใช้ประเมิน
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ครบตามปริมาณ คุณภาพ และตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

4) อัตราความแม่นยําของสินค้าคงคลัง เป็นตัวช้ีวัดความแม่นยําของสินค้าคงคลัง ที่แสดง
ความแตกต่างระหว่างจํานวนสินค้าคงคลังที่ได้บันทึกไว้ กับจํานวนสินค้าคงคลังที่ได้จากการนับจริงคิดเป็น 
ร้อยละ 99.99 

5) อัตราจํานวนสินค้าสําเร็จรูปขาดมือ หรือไม่เพียงพอในการส่งออก เป็นตัวช้ีวัดถึงความถ่ีหรือ
จํานวนคร้ังที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าสําเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ เน่ืองจากมีผลผลิตไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 0 
เน่ืองจากโรงงานแปรรูปมีการสํารองสินค้าเพ่ือการส่งออกอย่างเพียงพอเสมอ  

6) อัตราความเสียหายของสินค้า เป็นตัวช้ีวัดที่ใช้วัดอัตราความเสียหายที่เกิดกับสินค้านับต้ังแต่
ผลิตเสร็จ จัดเก็บ จนกระทั่งเตรียมสินค้าเพ่ือจัดส่ง โดยคิดตามจํานวนที่เกิดความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 0.37 
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7) อัตราการถูกตีกลับของสินค้า เป็นตัวช้ีวัดสัดส่วนการถูกตีกลับของสินค้าสําเร็จรูปหลังจาก
ได้ทําการจัดส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นความเสียหายร้อยละ 0.80  

 
ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจสิติกส์ของโรงงานแปรรูป  

      (Logistics Performance Index : LPI) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน 

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา 

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ 
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

1. การให้บริการแก่
ลูกค้าและกิจกรรม
สนับสนุน  

สัดส่วนต้นทุนการให้บริการ
ลูกค้าต่อยอดขาย 
ร้อยละ 0.35  
(0.021 บาท/กก.) 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
ตอบสนองคําสั่งซื้อ  
ใช้เวลาเฉล่ีย 32 วัน 

อัตราความสามารถการ
จัดส่งผลผลิต  
ร้อยละ 100 

2. การจัดซื้อจดัหา สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้อ
จัดหาต่อยอดขาย  
ร้อยละ 0.36 
(0.022 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อ 
ใช้เวลา 1 วัน 

อัตราความสามารถใน
การจัดส่งสับปะรดของ
ผู้ผลิต (เกษตรกร/ผู้
รวบรวม) 
ร้อยละ 100 
 

3. การสื่อสารด้าน 
โลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ 

สัดส่วนมูลค่าการลงทุน
เกี่ยวกับการติดต้ังระบบ
การสื่อสารภายในองค์กร
ต่อยอดขาย 
ร้อยละ 1.74  
(0.11 บาท/กก.) 
 

- - 

4. การขนส่ง  สัดส่วนต้นทุนการขนส่ง
ต่อยอดขาย  
ร้อยละ 0.74 
(0.04 บาท/กก.)   

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่ง
สินค้าไปท่าเรือ 
ใช้เวลาเฉล่ีย 0.43 วัน 
หรือ 3.44 ชม. 

อัตราความสามารถ
ในการจัดส่งสนิค้า 
ของแผนกขนส่ง 
ร้อยละ 100 

5. การเลือกสถานที่ต้ัง
ของโรงงานและ
คลังสินค้า (การบริหาร
คลังสินค้า)      

สัดส่วนต้นทุนการบริหาร
คลังสินค้าต่อยอดขาย  
ร้อยละ 23.50  
(1.42 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดเก็บ
สินค้าสําเร็จรปู  
ใช้เวลา 78 วัน หรือ 
ประมาณ 2.5 เดือน 

อัตราความแม่นยําของ
สินค้าคงคลัง 
ร้อยละ 99.99 
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ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูป  
      (Logistics Performance Index : LPI) (ต่อ) 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวชี้วัดด้านตน้ทุน

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วัดด้านเวลา

(วัน) 
ตัวชี้วัดด้านความ
น่าเชื่อถือ (ร้อยละ) 

