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การวัดประสทิธิภาพของชองทางโลจสิติกส กรณศีึกษาของขาวเปลือกหอมมะล ิ 
ที่แปรรูปเปนขาวสาร โดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการบริโภคภายในประเทศ และการสงออก 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การรวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกส” นี้มีความมุงหมายที่จะพัฒนาเครื่องมือ
วัดประสิทธิภาพ (Performance) ของชองทางโลจิสติกส และทดสอบเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น รวมถึงประเมินผล
การทดสอบเครื่องมือเพ่ือพิจารณาวาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถสะทอนประสิทธิภาพของชองทางโลจิ
สติกสไดมากนอยเพียงใด  
 เครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกสที่พัฒนาขึ้นในกรวิจัยครั้งนี้ คือการวัด
ประสิทธิภาพชองทางโลจิสติกสใน 3 มิติ คือ 1.มิติคุณภาพโดยใชตัวชี้วัด Item Fill Rate 2.มิติเวลาโดยใช
ตัวชี้วัด Order Cycle Time และ 3.มิติตนทุนโดยใชตัวชี้วัด Logistics cost per unit และ Cash Conversion 
Cycle โดยมิติคุณภาพและมิติเวลาจะสะทอนวัตถุประสงคหลักของชองทางโลจิสติกสในสวนของการสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา สวนมิติตนทุนจะสะทอนวัตถุประสงคหลักของชองทางโลจิสติกสในสวนของการควบคุม
ตนทุน 
 ดังนั้นในการศึกษาจะเปนการทดสอบเครื่องมือวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกสที่พัฒนาขึ้นทําให
ทราบวาตัวชี้วัดที่เลือกมาใชสําหรับวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกสในมิติเวลา, มิติตนทุนและมิติคุณภาพ
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกส มากนอยเพียงใด 
 
 
Keyword: การวัดประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกส, เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ, อุตสาหกรรมขาวเปลือกหอม

มะลิ 
 
 
บทนํา 

ในสภาวะปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจเปนไปอยางรุนแรง องคกรและบริษัทตางไดเริ่มเนนความสําคัญ
ของการกําหนดนโยบายและกลยุทธเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสมากขึ้น ในเรื่องของการวัดผลการดําเนินงาน
ของชองทางโลจิสติกส มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและเปนปจจัยที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน แตในปจจุบันยังมีตําราหรือผลงานทางวิชาการที่พูดถึงการวัดผลการดําเนินงาน( Performance 
Measurement) และเครื่องมือที่ใชในการวัดผลการดําเนินงานของชองทางไมมากนัก (Stock, Lambert and 
Ellram, 1998) รวมไปจนถึงเครื่องมือที่จะใชในการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสอีกดวย ทั้งที่เปน
เครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหสามารถควบคุมและพัฒนาชองทางโลจิสติกสได  
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  เพ่ือเปนการพัฒนา ทดสอบเครื่องมือวัดผลการดําเนินงาน(Performance) ของชองทางโลจิสติกส และ
ทําการประเมินผลการทดสอบเครื่องมือนั้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ คือ การพัฒนาเครื่องมือโดยใชการศึกษาของชองทางโลจิสติกสของ
ขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจทั้งการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก 
เฉพาะในกรณีของการเคลื่อนยายไปขางหนา (Forward flow) โดยขอบเขตของการศึกษาแบงไดดังนี้การบริโภค
ภายในประเทศ: เริ่มตนจากการผลิตขาวเปลือกโดยชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ (Origin) จนถึงโกดังพอคาปลีกใน
กรุงเทพมหานคร (Destination) และการสงออก: เริ่มตนจากการผลิตขาวเปลือกโดยชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ 
(Origin) จนถึงทาเรือผูสงออกในจังหวัดสมทุรปราการ (Destination) 
 
บททบทวนวรรณกรรม 

ชองทางโลจิสติกส (Logistics Channel) เปนเครือขาย (Network) ขององคการตาง ๆ (Engstrom 
and Jensen, 2001; Bowersox, et al., 2002) หรือตัวกลาง (Intermediaries) (Coyle, et al., 2003) ที่มาทํางาน
ประสานเพื่อสรางความสัมพันเธที่เกี่ยวของในการไหล (Flow) หรือนําสินคาและบริการไปยังลูกคาใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ (The Council of Supply Chain Management Professionals, 2005; Coyle, et al., 
2003) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชองทางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลของสินคาและบริการอีก เชน 
การจัดเก็บ การถายทอด การขนสง การติดตอส่ือสาร (The Council of Supply Chain Management 
Professionals, 2005)  

