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Abstract                 

The objectives of paper were to design logistics model for mange education 
for the universities and evaluate logistics model for mange education for the 
universities. The sample groups were 5 experts in logistics, 5 experts in business 
management 5.  The Research sample totaling 10 experts. The research tool was 
questionnaire the development of logistics model for mange education for the 
universities comprises 5 main components, namely Suppliers, Service Provider 
(University), Customers and Consumer. The data analyzed by using arithmetic mean 
and standard deviation.  The development of logistics model of efficiency evaluation   
using Back-Box Testing Technique. The overall evaluation result development of 
logistics model, shows the overall rating mean of 4.14 suggesting, that The logistics 
model for mange education for the universities. The logistics model to may be 
appropriately applied in actual work settings. 
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บทคัดย่อ 
บทควำมมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 

และประเมินแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย ประชำกร คือ ผู้เช่ียวชำญ  
ด้ำนโลจิสติกส์  จ ำนวน 5 ท่ำน ด้ำนบริหำรธุรกิจ  จ ำนวน 5 ท่ำน รวมผู้เช่ียวชำญท้ังหมดจ ำนวน 10 
ท่ำน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำออก
แบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบหลัก ผู้ผลิตวัตถุดิบ  มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร ลูกค้ำ  และผู้บริโภค สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
คือ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจ ำลองประเมินใช้วิธี 
Black Box Testing ผลกำรประเมินของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรบริกำรศึกษำ
ส ำหรับมหำวิทยำลัย ภำพรวม มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.14  สรุปว่ำ สำมำรถน ำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อ
จัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัยประยุกต์ติดต้ังใช้ได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนาแบบจ าลองโลจิสติกส์, การจัดการศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัย                           
 
บทน า 

ในปัจุบันสถำบันอุดมกำรณ์ศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย เพื่อออกสู่
สังคม รวมถึงให้สำมำรถบริกำรควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มีควำมรู้สึกดี จึงจ ำเป็นต้องปรับเชิงรุกให้
มำกขึ้นด้วยกำรน ำระบบโลจิสติกส์มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนผลิตบัณฑิต และงำนวิจัยให้มี
คุณภำพจึงเป็นทำงเลือกใหม่ในขณะผู้บริหำรกำรศึกษำ  และระดับหัวหน้ำกลุ่มงำนลงมำถึงระดับสำย
งำนตำมขอบเขตของกำรจัดกำรโลจิสติกส์ จ ำเป็นต้องมีข้อมูลตรวจสอบกำรท ำงำนของแต่ละองค์กร 
ตลอดจนกำรตรวจสอบข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปัญหำ และน ำมำปรับปรุงงำนของ
ตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันในส่วนกำรบริหำรงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ในส่วนกำรจัดระบบกำรเรียน
กำรสอน กำรผลิตบัณฑิต กำรบริหำรจัดกำรอำจท ำให้เกิควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้กำร
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม  ของภำค
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมได้ก้ำวไปสู่ระบบโลจิสติกส์ เพรำะต้องมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูง ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งนับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรม หรือองค์กรต่ำง ๆ จึงมีควำม
ต้องกำรผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีทักษะในกำรท ำงำนมำท ำงำนในหน่วยงำนของตน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ (อรรถพล  จันทร์สมุด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2559)  ดังนั้น 
จึงต้องมีทรัพยำกรและข้อมูลเพียงพอท่ีจะสร้ำงกิจกรรมให้เป็นวัสดุส ำเร็จรูปท่ีมีมูลค่ำ ให้กับองค์กร 
กระบวนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ จึงเป็นหัวใจท่ีจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมกำรไหลของข้อมูลข่ำวสำรท้ัง
ระบบต้ังแต่ต้นน้ ำ จนถึงขั้นปลำยน้ ำ สำมำรถตรวจสอบระบบข้อมูลได้รวดเร็ว ทุกขั้นตอนของ
ระบบโลจิสติกส์ ด ำเนินกำรไปอย่ำงรำบรื่น ท ำให้องค์กรด ำเนินไปตำมกลยุทธ์ท่ีได้วำงไว้ สำมำรถ
พัฒนำโซ่คุณค่ำ (Value Chain)ท่ีก่อให้เกิดคุณค่ำเพิ่ม (Value Creation)  และให้กำรบริกำรกับ
ผู้บริโภค  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับ
มหำวิทยำลัย มำใช้กับสถำบันกำรศึกษำ สนับสนุนบริกำรลูกค้ำประทับใจมีควำมจงรักภักดีในตัว
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมองในด้ำนดีซึ่งจุดเหล่ำนี้จะท ำให้เพิ่มมูลค่ำกับองค์กร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อออกแบบแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 

