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Abstract : 

 กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำของโลกในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรผลิตและ
กำรค้ำสินค้ำเกษตรของไทย โดยในระยะที่ผ่ำนมำ กำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรได้รับผลกระทบจำกกระแส
กำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกไปพร้อมๆ กัน  เช่น กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบกำรบริหำร
จัดกำรโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรและรูปแบบกำรบริโภคอำหำรของผู้บริโภคในประเทศและในตลำดโลกที่เปลี่ยน
มำบริโภคอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและปลอดภัยควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ควำมสะดวกด้ำนคมนำคมขนส่ง  และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ รวมทั้ง
กำรที่ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community - 
AEC) ภำยในปี 2558 นอกจำกนี้ ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพำะกำรขำดองค์ควำมรู้ด้ำน     
โลจิสติกส์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร ท ำให้ต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ในภำคกำรเกษตรสูงกว่ำภำค  
กำรผลิตอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผล ท ำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในกำรแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น  
มีควำมจ ำเป็นที่ภำคกำรเกษตรของไทยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2552 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ 
โลจิสติกส์ในภำคกำรผลิต 2) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 3) กำรพัฒนำธุรกิจโลจิ สติกส์  
4) กำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และ 5) กำรพัฒนำก ำลังคนและกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร ับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลักในยุทธศำสตร์ที ่ 1  
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ในภำคกำรผลิต เพื่อยกระดับควำมสำมำรถของกำรบริหำรจัดกำรโลจิ
สติกส์ตลอด โซ่อุปทำน และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำเกษตรของประเทศ มีเป้ำประสงค์เพ่ือลด
ต้นทุนที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรโลจิสติกส์กำรเกษตร และลดควำมสูญเสียจำกกำรเน่ำเสียของ
สินค้ำจำกกระบวนกำรเก็บรักษำและระบบขนส่งสินค้ำ รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นเจ้ำภำพร่วม
รับผิดชอบในยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ โดยร่วมด ำเนินกำรปรับปรุง
อ ำนวยควำมสะดวกกำรน ำเข้ำ ส่งออก และโลจิสติกส์ในกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรน ำเข้ำและส่งออก
สินค้ำ กำรให้บริกำรในระบบ National Single Window โดยกำรพัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณำกำร
น ำเข้ำ กำรส่งออกและโลจิสติกส์ ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ  

 

 



 นอกจำกนี้ จำกที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของประเทศ (กบส.) เพ่ือเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบ   
โลจิสติกส์ในภำพรวมของประเทศ ซึ่ง กบส. ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์กำรเกษตร 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2553 มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธำน และเลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ที่ส ำคัญ คือ กำรรวบรวมจัดท ำฐำนข้อมูล
เพ่ือได้ค่ำต้นทุนฐำนโลจิสติกส์เกษตรปัจจุบัน รวมถึงจัดท ำตัวชี้วัดกำรพัฒนำโลจิสติกส์ของสินค้ำเกษตรส ำคัญ
ที่เชื่อมโยงกับภำรกิจของหน่วยงำนที่สนับสนุนบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของสินค้ำเกษตร น ำไปสู่กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพระบบโลจิสติกส์ในภำคกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

 จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดนโยบำยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ภำคเกษตรโดยพิจำรณำกำรผลิตสินค้ำเกษตรตลอดโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น เพ่ิมประสิทธิภำพภำคกำรผลิต และกำรตลำดให้สำมำรถ
แข่งขันกับต่ำงประเทศได้ รวมทั้งเน้นกำรพัฒนำโลจิสติกส์องค์กรภำคเกษตรให้มีแผนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554 และได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
ปัจจัยส ำคัญและจ ำเป็นประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำองค์กรภำคเกษตร คือ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และ
ประเมินประสิทธิภำพกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์ เพ่ือเปรียบเทียบกับมำตรฐำนหรือตัวชี้วัดขององค์กรประเภท
เดียวกันในประเทศและระดับสำกล  ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และสำมำรถน ำข้อมูลที่
ได้ไปใช้ส ำหรับกำรพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจำกกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกิจกรรมต่ำงๆของภำคกำรผลิตและธุรกิจกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องใน
กำรจัดกำรด้ำนต้นทุนเวลำ และกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำไว้อย่ำงครบถ้วน 