6. การวางแผนหรือการ
คาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า - 

ระยะเวลาเฉลี่ยการ
พยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า ใช้เวลา 90 วันหรือ
ประมาณ 3 เดือนล่วงหน้า 
 

- 

7. การบริหารสินค้า 
คงคลัง 

สัดส่วนต้นทุนการถือครอง
ผลผลิตต่อยอดขาย 
ร้อยละ 1.25 
(0.08 บาท/กก.) 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บ
สินค้าสําเร็จรปูอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า 
ใช้เวลา 90 วัน หรือ
ประมาณ 3 เดือน 
 

อัตราจํานวนสินค้า
สําเร็จรูปขาดมือ/
ผลผลิตไม่เพียงพอ 
ในการส่งออก 
ร้อยละ 0  

8. การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ และการ
บรรจุหีบห่อ  
(การจัดการบรรจุ 
และขนถ่ายสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสบัปะรดที่
เสียหายต่อยอดขาย 
ร้อยละ 0.0001 
(0.000008 บาท/กก.)   

ระยะเวลาเฉลี่ยของการรับ
วัตถุดิบ ผลิต บรรจุภัณฑ์ 
และเก็บในคลงัสินค้า  
ใช้เวลาเฉล่ีย 0.325 วัน 
หรือ 2.60 ชม. 
 

อัตราความเสียหาย
ของผลผลิต 
ร้อยละ 0.37 

9. โลจิสติกส์ยอ้นกลับ
(การถูกตีกลับ 
ของสินค้า) 

สัดส่วนมูลค่าสนิค้าที่ถูก
ตีกลับต่อยอดขาย 
ร้อยละ 0.13 
(0.008 บาท/กก.) 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยการรับ
สินค้าคืนจากลกูค้า 
ใช้เวลา 30 วัน  
 

อัตราการถูกตีกลับ
ของผลผลิต  
ร้อยละ 0.80 

รวม ร้อยละ 27.75
(1.70 บาท/กก.) 

- - 
 

ที่มา: จากการสํารวจ และคํานวณ (2559) 
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จากตารางท่ี 4.6 สรุปสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกร ผู้รวบรวม และโรงงานแปรรูป พบว่า 
เกษตรกรมีสัดส่วนต้นทุนการบรรจุและการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.56 เน่ืองจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยว และการบรรจุ รองลงมาเป็นต้นทุนด้านการขนส่งร้อยละ 32.75 ซึ่งค่าขนส่งมีทั้งขนส่งไปยังโรงงาน
แปรรูปที่อยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูก และที่อยู่ห่างไกล โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้รถ 4 ล้อเล็กในการขนส่ง และ
เป็นสัดส่วนต้นทุนการถูกตีกลับร้อยละ 19.94 เน่ืองจากผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามาตรฐานของโรงงานแปรรูป   

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) พบว่า มีสัดส่วนต้นทุนด้านการขนส่งมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 42.09 เน่ืองจากแผงรับซื้อจะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งให้กับโรงงานแปรรูป 
โดยเข้าไปรับซื้อ และขนส่งที่ไร่สับปะรดของเกษตรกรเองในกรณีที่แหล่งผลิตของเกษตรกรอยู่ห่างไกล 
รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการถูกตีกลับร้อยละ 30.06 ซึ่งอาจจะมีผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ และขนาดตามท่ี
โรงงานแปรรูปกําหนด และสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าร้อยละ 26.05 ซึ่งรวมถึงค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา 
ค่าประกันภัย และค่าเช่าพ้ืนท่ี เป็นต้น 
 สําหรับสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงานแปรรูป พบว่า มีสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.48 จากค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้าง การประกันภัย เงินเดือนพนักงาน มูลค่า
อุปกรณ์ขนถ่าย และค่าใช้อ่ืนๆ รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนด้านการส่ือสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการ
สั่งซื้อร้อยละ 6.47 ในการลงทุนด้านการติดต้ังระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศ Hardware Software และ 
ค่าบํารุงรักษาต่างๆ และสัดส่วนต้นทุนด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังร้อยละ 4.70 เน่ืองจากการจัดเก็บ
สินค้าในคลังสินค้า ต้นทุนการถือครองสินค้า ค่าประกันภัย ซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของสินค้า     
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ตารางที่ 4.6 สรุปสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส ์