การวัดผลการดําเนินงานของชองทางมีแนวโนมจะทําการวัดในหลายมิติของชองทางพรอมกัน (Stern, 
El-Ansary, Coughlan, 1996; Sharma, Sahay and Sachan, 2004) โดยทําการวัดในสองดานที่สําคัญคือ 
Efficiency ซึ่งทําการวัดในมิติทางดานตนทุน (Magreth and Hardy, 1987; Coelho, Easingwood and Coelho, 
2003; American Marketing Association, 2005) และดาน Effectiveness ซึ่งทําการวัดในมิติที่เกี่ยวของกับ
ลูกคา เชน มิติทางดานเวลาและมิติทางดานคุณภาพ (Coelho, Easingwood and Coelho, 2003; American 
Marketing Association, 2005) ซึ่งสอดคลองกันลักษณะการวัดผลการดําเนินงานในปจจุบันที่จะทําการวัดใน
หลายมิติพรอมกัน โดยมีการใชตัวชี้วัดประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชตัวชี้วัดทางการเงิน ควบคูไปกับตัวชี้วัดทางดาน
การเงิน โดยตัวชี้วัดประเภทอื่น ๆ ที่ไมใชตัวชี้วัดทางการเงินที่มักจะมีการใชกันจะเกี่ยวของกับลูกคา และ 
คุณภาพ รวมถึงตองมีการระบุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่จะทําการวัดเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายเหลานั้น ซึ่งวัตถุประสงคของโลจิสติกสและชองทางโลจิสติกสจากที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
คือ ความสามารถในตอบสนองความตองการของลูกคาและความสามารถควบคุมตนทุน 
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รูปท่ี 1 การเปรียบเทียบลักษณะของชองทางการตลาดและชองทางโลจิสติกส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Adapted from Bowersox, Donald J., Closs, David J., Cooper, M. Bixby. “Supply 

Chain Logistics Management.“ NY: McGraw-Hill/Irwin, 2002 
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เคร่ืองมือวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสท่ีถูกพัฒนาข้ึน มี 3 ดาน ดังนี้ ตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานทางดาน มิติคุณภาพ คือ Item Fill Rate ซึ่งตามคําจํากัดความโดย Bowersox et al. (2002) 
คํานวณไดตามสูตรดานลาง 

    No. of items ordered by customers 

 Item Fill Rate =   

    No. of items delivered to customers 
 

 
สําหรับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานทางดานมิติเวลา คือ Order Cycle Time ซึ่งหมายถึง ชวงระยะเวลานับตั้งแตที่
ไดรับคําส่ังซื้อจนกระทั่งสงสินคาใหลูกคา (Stainer, 1997; Bowersox et al., 2002; Frazelle, 2002; Coyle et  
al., 2003) ทั้งนี้ Order Cycle Time จะเกิดจากเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมหลักส่ีประเภท ดังนี้ 
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กิจกรรมหลักที่กอใหเกิด Order Cycle Time 

 

 

 

 

  =  Principal product flows 

  = Principal information flows 

 
ที่มา : Coyle, John Joseph, Bardi, Edward J., and Langley, C. John. “The management of business 