 ซึ่งหำกพิจำรณำตำมข้อเท็จจริงในช่วงที่ผ่ำนมำ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดท ำข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ในภำพรวมของประเทศจึง
ท ำให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำระบบโลจิสติกส์ด้ำนกำรเกษตรในช่วงที่ผ่ำนมำ ยังคงเน้นกำรขับเคลื่อนเพ่ือลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ ท ำให้ไม่มีกำรติดตำมประเมินผลของกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจัง และไม่สำมำรถทรำบได้อย่ำง
ชัดเจนว่ำ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และยุทธศำสตร์ประสบผลส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด จึงมีควำมจ ำเป็นที่  
ต้องเร่งด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดดังกล่ำว ทั้งนี้ เพื่อให้กำรพัฒนำภำคกำรเกษตรสำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงบูรณำ
กำรกับภำคส่วนอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรร่วมกับสถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์      
ได้ร่วมกันท ำกำรศึกษำกำรจัดท ำระบบข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภำพโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตรและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรเครือข่ำยโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร 3 กลุ่ม 6 ชนิด คือ กลุ่มพืชอำหำรและสินค้ำ
เกษตรอุตสำหกรรม ได้แก่ สับปะรด  กลุ่มพืชพลังงำน ได้แก่ ปำล์มน้ ำมันและอ้อย และกลุ่มพืชผักผลไม้ 
ที่เน่ำเสียง่ำย ได้แก่ พริก  มะม่วง ส้มโอ โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 4 ประกำร คือ  (1) ศึกษำและออกแบบ
ซอฟต์แวร์ระบบฐำนข้อมูลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์  (Logistics Performance 
Index: LPI) ที่เหมำะสมส ำหรับสินค้ำเกษตรของไทย  (2) ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ของไทยและต่ำงประเทศ และกลุ่มประเทศอำเซียน (3)  วิเครำะห์ข้อมูล
เพ่ือจัดท ำตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ ตำมกิจกรรมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและธุรกิจ
กำรเกษตรที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกิจกรรมหลักด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงน้อย  9 กิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้ำนกำร
บริหำรต้นทุน (Cost Management)  มิติด้ำนเวลำ (Lead Time) และมิติด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) 



เพ่ือเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระดับประเทศ (4) เสนอแนะระบบโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทำน และกำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเป้ำหมำยที่เหมำะสมมีประสิทธิภำพ  โดยมีกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
และส ำรวจข้อมูลในภำคสนำมที่เป็นหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทำนกำรผลิตของสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย  (อำทิ กลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน และผู้รวบรวม)  ที่มำจำกแหล่งเพำะปลูกส ำคัญที่มีผลผลิตสูงที่สุด 
โดยเรียงล ำดับจำกแหล่งเพำะปลูกที่สำมำรถควบคุมผลผลิตรวม คิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตรวมของประเทศ  
ส ำหรับกำรก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละหน่วยธุรกิจเกษตร ใช้หลักกำร Pareto’s Principle  (80/20) 
มำปรับใช้เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง โดยในแต่ละหน่วยธุรกิจเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำ
ข้อมูลจำกสมำชิกในหน่วยธุรกิจที่มีบทบำทสูงสุดในโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรนั้นๆ  หรือคัดเลือกสมำชิกในโซ่
อุปทำนสินค้ำเกษตรที่มีปริมำณผลผลิตหรือมีบทบำทส ำคัญในล ำดับรองลงมำ เพ่ือให้สำมำรถมีจ ำนวนผลผลิต
รวมคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตรวมของแหล่งผลิตนั้น ส ำหรับวิธีกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพด้ำนกำร
จัดกำรโลจิสติกส์สินค้ำเกษตร ประยุกต์มำจำกแนวทำงกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรโลจิสติกส์
ภำคอุตสำหกรรม ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลักด้ำนโลจิสติกส์  9 กิจกรรม ใน 3 มิติ รวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด ได้แก่  
(1) ตัวชี้วัดด้ำนกำรบริหำรต้นทุน เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงสัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 9 กิจกรรม
เปรียบเทียบกับยอดขำยประจ ำปีทั้งหมดของกิจกำร  (2) ตัวชี้วัดด้ำนเวลำ เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลระยะเวลำของ
กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำและข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ และ (3) ตัวชี้วัดด้ำนควำมน่ำเชื่อถือเป็น
ตัวชี้วัดที่ใช้ควำมน่ำเชื่อถือเกี่ยวกับกำรส่งมอบสินค้ำและข้อมูล (ตำรำงท่ี 1) 