กิจกรรมโลจิสติกส์  
มิติด้านต้นทุน (ร้อยละ)  

เกษตรกร  ผู้รวบรวม  โรงงานแปรรูป  

1. การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน - - 1.24

2. การจัดซ้ือจัดหา  1.75 1.40  1.29  

3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการ   
  สั่งซ้ือ  

-  
 

6.47  

4. การขนส่ง  32.75 42.09 2.35 

5. การบริหารคลังสินค้า  -  26.05  83.48  

6. การวางแผนหรือการคาดการณ์ 
   ความต้องการลูกค้า  

-  -  -  

7. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง  -  0.20  4.70  

8. การจัดการบรรจุและขนถ่ายสินค้า  45.56  0.20 0.0005 

9. การถูกตีกลับของสินค้า  19.94 30.06  0.47 

รวม  100  100  100  

ท่ีมา: จากการสํารวจ และคํานวณ (2559) 
 
4.4 ข้อค้นพบจากการศึกษา 
     4.1.1 เกษตรกร  

 1) เกษตรกรมีสัดส่วนต้นทุนของผลผลิตที่เสียหายหลังการเก็บเกี่ยว ในส่วนของการขนผลผลิตข้ึนรถ
เพ่ือไปส่งยังแผงรับซื้อ/โรงงานแปรรูปมากที่สุด  

 2) ในช่วงที่มีสับปะรดออกสู่ตลาดมาก เกษตรกรขนส่งผลผลิตไปขายหน้าโรงงานพร้อมกัน  
ทําให้มีปัญหาการรอคิวท่ีหน้าโรงงานประมาณ 1-2 วัน ส่งผลให้สับปะรดเน่าเสีย และมีอัตราการถูกตีกลับสูง  

 3) พ้ืนที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่อาศัยน้ําฝน เมื่อประสบปัญหาฝนแล้ง ทําให้ได้ผลผลิตบางส่วนไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานของโรงงาน และมีปัญหาสารไนเตรทตกค้าง เน่ืองจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป เพ่ือให้ได้
ขนาดสับปะรดตามที่โรงงานแปรรูปต้องการ และถูกคัดทิ้ง ทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้  
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4.1.2 ผู้รวบรวม หรือแผงรับซ้ือ 
1) ผู้รวบรวมบางรายใช้แรงงานคนในการขนถ่ายสินค้า หากไม่ระวังจะทําให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย 

และเสียเวลามากกว่าการใช้เครื่องจักร 
2) ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก มีการรอคิวหน้าโรงงานแปรรูปเพ่ือรอจําหน่ายนาน ทําให้ผลผลิต

เน่าเสียและถูกตีกลับ  
3) การขนส่งสับปะรดส่วนใหญ่ใช้รถ 6 ล้อ หรือรถ 10 ล้อ บรรทุกสับปะรดในปริมาณที่มาก  

หากไม่ระมัดระวังในการขนถ่ายจะทําให้สับปะรดบอบชํ้า และเน่าเสียง่าย โดยเฉพาะการขนส่งในระยะทางไกล  
4.1.3 โรงงานแปรรูป 

1) ผลผลิตสับปะรดท่ีป้อนเข้าโรงงานแปรรูปมีปริมาณไม่แน่นอน บางช่วงผลผลิตไม่เพียงพอ และ
คุณภาพไม่สม่ําเสมอ  

2) มาตรฐานในการคัดเกรดการรับซื้อผลผลิตของโรงงานแปรรูปไม่มีความแน่นอน ซึ่งในช่วงท่ี
ผลผลิตออกน้อย การคัดเกรดจะไม่เข้มงวดเท่ากับในช่วงที่มีผลผลิตออกมาก 
 

 

 

 

55



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป  

5.1.1 โครงสร้างของโซ่อุปทานสับปะรดโรงงาน 
ประกอบด้วยต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําซ่ึงได้แก่ เกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงาน

แปรรูป โดยในส่วนของต้นนํ้า เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือทําการผลิตสับปะรดแล้วส่งมอบผลผลิต
ต่อไปยังกลางน้ํา ได้แก่ โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ และพ่อค้าสับปะรดบริโภคสด ทั้งนี้  
ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ จะส่งผลผลิตต่อไปยังโรงงานแปรรูป เพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง และ 
น้ําสับปะรด ส่งจําหน่ายไปยังปลายนํ้า สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานกําหนด จะถูก
ส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ และส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป สําหรับสับปะรดกระป๋อง 
และนํ้าสับปะรดเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งไปจําหน่ายตลาดต่างประเทศ โดยตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชีย สําหรับสับปะรดบริโภคสดจําหน่ายไปยังตลาดไท ตลาด 
สี่มุมเมือง และจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

5.1.2 กิจกรรมในโซ่อุปทานสนิคา้สบัปะรดโรงงาน 
1) เกษตรกร เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ หน่อพันธ์ุสับปะรด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้

หน่อพันธ์ุของตนเองปลูกใหม่ในรอบการผลิตถัดไปร้อยละ 87.04 และซื้อหน่อพันธ์ุร้อยละ 12.96 สําหรับ 
การจัดหาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรร้อยละ 70.83 ซื้อจากร้านค้า สหกรณ์ในชุมชน หรือ 
การรวมกลุ่มกันจัดซื้อ และร้อยละ 29.17 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเมื่อเกษตรกร
เก็บเก่ียวผลผลิตแล้วจะจําหน่ายให้กับผู้รวบรวม หรือโรงงานแปรรูป โดยเกษตรกรจําหน่ายให้กับโรงงาน 
แปรรูปร้อยละ 62.96 จําหน่ายให้ผู้รวบรวมร้อยละ 12.97 และร้อยละ 24.07 จําหน่ายให้ทั้งโรงงานแปรรูป
และผู้รวบรวม สําหรับรูปแบบการขนส่งของเกษตรกร แบ่งเป็น ขนส่งเองร้อยละ 77.78 โดยใช้รถกระบะเล็ก  
4 ล้อ และจ้างขนส่งร้อยละ 22.22  

2) ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) ซึ่งรูปแบบการรับซื้อมี 2 รูปแบบ คือ 1) เกษตรกรขนสับปะรด 
มาขายที่แผงรับซื้อโดยตรง จากนั้นมีการคัดขนาดใส่ตะกร้าหวาย เพ่ือช่ังนํ้าหนัก และลําเลียงขึ้นรถบรรทุก 
เพ่ือจัดเรียงผลผลิต แล้วขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป โดยผู้รวบรวมจะประสานงานล่วงหน้ากับโรงงานแปรรูป 
เพ่ือแจ้งปริมาณที่จะจัดส่ง และ 2) ผู้รวบรวมติดต่อรับซื้อสับปะรดไว้ล่วงหน้ากับเกษตรกร แล้วนํารถ 
ไปขนผลผลิตที่ไร่ของเกษตรกรในวันที่เก็บเก่ียว เพ่ือนําไปส่งให้กับโรงงานแปรรูป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งผู้รวบรวมเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยรูปแบบการขนส่งของผู้รวบรวม แบ่งเป็นขนส่งเองร้อยละ 35  
จ้างขนส่งร้อยละ 30 และร้อยละ 35 ผู้รวบรวมจ้างขนส่ง และขนส่งเอง ซึ่งในการขนส่งส่วนใหญ่ผู้รวบรวม 
จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถ 10 ล้อ เน่ืองจากสามารถขนส่งได้คราวละมากๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
และลดความเสียหายของสับปะรดท่ีค้างอยู่ในแผงรับซื้อ เนื่องจากสับปะรดเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย สามารถ 
เก็บไว้ในแผงได้เพียงประมาณ 1-2 วัน  



บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป  

5.1.1 โครงสร้างของโซ่อุปทานสับปะรดโรงงาน 
ประกอบด้วยต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ําซึ่งได้แก่ เกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และโรงงาน