logistics: a supply chain perspective.” 7th ed. Mason, Ohio: South-Western/Thomson Learning, 2003 
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 และสุดทายตัวชี้วัดสําหรับมิติทางดานตนทุน จะใชทั้งตนทุนโลจิสติกสตอหนวย (Logistics Cost per 
unit) และระยะเวลาเงินสด (Cash Conversion Cycle) สําหรับการวัดคาตนทุนโลจิสติกสตอหนวยนั้น จะ
คํานึงถึงขอมูลที่กลุมผูใหขอมูลและองคการธุรกิจทั่วไปไดมีการจัดเก็บไวอยูแลวซึ่งเปนไปตามกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาเคร่ืองมือ และใชวิธีการแบงแยกตนทุนโลจิสติกสเปน 5 ประเภทตามแนวคิดของ ผศ.ดร. รุธิร พนม
ยงค (2547) คือ ตนทุนการจัดซื้อจัดหา (Procurement cost), ตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง (Inventory 
holding cost), ตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing management cost), ตนทุนการจัดการขนสงสินคา 
(Transportation cost) และตนทุนการขนสงสินคาเพ่ือการสงออก (Logistics Cost for Export) ในสวนของการ
คํานวณระยะเวลาเงินสด (Cash Conversion Cycle) สามารถคํานวณไดจากระยะเวลาระหวางที่ตองจัดหา
เงินทุนเพ่ือนํามาใชซื้อวัตถุดิบ การจายชําระเงินสดใหกับเจาหนี้และการจายชําระเงินสดจากลูกคา ทั้งนี้ 
ระยะเวลาเงินสดเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวัดประสิทธิภาพทั้งในมุมมองทางการบัญชีและมุมมองของโซ
อุปทาน (Farris, 2001) โดยในมุมมองทางการบัญชีนั้นระยะเวลาเงินสด เปนเครื่องมือชี้วัดสภาพคลองและมูลคา
ของกิจการ เนื่องจากการวัดสภาพคลองเปนการประเมินความสามารถของบริษัทในการจายชําระหนี้โดยการหา
กระแสเงินสดมาเพื่อการชําระหนี้ สวนในมุมมองของโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานมุงเนนการพยายามลด
ตนทุนรวมของทั้งสายโซ โดยการทําใหเกิด Synergy ในการลดตนทุน นอกจากนี้ ระยะเวลาเงินสดยังมี
ความสําคัญเนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสินคาที่เขามายังบริษัทจาก 
Supplier การผลิตและการจัดเก็บสินคาคงคลังในองคการ รวมท้ังกิจกรรมการขายและจัดสงสินคาไปถึงมือลูกคา  

“3 Dimensions of Logistics Channel Performance” 

 

 

 

 
 
 
 

Quality (Items Fill Rate) 

Cost 
(C2C, Total Logistics Cost) 

Time 
(Order Cycle time) 

 
 
วิธีการที่ใชสําหรับการเก็บขอมูล จะใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสังเกตการณและการจับเวลา  
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การทดสอบเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ จะใชแผนภาพขั้นตอน
การดําเนินงาน (Big Picture Mapping) และการวิเคราะหคุณคาของกิจกรรม (Value Stream Mapping) 
เปนวิธีการในการวิเคราะหขอมูลและกิจกรรม สามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงและภาพรวมของขั้นตอนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมในชองทางโลจิสติกส รวมถึงสามารถแสดงถึงระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานในแตละ
กิจกรรม ซึ่งจะเปนประโยชนในการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสโดยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 
 

 
ที่มา : Peter Hines and David Taylor “Going Lean” Cardiff UK: Lean Enterprise Research Centre, 
Cardiff Business School, 2000 
 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน กลุมแรกเปนกลุมลูกคาที่ติดตอซื้อขายกับโรงสีโดยตรง ไดแก พอคา
สงซึ่งจะขายขาวสารตอไปยังพอคาปลีก สมาชิกในชองทาง คือ ชาวนา โรงสี พอคาสง และพอคาปลีก 
ตามลําดับ พบวามีระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตลอดทั้งชองทางโลจิสติกสจากชาวนาไปยังผูบริโภครวม
ทั้งส้ินประมาณ 411.67 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมที่เพ่ิมมูลคาประมาณ 300 วัน และกลุมที่สอง
เปนกลุมลูกคาที่มีการติดตอซื้อขายผานหยงไดแก ผูสงออก จะมีสมาชิกในชองทาง คือ ชาวนา โรงสี หยง และผู
สงออก ตามลําดับ โดยมีระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานตลอดทั้งชองทางโลจิสติกสจากชาวนาไปยังผูสงออก
รวมท้ังส้ินประมาณ 368.69 วัน ซึ่งเปนระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมที่เพ่ิมมูลคาประมาณ 300 วัน 

ทั้งนี้ พบวากิจกรรมเพิ่มมูลคาของชองทางโลจิสติกสทั้งสองกรณีจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินงาน
ของสมาชิก 2 ราย คือชาวนา และ โรงสี โดยกิจกรรมเพ่ิมมูลคาที่ดําเนินการโดยชาวนา คือ การปลูกขาว สวน
กิจกรรมเพิ่มมูลคาที่ดําเนินการโดยโรงสี คือ การพักขาวเพื่อใหพรอมสําหรับการสี และ การสีขาว 