ตารางที่ 1 : ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI)                 
ที่ประยุกต์มำจำกภำคอุตสำหกรรม 

กิจกรรมโลจสิติกส ์
ตัวชี้วัดด้านต้นทุน 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 
(หน่วย: วัน) 

ตัวชี้วัดด้านความน่าเชื่อถือ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

1.กำรให้บริกำรแกลู่กค้ำและ
กิจกรรมสนับสนุน 
(Customer Service and 
Support) 

สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรลูกค้ำ
ต่อยอดขำย (Ratio of Customer 
Service Cost per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรตอบสนอง 
ค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ  (Average 
Order Cycle Time) 

อัตรำควำมสำมำรถกำรจดัส่ง
สินค้ำ (Delivered In-Full, On-
Time: DIFOT) 

2.กำรจัดซื้อจดัหำ 
(Purchasing and 
Procurement) 

สัดส่วนกำรจัดซื้อจัดหำต่อยอดขำย  
(Ratio of Procurement Cost 
per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดซื้อ 
(Average Procurement 
Cycle Time) 

อัตรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่ง
สินค้ำของผู้ผลิต (Supplier In-
Full,          On-Time Rate) 

3.กำรสื่อสำรด้ำน โลจสิติกส์
และกระบวนกำรสั่งซื้อ 
(Logistics Communication 
and Order Processing) 

สัดส่วนมูลคำ่กำรลงทุนเกี่ยวกับ
กำรติดตั้งระบบกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กรต่อยอดขำย (Ratio of 
Information Processing Cost 
per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส่งค ำสั่งซื้อ
ภำยในองค์กร (Average 
Order Processing Cycle 
Time) 

อัตรำควำมแม่นย ำของใบสั่งงำน 
(Order Accuracy Rate) 

4.กำรขนส่ง 
(Transportation) 

สัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งต่อยอดขำย  
(Ratio of Transportation Cost 
per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดส่งสินคำ้ 
(Average Delivery Cycle 
Time) 

อัตรำควำมสำมำรถในกำรจดัส่ง
สินค้ำของแผนกขนส่ง  
(Transport Delivered In-Full, 
On-Time:            T-DIFOT) 

5.กำรเลือกสถำนท่ีตั้งของ
โรงงำนและคลังสินค้ำ 
(Facilities Site Selection, 
Warehousing and Storage) 
 

สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรคลังสินคำ้
ต่อยอดขำย (Ratio of 
Warehousing Cost per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรจัดเก็บ
สินค้ำส ำเร็จรูปในคลังสินค้ำ 
(Average Inventory Cycle 
Time) 

อัตรำควำมแม่นย ำของสินค้ำคง
คลัง (Inventory Accuracy) 



กิจกรรมโลจสิติกส ์
ตัวชี้วัดด้านต้นทุน 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ตัวชี้วัดด้านเวลา 
(หน่วย: วัน) 

ตัวชี้วัดด้านความน่าเชื่อถือ 
(หน่วย: ร้อยละ) 

6.กำรวำงแผนหรือกำร
คำดกำรณ์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ (Demand 
Forecasting and Planning) 

สัดส่วนต้นทุนกำรพยำกรณค์วำม
ต้องกำรของลูกค้ำต่อยอดขำย 
(Ratio of Forecasting Cost per 
Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรพยำกรณ์
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
(Average Forecast Period) 

อัตรำควำมแม่นย ำกำรพยำกรณ์  
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
 (Forecast Accuracy Rate) 

7.กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง  
(Inventory Management) 

สัดส่วนต้นทุนกำรถือครองสินค้ำตอ่
ยอดขำย (Ratio of Inventory 
Carrying Cost per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรเก็บสินค้ำ
ส ำเรจ็รูปอย่ำงเพียงพอเพื่อ
ตอบสนอง ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ (Average Inventory 
Day) 