แปรรูป โดยในส่วนของต้นนํ้า เกษตรกรเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เพ่ือทําการผลิตสับปะรดแล้วส่งมอบผลผลิต
ต่อไปยังกลางน้ํา ได้แก่ โรงงานแปรรูปสับปะรด ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ และพ่อค้าสับปะรดบริโภคสด ทั้งนี้  
ผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อ จะส่งผลผลิตต่อไปยังโรงงานแปรรูป เพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง และ 
น้ําสับปะรด ส่งจําหน่ายไปยังปลายนํ้า สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานกําหนด จะถูก
ส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ และส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป สําหรับสับปะรดกระป๋อง 
และนํ้าสับปะรดเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งไปจําหน่ายตลาดต่างประเทศ โดยตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชีย สําหรับสับปะรดบริโภคสดจําหน่ายไปยังตลาดไท ตลาด 
สี่มุมเมือง และจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

5.1.2 กิจกรรมในโซ่อุปทานสนิคา้สบัปะรดโรงงาน 
1) เกษตรกร เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ได้แก่ หน่อพันธ์ุสับปะรด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้

หน่อพันธ์ุของตนเองปลูกใหม่ในรอบการผลิตถัดไปร้อยละ 87.04 และซื้อหน่อพันธ์ุร้อยละ 12.96 สําหรับ 
การจัดหาปุ๋ย/ยาปราบศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรร้อยละ 70.83 ซื้อจากร้านค้า สหกรณ์ในชุมชน หรือ 
การรวมกลุ่มกันจัดซื้อ และร้อยละ 29.17 ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเมื่อเกษตรกร
เก็บเก่ียวผลผลิตแล้วจะจําหน่ายให้กับผู้รวบรวม หรือโรงงานแปรรูป โดยเกษตรกรจําหน่ายให้กับโรงงาน 
แปรรูปร้อยละ 62.96 จําหน่ายให้ผู้รวบรวมร้อยละ 12.97 และร้อยละ 24.07 จําหน่ายให้ทั้งโรงงานแปรรูป
และผู้รวบรวม สําหรับรูปแบบการขนส่งของเกษตรกร แบ่งเป็น ขนส่งเองร้อยละ 77.78 โดยใช้รถกระบะเล็ก  
4 ล้อ และจ้างขนส่งร้อยละ 22.22  

2) ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) ซึ่งรูปแบบการรับซื้อมี 2 รูปแบบ คือ 1) เกษตรกรขนสับปะรด 
มาขายท่ีแผงรับซื้อโดยตรง จากนั้นมีการคัดขนาดใส่ตะกร้าหวาย เพ่ือช่ังนํ้าหนัก และลําเลียงขึ้นรถบรรทุก 
เพ่ือจัดเรียงผลผลิต แล้วขนส่งไปยังโรงงานแปรรูป โดยผู้รวบรวมจะประสานงานล่วงหน้ากับโรงงานแปรรูป 
เพ่ือแจ้งปริมาณที่จะจัดส่ง และ 2) ผู้รวบรวมติดต่อรับซื้อสับปะรดไว้ล่วงหน้ากับเกษตรกร แล้วนํารถ 
ไปขนผลผลิตที่ไร่ของเกษตรกรในวันที่เก็บเก่ียว เพ่ือนําไปส่งให้กับโรงงานแปรรูป อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งผู้รวบรวมเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยรูปแบบการขนส่งของผู้รวบรวม แบ่งเป็นขนส่งเองร้อยละ 35  
จ้างขนส่งร้อยละ 30 และร้อยละ 35 ผู้รวบรวมจ้างขนส่ง และขนส่งเอง ซึ่งในการขนส่งส่วนใหญ่ผู้รวบรวม 
จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือรถ 10 ล้อ เน่ืองจากสามารถขนส่งได้คราวละมากๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง 
และลดความเสียหายของสับปะรดท่ีค้างอยู่ในแผงรับซื้อ เนื่องจากสับปะรดเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย สามารถ 
เก็บไว้ในแผงได้เพียงประมาณ 1-2 วัน  
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3) โรงงานแปรรูป เริ่มต้ังแต่กระบวนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) 
โดยโรงงานแปรรูปจะกําหนดปริมาณ (โควตา) การรับซื้อจากเกษตรกร และผู้รวบรวม ซึ่งเกษตรกรและ 
ผู้รวบรวมต้องโทรแจ้งขอคิวล่วงหน้าจากโรงงานแปรรูปก่อนส่งมอบผลผลิต 1-2 วัน เพ่ือตกลงวันเวลา และ
ปริมาณผลผลิตที่จะทําการส่งมอบให้กับโรงงานแปรรูป ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรและผู้รวบรวมนําผลผลิตมาส่งที่
โรงงานแปรรูปแล้ว จากน้ันโรงงานแปรรูปจะทําการตรวจสอบสารไนเตรทตกค้างในสับปะรด ซึ่งต้องไม่เกิน 
ค่ามาตรฐานท่ีกําหนด และช่ังนํ้าหนักเพ่ือแจ้งแก่เกษตรกรและผู้รวบรวม แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการ 
ทําความสะอาด ปลอกเปลือก หั่นช้ิน เพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ําสับปะรด   