 
การวิเคราะหคุณคาของกิจกรรม (Value Stream Mapping) 

สามารถจําแนกกิจกรรมออกเปนกิจกรรมที่เปนกิจกรรมเพ่ิมมูลคา กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคา และ
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน  ไดดังรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหคุณคาของกิจกรรมแสดงเปนสัดสวนตามจํานวนกิจกรรม และสัดสวนตามเวลาที่
ใชไปในชองทางโลจิสติกสขาวหอมมะลิสําหรับการบริโภคภายในประเทศ 

มูลคากิจกรรม กิจกรรม เวลาที่ใช (นาทีตอ 100 กิโลกรัม) 

  
จํานวน 

(กิจกรรม) 
คิดเปน (%) เวลา (นาที) คิดเปน (%) 

กิจกรรมเพิ่มมูลคา (VA) 3 13.64% 432,023.00 72.88% 
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคา (NVA) 4 18.18% 155,520.00 26.23% 
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน 
(NNVA) 

15 68.18% 5,262.00 0.89% 

  22 100.00% 592,805.00 100.00% 
ที่มา : คณะผูจัดทํา 

 
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหคุณคาของกิจกรรมแสดงเปนสัดสวนตามจํานวนกิจกรรม และสัดสวนตามเวลาที่

ใชไปในชองทางโลจิสติกสขาวหอมมะลิจากชาวนาไปยังผูสงออก – การสงออก 

มูลคากิจกรรม กิจกรรม 
เวลาที่ใช  

(นาทีตอ 100 กิโลกรัม) 

 จํานวน (กิจกรรม) คิดเปน (%) เวลา (นาที) 
คิดเปน 

(%) 
กิจกรรมเพิ่มมูลคา (VA) 3 11.54% 432,023.00 81.37% 
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคา (NVA) 3 11.54% 93,600.00 17.63% 
กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาแตจําเปน 
(NNVA) 20 76.92% 5,294.00 1.00% 
  26 100.00% 530,917.00 100.00% 
ที่มา : คณะผูจัดทํา 
 
ผลการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสทางดานมิติของคุณภาพ 

ทําการวัดโดยใชตัวชี้วัดคือ Items Fill Rate ตามนิยามของ Bowersox et al. (2002) อยางไรก็ตาม
จากการเก็บขอมูลกับกลุมผูใหขอมูล (Respondents) พบวา ทางกลุมผูใหขอมูลไมมีการเก็บขอมูลที่จะนํามาใช
ในการคํานวณหาคา Items Fill Rate ตามที่ Bowersox et al. (2002) นิยามไว ดังนั้นจึงไดใหกลุมผูใหขอมูลทํา
การประเมินคา Items Fill Rate ตามแนวทางของ Bowersox et al. (2002) ซึ่งผลที่ไดพบวา คา Items Fill Rate 
ของสมาชิกทุกรายทั้งกรณีการบริโภคภายในประเทศและกรณีการสงออกตางประเทศ มีคาที่ 1.0 ซึ่งหมายความ
วาทุกสมาชิกทั้งหมดตางประเมินวาตนเองสามารถดําเนินการตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 
กลาวคือสามารถสงสินคาใหลูกคาตามที่ส่ังไดทุกคําส่ังซื้อ นอกจากนี้ จากการใหสมาชิกที่เปนลูกคาในลําดับถัด
มาทําการประเมินคา Items Fill Rate อีกทางหนึ่ง (เชน พอคาสงประเมินโรงสี หรือ หยงประเมินโรงสี เปนตน) 
พบวาผลที่ไดนั้นสอดคลองกับการประเมินโดยตัวสมาชิกเอง 