อัตรำจ ำนวนสินค้ำส ำเร็จรูปขำด
มือ (Inventory Out of Stock 
Rate) 

8.กำรจัดกำรเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่ำงๆ และกำรบรรจุ
หีบห่อ (Material Handling 
and Packing) 

สัดส่วนมูลคำ่สินค้ำท่ีเสียหำยต่อ
ยอดขำย (Ratio of Value 
Damaged per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรถือ
ครองและกำรบรรจุภณัฑ์สินค้ำ 
(Average Material Handling 
and Packaging) 

อัตรำควำมเสียหำยของสินค้ำ 
(Damage Rate) 

9.โลจิสติกสย์้อนกลับ 
 (Reverse Logistics) 

สัดส่วนมูลคำ่สินค้ำท่ีถูกตีกลับต่อ
ยอดขำย (Ratio of Returned 
Goods Value per Sale) 

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรรับสินค้ำ
คืนจำกลูกค้ำ (Average Cycle 
Time for Customer Return) 

อัตรำกำรถูกตีกลับของสินค้ำ 
 (Rate of Return Goods) 

 

ส ำหรับผลกำรศึกษำตำมโครงกำรฯ สรุปที่ส ำคัญได้ ดังนี้ พบว่ำ  
(1) ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภำคอำเซียนที ่ม ีกำรประเมินประสิทธิภำพด้ำน

กำรเกษตรที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน โดยข้อมูลกำรประเมินประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ของต่ำงประเทศและ
กลุ่มประเทศอำเซียน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม อินโดนีเซีย และมำเลเซียที่จะ
เริมมีกำรประเมินประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ในปี 2556  

(2) ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์โดยรวม (Composite Index) 
สินค้ำเกษตร 6 ชนิดดังกล่ำว (ได้แก่ สับปะรด ปำล์มน้ ำมัน อ้อย พริก มะม่วง ส้มโอ) ใน 9 กิจกรรมหลัก 3 มิติ 
รวม 27 ดัชนีชี้วัด ซึ่งก ำหนดค่ำคะแนนจำกด้อยถึงดี (คะแนน 1 ถึง 5) พบว่ำ สินค้ำเกษตรทั้ง 6 ชนิด มีค่ำ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงด้อยถึงปำนกลำง โดยปำล์มน้ ำมัน สับปะรด อ้อย และส้มโอ มีค่ำคะแนนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ขณะที่พริกและมะม่วงมีค่ำคะแนนอยู่ในระดับด้อย (ภำพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 1 :  ผลกำรประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์โดยรวม (Composite Index)  
    สินค้ำเกษตร 6 ชนิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซึ่งสินค้ำเกษตรทั้ง 6 ชนิด มีปัญหำใน 4 ตัวชี้วัด  ได้แก่ (1) ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ (2) ต้นทุนถือครอง
สินค้ำคงคลัง  (3) ต้นทุนบริหำรคลังสินค้ำ และ (4) อัตรำควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ำ ทั้งนี้ มีสำเหตุส ำคัญ
มำจำก 1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำสูง เนื่องจำกพ้ืนที่เพำะปลูกห่ำงไกลจำกแหล่งจ ำหน่ำย ต้องรอคิวส่งผล
ผลิตเข้ำสู่โรงงำนนำน โดยเฉพำะในช่วงฤดูกำลเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตออกมำพร้อมๆ กัน ต้องใช้บริกำรจำก  
ผู้ให้บริกำรขนส่ง มีกำรบรรทุกสินค้ำไม่เต็มคันรถ เป็นต้น 2) ควำมสำมำรถในกำรจัดส่งสินค้ ำให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดหรือผู้บริโภคต่ ำ เนื่องจำก ผลผลิตเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง ไม่มีกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์/
ภำชนะท่ีสำมำรถป้องกันกำรกระแทก ท ำให้ผลผลิตบอบช้ ำเสียหำยระหว่ำงกำรขนย้ำยผลผลิตจำกแปลงไปยัง
จุดรวบรวม และขำดกำรเอำใจใส่ละเลยต่อกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง อันพึงกระท ำที่ต้องเคลื่อนย้ำยหรือขนส่งเป็น
ระยะทำงไกล 
 ดังนั้น แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนจัดกำรโลจิสติกส์สินค้ำเกษตรดังกล่ำว ได้แก่  (1) กำรลดกำร
วิ่งเที่ยวเปล่ำหรือ Backhauling management (2) กำรใช้กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (3) กำรสร้ำงศูนย์
รวบรวมและกระจำยสินค้ำ (Hub & Spoke) โดยหำที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำที่เหมำะสม กำร
จัดระบบขนถ่ำยสินค้ำ กำรจัดพ้ืนที่กำรเก็บสินค้ำ กำรจัดระบบกำรจัดส่งสินค้ำ (4) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม   
(5) กำรประยุกต์ใช้ระบบผสมคิวล๊อค-คิวเสรี เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรรอคิวนำน โดยเฉพำะสินค้ำอ้อยและปำล์ม
น้ ำมัน  (6) กำรเลือกประเภทรถในกำรขนส่งให้เหมำะสมกับปริมำณผลผลิต (7) กำรรวมกลุ่มเกษตรกรในกำร
ขนส่ง นอกจำกนี้ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำคกำรเกษตร จ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำ
ควำมร่วมมือในโซ่อุปทำน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สำมำรถเป็นผู้มีบทบำทหลักในโซ่
อุปทำนของตนเอง (Focal Firm) ให้ได้ โดยหำกเกษตรกรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรและควบคุมต้นทุน 
เวลำและควำมน่ำเชื่อถือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว จะท ำให้เกิดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เกิดควำม