5.1.3 ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโลจิสติกส์   
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์สับปะรดโรงงาน (Logistics 

Performance Index : LPI) แบ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพของเกษตรกร ผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) และ
โรงงานแปรรูปหรือผู้ส่งออก ใช้วิธีการประเมินตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งประยุกต์ 
จากแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลัก 
ด้านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม โดยวัดผลการดําเนินงานใน 3 มิติ ประกอบด้วย ด้านการบริหารต้นทุน (Cost 
Management) เป็นดัชนี ด้านเวลา (Lead Time) และด้านความน่าเ ช่ือถือ (Reliability) รวมทั้ งหมด  
27 ตัวช้ีวัด สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1) เกษตรกร 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของเกษตรกร พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขาย

รวมร้อยละ 7.77 หรือ 0.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนมูลค่าสินค้าที่เสียหายต่อยอดขายมากที่สุด 
ร้อยละ 3.59 หรือ 0.32 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายร้อยละ 2.61 หรือ 
0.23 บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนสับปะรดที่ถูกตีกลับต่อยอดขายร้อยละ 1.55 หรือ 0.14 บาทต่อ
กิโลกรัม มิติด้านเวลา พบว่าการตอบสนองคําสั่งซื้อ 1.48 วัน การจัดซื้อพันธ์ุ 2.57 วัน การจัดซื้อปุ๋ย 3.14 วัน 
และการจัดส่งผลผลิต 1.31 ช่ัวโมง และระยะเวลาการถือครองและบรรจุภัณฑ์สินค้า 4.56 ช่ัวโมง มิติด้าน
ความน่าเช่ือถือ พบว่า ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ 100 อัตราการถูกตีกลับของสินค้าร้อยละ 2.44 
และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 3.59  

2) ผู้รวบรวม 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้รวบรวม (แผงรับซื้อ) พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์

ต่อยอดขายรวมร้อยละ 5.85 หรือ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขายมากท่ีสุด 
ร้อยละ 2.51 หรือ 0.21 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการถูกตีกลับต่อยอดขายร้อยละ 1.74 
หรือ 0.15 บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าร้อยละ 1.49 หรือ 0.13 บาทต่อกิโลกรัม 
มิติด้านเวลา พบว่าการตอบสนองคําสั่งซื้อ 1.46 วัน การจัดซื้อ 1 วัน และการจัดส่งผลผลิต 3.61 ช่ัวโมง  
มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ 100 อัตราการถูกตีกลับของสินค้า 
ร้อยละ 0.98 และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบ ร้อยละ 3.00  
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3) โรงงานแปรรูป 
สําหรับโรงงานแปรรูปสับปะรด พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมร้อยละ 27.75 หรือ 