อยางไรก็ตาม พบวาสมาชิกของชองทางโลจิสติกสที่เลือกมาใชในการทดสอบเครื่องมือ มีการตอรอง
ราคาและปริมาณของสินคากันแทบทุกครั้งที่ทําการสั่งซื้อ ซึ่งการตอรองราคาและปริมาณสินคาดังกลาวนี้ มีผล
โดยตรงตอการตัดสินใจซ้ือขายสินคาของสมาชิกในชองทาง ดังนั้น จากปจจัยในเรื่องการตอรองราคาและ
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ปริมาณ จะเห็นไดวาตัวชี้วัด Items Fill Rate ไมสามารถสะทอนประสิทธิภาพทางดานคุณภาพของชองทางโลจิ
สติกสได เนื่องจากในหลาย ๆ ครั้งที่สมาชิกในชองทางไมสามารถตอบสนองคําส่ังซื้อของลูกคา จะมีสาเหตุมา
จากระดับราคาที่ลูกคาแจงมาต่ําเกินไป ไมใชเปนเพราะสมาชิกรายนั้นไมมีสินคาหรือไมสามารถจัดหาสินคาเพ่ือ
สงใหลูกคาได นอกจากนี้ ในการใชตัวชี้วัด Items Fill Rate นั้น มีแนวโนมที่จะตองใหกลุมผูใหขอมูลทําการเก็บ
ขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของจํานวนสินคาที่รับคําส่ังซื้อในแตครั้ง ดังเชนในกรณีของชองทางโลจิสติกสที่ถูกเลือกมา
ใชในการทดสอบเครื่องมือ ซึ่งกลุมผูใหขอมูลทั้งหมดไมมีการเก็บขอมูลดังกลาวไวเลย  
 ดังนั้นการใชตัวชี้วัด Items Fill Rate สําหรับการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสในมิติ
คุณภาพนั้น พบวาไมเหมาะสม เนื่องจากไมสามารถสะทอนความสามารถของชองทางโลจิสติกสในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองและชัดเจน ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีการตอรองราคาสินคา
ระหวางสมาชิกในชองทางโลจิสติกส  
 
ผลการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสทางดานมิติของเวลา (Time) 
 สําหรับชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจสําหรับการ
บริโภคภายในประเทศนั้น การวัดผลการดําเนินงานในครั้งนี้จะทําการวัด Order Cycle Time ไดผลการศึกษา
เปนดังนี้ 

 
 สวนชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการ
สงออกนั้น  การวัดผลการดําเนินงานในครั้งนี้จะทําการวัด Order Cycle Time ของโรงสี และผูสงออก จาก
จุดเริ่มตนที่โรงสี ณ ขั้นตอนการสีขาวเปลือก และจุดหมายปลายทางที่ทาเรือผูสงออก เนื่องจากเงื่อนไขการขาย
สินคาเปนแบบ F.O.B. Bangkok โดยระยะเวลาของ Order Cycle Time ไดระยะเวลาเทากับ 8,055 นาทีหรือคิด
เปนระยะเวลาประมาณ 5.60 วัน ทั้งนี้แบงเปน 

 
จากการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสในมิติเวลาโดยใชตัวชี้วัด Order Cycle Time จะ

เห็นไดวา ตัวชี้วัดดังกลาวสามารถทําการวัดคาของระยะเวลาที่ใชไดเปนอยางดี  
 
ผลการวัดผลการดําเนินงานชองทางโลจิสติกสทางดานมิติตนทุน(Cost) 

การวิเคราะหระยะเวลาเงินสด(Cash Conversion Cycle) เปนตัวชี้วัดทางการเงินที่แสดงใหเห็นถือ
ความสามารถในการจัดการเงินลงทุนซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการควบคุมตนทุนใหลดลงและเพื่อเปนการ
ตอบสนองความพอใจของลูกคาได ทั้งนี้จากการเก็บขอมูลทําใหสามารถวัดระยะเวลาเงินสดของสมาชิกแตละ

โรงสี พอคาปลีก พอคาสง 

5,073 นาที  
หรือ 3.52 วัน  15 นาที  

โรงสี เรือสินคา ผูสงออก  

5,073 นาที  
หรือ 3.52 วัน  

2,991 นาที  

หรือ 2.07 วัน  
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รายในชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจ ไดตามที่แสดงไวใน
ตารางที่ 3 และ 4 

 
ตารางที่ 3 ระยะเวลาเงินสดในชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสาร 

โดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการบริโภคภายในประเทศ 

สมาชิกใน
ชองทาง 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจาย
ชําระใหเจาหนี้ (วัน) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในเก็บ
สินคาคงคลัง(วัน) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ชําระจากลูกหนี้ (วัน) 

ระยะเวลาเงินสด(วัน) 

ชาวนา 0 180 0 +180 

โรงสี 0 180 15 +195 

พอคาสง 15 15 10 +10 

พอคาปลีก 10 30 0 +20 
ที่มา : คณะผูจัดทํา 

 
ตารางที่ 4  ระยะเวลาเงินสดในชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสาร 

โดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการสงออก 

สมาชิกใน
ชองทาง 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจาย
ชําระใหเจาหนี้ (วัน) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในเก็บ
สินคาคงคลัง(วัน) 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ชําระจากลูกหนี้ (วัน) 

ระยะเวลาเงินสด 
(วัน) 

ชาวนา 0 180 0 +180 

โรงสี 0 180 15 +195 

หยง 15 0 60 +45 

ผูสงออก 60 7 7 -46 

ที่มา : คณะผูจัดทํา 
 
  การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสตอหนวย (Logistics Cost per unit) ตนทุนการจัดการโลจิสติกสทั้งหมด
จะเปนตนทุนทางดานโลจิสติกสรวมท้ังหมดที่เกิดจากตนทุนทั้ง 5 ประเภทขางตน พบวาจากตนทุนทั้ง 5 
ประเภท ที่ประกอบกับเปนตนทุนการจัดการโลจิสติกสรวมนั้นเปนตนทุนที่เกิดขึ้นในชองทาง 3 ประเภทคือ 
ตนทุนการเก็บรักษา  ตนทุนการจัดการขนสงสินคา และ ตนทุนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งในการคิดหาตนทุนรวมนั้น 
ไมมีการคิดรวมมูลคาตนทุนในสวนของการบริหารสินคาคงคลัง และการขนสงเพ่ือการสงออก เนื่องจากในสวน
ของตนทุนที่เกี่ยวของกับการบริหารสินคาคงคลังนั้นสมาชิกทุกหนวยในทั้งสองชองทางมีมูลคาของทรัพยสิน
ตามบัญชีเทากับ 1 บาท โดยมีระยะเวลาการใชทรัพยสินยาวนานกวา 10 ป ในสวนของการดูแลรักษาและการ
ลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการคลังสินคานั้นมีนอยมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจากลักษณะของธุรกิจ 
และการที่สินคาคงคลังมีนอยประเภทคือเปนขาวสาร และขาวเปลือกเทานั้น ดังนั้นการลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือ
บริหารจัดการสินคาคงคลังอาจไดรับประโยชนเพ่ิมนอยกวาคาใชจายสวนเพ่ิมที่ตองลงทุนไป สําหรับตนทุนการ
ขนสงสินคาเพ่ือการสงออกนั้น ทางผูสงออกใหเพียงขอมูลคราว ๆ คือประมาณ 500 – 1,000 บาทตอหนึ่งใบขน
ขาออก ดังนั้นในการสรุปตนทุนการจัดการโลจิสติกสทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้จะใชตนทุน 3 ประเภทที่กลาวไว
เทานั้น เนื่องจากตนทุนการบริหารสินคาคงคลังและตนทุนการขนสงสินคาเพ่ือการสงออกนั้นจะมีมูลคานอยมาก
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เมื่อเปรียบเทียบตอน้ําหนักขาวสาร 100 กิโลกรัม โดยสามารถสรุปตนทุนการจัดการโลจิสติกสทั้งหมดจากขอมูล
ขางตน ตามรายละเอียดตารางที่ 5 และ 6 
 
ตารางที่ 5 ตนทุนการจัดการโลจิสติกสทั้งหมดของชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่ แปรรูปเปน

ขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการบริโภคภายในประเทศ 

ตนทุนทางดานโลจิสติกส 
(บาทตอราคาขาวสาร 100 กิโลกรัม) 

ชาวนา โรงสี พอคาสง พอคาปลีก รวม 

Inventory Holding Cost - 39.71 3.59 9.74 53.03 

Transportation 15 45 12 0 72 

Procurement 0 3.94 6.34 N/A 10.28 

รวม 15 88.65 21.93 9.74 135.31 

ตนทุนรวมสะสม (บาท) 15.00 103.65 125.58 135.31  

ราคาขายตอ 100 กิโลกรัม 1,291.65 1,450.00 1,974.16 2,200.00  

อัตราสวนคาใชจายตอราคาขาย 1.16% 7.15% 6.36% 6.15%  

ที่มา : คณะผูจัดทํา 
 

ตารางที่ 6 ตนทุนการจัดการโลจิสติกสทั้งหมดของชองทางโลจิสติกสของขาวเปลือกหอมมะลิที่ แปรรูปเปน
ขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจ สําหรับการสงออก 

ตนทุนทางดานโลจิสติกส 
(บาทตอ ราคาขาวสาร 100 กิโลกรัม) 