ร่วมมือระหว่ำงเกษตรกร ผู้รวบรวมและโรงงำน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเกิด  Cluster และ  Value Chain พ่ึงพำซึ่ง
กันและกันทั้งระบบโซ่อุปทำน 
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 Changes in economics and trading environments around the world nowadays have a 
significant impact on Thailand’s production and trade of agriculture commodities. 
For example, changes in supply chain management patterns of agricultural products, and 
changes in patterns of domestic consumer behaviors that prefer nutritious food and food 
safety, advances in information technology and communication, convenient transportation, 
climate change and natural disasters, including Thailand’s preparation for ASEAN Economic 
Community (AEC) within 2015. Furthermore, logistics in agricultural sector still lacks efficiency, 
thereby, resulting in higher operational costs than other production sectors. As a result, 
Thailand is losing its competitive advantage compared with other countries. It is necessary for 
Thai agricultural sector to call for a new paradigm shift for development according to the 
changes highlighted above. 

The cabinet resolution on February 27th, 2009 agreed with the strategic plan for 
Thailand's first national logistics development year 2007-2011 (B.E. 2550-2554). The strategic 
plan consisted of 5 strategies as follows: 1) development of logistics system efficiency in the 
production sector 2) increase of transportation and logistics system efficiency 3) business logistics 
improvement 4) enhancement of trade facilitation, and 5) human resource development and 
strategy driving mechanisms. Ministry of Agriculture and Cooperatives was responsible for 
being the key host of the first strategic agenda on development of logistics system efficiency 
in the production sector. This strategy aimed to enhance the competency of the logistics 
management throughout the supply chain as well as to leverage the competency of domestic 
agricultural products. Its goals were to reduce the agricultural logistics management cost and 
to reduce the loss of perished goods from improper maintenance and transportation systems. 
Furthermore, Ministry of Agriculture and Cooperatives was also assigned as a co-host for the 
forth strategic agenda on enhancement of trade facilitation. It helped facilitate imports, 
exports, and logistics by issuing the Import and export license. The trade facilitation 
enhancement could also be done by implementing the National Single Window system, 
which integrates the information about imports, exports, and logistics among domestic 
and international organizations.  

 

http://dict.longdo.com/search/Import%20licensing


Furthermore, the cabinet resolution on May 4th, 2009 appointed National Products 
and Services Transportation Development Board (NPSTDB) to be the driving mechanisms for 
overall Thailand’s logistics system development. On July 30the, 2010, NPSTDB appointed the 
sub-committee for agricultural logistics system development. Permanent secretary of the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives was formally appointed head of the committee.  The 
secretary general of the Office of Agricultural Economics was appointed committee and 
secretary. The key roles of the sub-committee were to establish the database to 
understand current base of agricultural logistics cost, to develop the Logistics 
Performance Index of important agricultural products, and to link the LPI to the tasks of 
those supporting organizations, leading to agricultural logistics performance improvement.  