1.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายมากที่สุดร้อยละ 23.50 หรือ 1.42 บาท
ต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการลงทุนติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองค์กรต่อยอดขายร้อยละ 1.74 
หรือ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าร้อยละ 1.25 หรือ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม  
มิติด้านเวลา พบว่าการตอบสนองคําสั่งซื้อ 32 วัน การจัดซื้อ 1 วัน  และการจัดส่งผลผลิตไปยังท่าเรือ 3.44 
ช่ัวโมง มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ 100 อัตราการถูกตีกลับ 
ของสินค้าร้อยละ 0.80 และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 0.37  

ทั้งน้ี ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการบรรจุและขนถ่ายสินค้า 
และการขนส่งสินค้า เน่ืองจากเกษตรกรจะขนส่งผลผลิตโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ (ปิคอัพ) ซึ่งสามารถขนส่งได้  
3 – 4 ตันต่อเที่ยว เพ่ือนําไปจําหน่ายให้กับผู้รวบรวม จากน้ันผู้รวบรวมทําการถ่ายลงจากรถเพ่ือช่ังนํ้าหนักและ
ขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก 10 ล้อ เพ่ือส่งไปยังโรงงานแปรรูปสับปะรด รวมท้ังมีการขายผลผลิตข้ามจังหวัด ส่งผลให้
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งสูงขึ้น ดังน้ัน แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดังกล่าว ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรกับโรงงานแปรรูปสับปะรดวางแผนการผลิตร่วมกันและจัดทําสัญญาซื้อขายผลผลิต 
(Contract Farming) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่เกษตรกร และผู้รวบรวม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและลดความเสียหายของสินค้า รวมทั้งพัฒนาให้ผู้รวบรวมทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 เกษตรกร 
  เกษตรกร มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายที่สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนด้านการบรรจุ และขนถ่าย

สินค้า การขนส่ง และการถูกตีกลับ ตามลําดับ รวมถึงปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าจากฝนแล้ง ข้อเสนอ 
เพื่อลดต้นทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ควรถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การคัดเกรด  
การจัดเรียงผลผลิตในรถบรรทุก เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า และลดความเสียหายของผลผลิต เน่ืองจาก 
เกิดความเสียหายของผลผลิตในกิจกรรมระหว่างการขนส่งมาก เพ่ือลดต้นทุนในกิจกรรมการบรรจุและขนถ่าย
สินค้าและการถูกตีกลับ   

2) ควรมีการวางแผนการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูป โดยพัฒนาให้ผู้รวบรวม 
ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เน่ืองจากเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ด้านกิจกรรมการขนส่งมาก  

3) สําหรับการจัดหาแหล่งน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์สับปะรด 
ปี 2560 - 2569 

5.2.2 ผู้รวบรวมหรือแผงรับซ้ือ 
  ผู้รวบรวม หรือแผงรับซื้อ มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายที่สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนด้าน 

การขนส่ง การถูกตีกลับ และการบริหารคลังสินค้า ตามลําดับ ข้อเสนอเพ่ือลดต้นทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 
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3) โรงงานแปรรูป 
สําหรับโรงงานแปรรูปสับปะรด พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายรวมร้อยละ 27.75 หรือ 

1.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนบริหารคลังสินค้าต่อยอดขายมากที่สุดร้อยละ 23.50 หรือ 1.42 บาท
ต่อกิโลกรัม รองลงมาเป็นสัดส่วนต้นทุนการลงทุนติดต้ังระบบการสื่อสารภายในองค์กรต่อยอดขายร้อยละ 1.74 
หรือ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม และสัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าร้อยละ 1.25 หรือ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม  
มิติด้านเวลา พบว่าการตอบสนองคําสั่งซื้อ 32 วัน การจัดซื้อ 1 วัน  และการจัดส่งผลผลิตไปยังท่าเรือ 3.44 
ช่ัวโมง มิติด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ความสามารถในการจัดส่งสินค้าร้อยละ 100 อัตราการถูกตีกลับ 
ของสินค้าร้อยละ 0.80 และอัตราความเสียหายของผลผลิตก่อนส่งมอบร้อยละ 0.37  