ชาวนา โรงสี หยง ผูสงออก รวม 

Inventory Holding Cost 0 39.71 0 0.5 40.21 

Transportation 15 45 0 5 65 

Procurement 0 3.94 21.75 3.24 28.93 

รวม 15 88.65 21.75 8.74 134.14 

ตนทุนรวมสะสม (บาท) 15.00 103.65 125.40 134.14  

ราคาขายตอ 100 กิโลกรัม 1,291.65 1,450.00 1,471.75 1,560.00  

อัตราสวนคาใชจายตอราคาขาย 1.16% 7.15% 8.52% 8.60%  

ที่มา : คณะผูจัดทํา 
 
จากการวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสในมิติตนทุนโดยใชตัวชี้วัด Logistics Cost per 

unit จะเห็นไดวา สามารถใชตัวชี้วัดดังกลาวนี้ทําการวัดคาออกมาได เนื่องจากกลุมผูใหขอมูลสามารถใหขอมูลที่
จําเปนตองใชทั้งหมด ซึ่งจากคา Logistics Cost per unit ที่คํานวณออกมาไดยังสะทอนถึงตนทุนที่เกิดขึ้นใน
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ชองทางโลจิสติกส โดยที่สามารถสะทอนไดทั้งตนทุน Logistics Cost per unit รวมของทั้งชองทางโลจิสติกส 
และตนทุน Logistics Cost per unit ของสมาชิกแตละรายในชองทางโลจิสติกส ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกสในสวนของการควบคุมตนทุนได 
 
สรุปผลการประเมิน 

เมื่อพิจารณาเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิสติกสที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม พบวา
สามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยได ตัวเครื่องมือมีความสามารถสะทอนประสิทธิภาพของชองทางโลจิ
สติกส ซึ่งมีวัตถุประสงคที่มุงเนนการบริหารความสัมพันธระหวางตัวกลางตาง ๆ ในชองทาง เพ่ือประโยชนใน
การเคลื่อนยายสินคา บริการ และขอมูลขาวสาร รวมถึงการจัดเก็บสินคานั้น เพ่ือใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา และการควบคุมตนทุน นอกจากนั้น ตัวเครื่องมือยังมีองคประกอบและลักษณะการใชงานที่
คอนขางเหมาะสม  

อยางไรก็ตามเครื่องมือนี้ยังคงมีจุดออนที่จะตองระมัดระวัง คือ การใช Items Fill Rate เปนตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานในมิติดานคุณภาพดังที่ไดระบุไวแลว ทั้งนี้อาจจะมีการปรับปรุงในประเด็นดังกลาวเพื่อใหมีความ
เหมาะสมตอการใชงานในอนาคตตอไป 
 
ขอจํากัดงานวิจัย 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงคหลักในการประเมินเครื่องมือที่ใชสําหรับวัดผลการดําเนินงานของชองทางโลจิ
สติกสโดยใชการศึกษาขาวเปลือกหอมมะลิที่แปรรูปเปนขาวสารโดยโรงสีรุงชัยกิจเปนชองทางในการทดสอบ
เครื่องมือ  งานวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดที่เกิดขึ้นคือ กลุมผูใหขอมูลไมมีการเก็บขอมูลสมบูรณเพียงพอ อาทิเชน 
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสินคาที่ไดรับคําส่ังซื้อในแตละครั้งซึ่งจําเปนตองใชในการวัดคา Items Fill rate หรือ ใน
สวนขอมูลทางดานตนทุนบางอยางมิไดมีการเก็บไวอยางถูกตองเชน คาบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ หรือ
โกดังที่ใชสําหรับเก็บขาวเปลือกและขาวสาร คาใชจายสาธารณูปโภคบางอยางเชน คาโทรศัพทมิไดมีการบันทึก
แยกระหวางคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของสํานักงานและคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของการผลิต 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 สําหรับการวิจัยที่อาจทําไดตอไปคือการศึกษาการนําเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานชองทางโลจิสติกส
ไปประยุกตใชกบัสินคาทางการเกษตรและสินคาอื่น ๆ ไดและนอกจากนี้งานวิจัยในอนาคตอาจนําเครื่องมือการ
วัดผลการดําเนินงานอื่นมาประยุกตใชเพ่ือใหสะทอนประสิทธิภาพของชองทางโลจิสติกสของสินคานั้น ๆ ได
อยางถูกตองมากขึ้น 
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