As mentioned above, Ministry of Agriculture and Cooperatives had an economic 
infrastructure adjustment policy for the agricultural sector, by considering the production of 
agricultural products throughout the whole supply chain process from upstream to 
downstream. This policy aimed at developing the acceptable quality agricultural products 
among their customers, increasing competitiveness of local production and marketing sectors, 
and focusing on agricultural organizations’ logistics development action plans that matched 
with the strategic plan for Thailand's first national logistics development year 2007-2011 
(B.E. 2550-2554). It was considered that one important factor for the agricultural organization 
development was the capability to analyze and evaluate the logistics competitiveness, in 
order to compare with both national and international standards and indicators of similar 
organizations. These organizations could understand their weaknesses and strengths, and use 
this information to improve their efficiency and competitiveness. This was because logistics 
management covered several activities in the production sector and agricultural businesses in 
terms of time cost management and response to customer satisfaction.  

In fact, current logistics system management in Thailand is about creating the 
information of Logistics Performance Index at the national level, where as there is no 
clear process for the Logistics Performance Index in the agricultural sector. As a result, 
there is no strict monitoring and evaluation of the performance. It is unknown whether the 
policy and strategies are achieved. Therefore, it is necessary to establish the logistics 
performance index in the agricultural sector in order to efficiently integrate it with other 
sectors.  

Office of Agricultural Economics has the mission from the Thai  Ministry of 
Agriculture and cooperatives with Thammasat University. It decided to develop the 
project for establishing a logistics performance database and logistics performance index in 
the agricultural sector, and improving the supply chain and logistics networks for 3 categories 
in 6 agricultural products as Food plants and agricultural products: pineapple, Energy plants: 
oil palm and sugar cane, and Perishable agricultural commodities: vegetables such as chili 
and fruits such as mango and pomelo.  



The operation objectives are (1) To establish the database to evaluate the Logistics 
Performance Index (LPI) that are appropriate for agricultural products (2) To recommend 
appropriate and efficient logistics and supply chain management for target agricultural 
products (3) To disseminate Logistics Performance Index to the agricultural establishment to 
analyze and evaluate their own Logistics Performance Index in order to develop themselves 
to national and international standards and (4) To develop the Logistics Performance Index 
according to activities in each supply chain for producing agricultural commodities and 
related agricultural businesses. The index consists of cost, time, and reliability dimensions.  

The criteria for selecting the members in the supply chain system of the target 
agricultural sector were members in the main cultivated areas in Thailand. The consultants 
applied the 80/20 rule, or known as Pareto’s Principle.  Since this study focused on 
collecting specific information, the most cultivated areas for each product was selected in 
order to represent the products.  Besides, from the study objective to explore the whole 
agricultural products supply chain system, it was necessary to collect the data from 
agriculturists to their customers, who were collectors, co-operatives, or factories etc. in order 
to receive the same supply chain system. It was found that a simple random sampling, with 
Taro Yamane's formula was unable to be applied in this case. This was because in simple 
random sampling, each member of a population has an equal chance of being included in 
the sample. It was unable to determine the most cultivated areas, depending on the results 
of the random sampling method. Therefore, there were chances to get the samples that 
represented different provinces, different areas, and establishment in different supply chains. 
As a result, it was difficult to analyze the efficiency of the whole supply chain from these 
different samples. On the other hand, using Pareto’s Rule (80/20), which was a 
purposive sampling method, would be more appropriate according to the objectives of the 
research. In purposive sampling method, the researchers can use their knowledge, expertise, 
and experience in that specific area to judge or determine the most cultivated areas, and be 
able to explore and analyze the information from the whole supply chain system since 
related people and local agriculturists were asked for this information. 