ทั้งน้ี ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าสับปะรดส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการบรรจุและขนถ่ายสินค้า 
และการขนส่งสินค้า เน่ืองจากเกษตรกรจะขนส่งผลผลิตโดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อ (ปิคอัพ) ซึ่งสามารถขนส่งได้  
3 – 4 ตันต่อเที่ยว เพ่ือนําไปจําหน่ายให้กับผู้รวบรวม จากน้ันผู้รวบรวมทําการถ่ายลงจากรถเพ่ือช่ังนํ้าหนักและ
ขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก 10 ล้อ เพ่ือส่งไปยังโรงงานแปรรูปสับปะรด รวมท้ังมีการขายผลผลิตข้ามจังหวัด ส่งผลให้
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งสูงขึ้น ดังน้ัน แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ดังกล่าว ควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกษตรกรกับโรงงานแปรรูปสับปะรดวางแผนการผลิตร่วมกันและจัดทําสัญญาซื้อขายผลผลิต 
(Contract Farming) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่เกษตรกร และผู้รวบรวม เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและลดความเสียหายของสินค้า รวมทั้งพัฒนาให้ผู้รวบรวมทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 เกษตรกร 
  เกษตรกร มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายที่สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนด้านการบรรจุ และขนถ่าย

สินค้า การขนส่ง และการถูกตีกลับ ตามลําดับ รวมถึงปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้าจากฝนแล้ง ข้อเสนอ 
เพื่อลดต้นทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ควรถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวให้แก่เกษตรกร ได้แก่ การคัดเกรด  
การจัดเรียงผลผลิตในรถบรรทุก เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่า และลดความเสียหายของผลผลิต เน่ืองจาก 
เกิดความเสียหายของผลผลิตในกิจกรรมระหว่างการขนส่งมาก เพ่ือลดต้นทุนในกิจกรรมการบรรจุและขนถ่าย
สินค้าและการถูกตีกลับ   

2) ควรมีการวางแผนการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูป โดยพัฒนาให้ผู้รวบรวม 
ทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เน่ืองจากเกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์ด้านกิจกรรมการขนส่งมาก  

3) สําหรับการจัดหาแหล่งนํ้าที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้มีการกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์สับปะรด 
ปี 2560 - 2569 

5.2.2 ผู้รวบรวมหรือแผงรับซ้ือ 
  ผู้รวบรวม หรือแผงรับซื้อ มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายที่สําคัญ ได้แก่ ต้นทุนด้าน 

การขนส่ง การถูกตีกลับ และการบริหารคลังสินค้า ตามลําดับ ข้อเสนอเพ่ือลดต้นทุนควรดําเนินการ ดังนี้ 
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1) ผู้รวบรวมควรมีการวางแผนการขนส่งผลผลิตไปสู่โรงงานแปรรูปที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่  
2) ผู้รวบรวมควรใช้เคร่ืองจักรในการขนย้ายผลผลิตข้ึนรถบรรทุก เพ่ือลดความสูญเสียและ

ประหยัดเวลาควรมีการจัดเรียงผลผลิตบนรถบรรทุก เพ่ือลดความเสียหายของผลผลิตก่อนการส่งมอบ  
5.2.3 โรงงานแปรรูป 

โรงงานแปรรูป มีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายท่ีสําคัญ ได้แก่ ต้นทุนด้านการบริหาร
คลังสินค้า การส่ือสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการส่ังซื้อ และการขนส่ง ซึ่งต้นทุนของโรงงานแปรรูปส่วน
ใหญ่เกิดจากการลงทุนด้านเครื่องจักรกล และระบบการสื่อสาร Hardware Software ของโรงงานแปรรูปเอง 
สําหรับปริมาณผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีข้อเสนอควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) สนับสนุนให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปในเขตจังหวัดเดียวกันจัดทําแผนการผลิตร่วมกัน  
โดยสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสับปะรดตามมาตรฐาน GAP เพ่ือให้ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน และจัดทํา
สัญญาซื้อขายผลผลิต (Contract Farming) เพ่ือป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด  

2) สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดที่ไม่มีโรงงานแปรรูปต้ังอยู่ ควรจัดทําสัญญาซื้อขาย
ผลผลิต (Contract Farming) กับโรงงานแปรรูป และ/หรือปรับเปลี่ยนไปปลูกสับปะรดบริโภคสด  
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