The evaluation tools for the Logistics Performance Index consisted of 9 logistics 
activities; namely,  Customer Service and Support, Purchasing and Procurement, Logistics 
Communication and Order Processing, Transportation, Facilities Site Selection, Warehousing 
and Storage, Demand Forecasting and Planning, Inventory Management, Materials Handling 
and Packaging, and Reverse Logistics. Three dimensions were evaluated as follows: (1) Cost 
Management Index:. This index was important for productivity because it could indicate 
several types of costs. It could be guidelines to adjust or control marginal costs for the 
business. However, that cost reduction should not affect the product quality (2) Lead Time 
Index: The time period for transferring of goods excluded the time period that goods were 
under manufacturing process.  The time period for transferring of information started from 
receiving information and ended when transferring that information to customers or other 



departments and (3) Reliability Index: The index could be classified into 2 groups as on-time 
delivery and in-full delivery indices.  However, the measurement units of both groups were 
different. One was about time and the other was about amount. Their results would be ratio. 
Also, the reliability index was represented in the ratio pattern. (Table 1)  
 
Table 1 : Logistics Performance Index (LPI)  

Logistics Activities 
Cost Index 

(unit: percentage) 
Time Index 

(unit: percentage) 
Reliability Index 

(unit: percentage) 
1. Customer Service and 

Support 
Ratio of Customer Service 
Cost per Sale 

Average Order Cycle Time Delivered In-Full, On-Time: 
DIFOT 

2. Purchasing and 
Procurement 

Ratio of Procurement Cost 
per Sale 

Average Procurement 
Cycle Time 

Supplier In-Full,On-Time 
Rate 

3. Logistics 
Communication and 
Order Processing 

Ratio of Information 
Processing Cost per Sale 

Average Order Processing 
Cycle Time 

Order Accuracy Rate 

4.  Transportation Ratio of Transportation Cost 
per Sale 

Average Delivery Cycle 
Time 

Transport Delivered In-Full, 
On-Time: T-DIFOT 

5. Facilities Site 
Selection, 
Warehousing and 
Storage 

Ratio of Warehousing Cost 
per Sale 

Average Inventory Cycle 
Time 

Inventory Accuracy 

6. Demand Forecasting 
and Planning 

Ratio of Forecasting Cost per 
Sale 

Average Forecast Period Forecast Accuracy Rate 

7.  Inventory 
Management 

Ratio of Inventory Carrying 
Cost per Sale 

Average Inventory Day Inventory Out of Stock Rate 

8.  Material Handling and 
Packing 

Ratio of Value Damaged per 
Sale 

Average Material Handling 
and Packaging 

Damage Rate 

9.  Reverse Logistics Ratio of Returned Goods 
Value per Sale 

Average Cycle Time for 
Customer Return 

Rate of Return Goods 

 

The analysis issues are as follows 
(3) Thailand is the pioneer in ASEAN about agricultural logistics performance index. 

While other countries still in the framework developing state such as Vietnam, Indonesia  
and Malaysia will start to evaluate logistics performance index in 2013.  

(4) The logistics composite index for 6 agricultural products in 9 logistics activities, 3 
performance dimensions, 27 performance indexes show that the overall score is in the 
moderate level. Oil palm, pineapple, cane and pomelo have the overall score in the 
moderate level while chilli and mango have the overall score in the worse level. (Figure 1)  

 

 



Figure 1 :  Logistics Composite Index for 6 agricultural products 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 The 6 agricultural products have 4 problem issues as (1) high transportation cost (2) high 

inventory carrying cost (3) high warehousing cost and (4) low transportation DIFOT. Thus, the 

improvement of these problems are (1) reduce transportation cost by applying  backhauling 

management (2) reduce transportation cost by applying multimodal transportation  

(3) reduce transportation cost by using Hub & Spoke in the distribution network (4) reduce 

inventory carrying cost and warehousing cost by using proper packaging to reduce lost and 

damage (5) reduce transportation cost and increase transportation DIFOT by applying locked 

and free queuing when transport products into the factory (6) reduce transportation cost by 

using effectiveness transportation modes for transport ing products and (7) reduce 

transportation cost by collaborating product volume. Moreover, the sustainable agricultural 

logistics can be developed by creating a cluster and assigning agriculturists to be a focal 

firm in this supply chain. So the agriculturists can manage and control the cost time and 

reliability efficiently, the competitive advantage and collaboration between agriculturists 

collectors and factories will lead to cluster and value chain creation in agricultural supply 

chain. 
 
 
 