      2. เพื่อประเมินแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 ผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
อยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
         ประชำกร 

ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชำญด้ำนห่วงโลจิสติกส์ 5 ท่ำน ด้ำนบริกำรธุรกิจ
จ ำนวน 3 ท่ำนรวมผู้เช่ียวชำญท้ังหมด 10 ท่ำน ประเมินควำมคิดเห็นของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง     
โลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
          ตัวแปรต้น  คือ กำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์ เพื่ อ จัดกำรศึกษำส ำหรับ
มหำวิทยำลัย 
      ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับมหำวิทยำลัย 
              2. เคร่ืองมือ 
         แบบประเมินแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
กรอบแนวคิด 

กำรผลิต (Production) เป็นกระบวนกำรท่ีเปล่ียนปัจจับน ำเข้ำ (Input) เป็นผลลัพธ์ท่ีมี
มูลค่ำเพิ่มซึ่งปัจจัยน ำเข้ำ ( Input) ประกอบด้วยปัจจัย 5 M’s คือ ทรัพยำกรมนุษย์  เครื่องจักร 
อุปกรณ์รวมถึงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน วัตถุดิบ เงินลงทุน และกำรจัดกำรผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิต 
(Output) เช่น สินค้ำและบริกำร โดยอำศัยกำรจัดกำรท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับจำกควำมต้องกำรจำก
ลูกค้ำ เพื่อน ำมำก ำหนดปัจจัยน ำเข้ำในกระบวนกำรแปรสภำพท่ีเหมำะสม ดังภำพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลองโลจิสติกส์เพื่อจัดการศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัย 

ปัจจยัน ำเขำ้ 
วสัดุ 
เคร่ืองจกัร 
แรงงำน 
เงิน 

กำรจดักำร 

 

 

กระบวนกำรแปรสภำพ 

ผลลพัธ์ 
สินคำ้ 
กำรบริกำร 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับกับกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรบริกำร

ศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย ใน 3 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องจำกกรอบแนวคิดกำรวิจัย ดังนี้ 
        จำกผลงำนวิจัยเรื่องกำรพัฒนำรูปแบบโซ่อุปทำนในอุตสำหกรรมผลิตเส้ือผ้ำ อ ำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครรำชสีมำ (จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์, สุภำพ ศรีวงษำและคณะ , 2560) พบว่ำกำรพัฒนำ
รูปแบบโซ่อุปทำนในอุตสำหกรรมผลิตเส้ือผ้ำ อ ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำเป็นระบบท่ีช่วยให้
กำรด ำเนินงำนของกำรผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จ กระบวนกำรท ำงำนสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้ ดังนี้ 
 
1. ผู้ส่งมอบ (Suppliers) 

ผู้ส่งมอบ หมำยถึง ผู้ท่ีส่งวัตถุดิบ ให้กับโรงงำน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำน และ
โรงงำนผลิตกระดุม ด ำเนินกำรวัตถุดิบ เช่น ผ้ำ กระดุม ผ้ำซับใน อะไหล่ เครื่องจักร ฯลฯ กิจกรรม
ส่วนนี้จะส่งไปท่ีโรงงำน   

 
2. ผู้ผลิตเสื้อผ้า (Garment Manufacturer) 
        บุคลำกรหรือบุคคลภำยนอกท่ีท ำงำนร่วมกับพนักงำนฝ่ำยผลิตท ำหน้ำท่ีผลิตเส้ือ รวมถึงกำร
ตรวจสอบเส้ือเพื่อให้เป็นเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป เมื่อด ำเนินกำรผลิตเสร็จ โรงงำนจะมีกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของเส้ือ และจะประเมินผลทุกกิจกรรม ดังนี้ 
        กำรวำงแผน (Plan) ในกำรวำงแผนกำรจัดซื้อ วัตถุดิบ ผลิตและขนส่ง ผู้ประกอบกำรจะมีกำร
รับค ำส่ังซื้อจำกผู้ค้ำส่งรำยใหญ่ (Make to Order) ซึ่งกำรส่ังซื้อนั้นไม่มีควำมแน่นอน ผู้ผลิตจึงต้อง
ผลิตเก็บไว้เพื่อรอจ ำหน่ำย (Make to Stock) เนื่องจำกวัตถุดิบหลัก คือ ด้ำย จะต้องมีกำรก ำหนด
ปริมำณกำรส่ังซื้อวัตถุดิบท่ีเหมำะสมกับก ำลังกำรผลิตต่อวันด้วย 
       กำรจัดหำวัตถุดิบ (Source) ผู้ประกอบกำรจะท ำกำรตกลงกับพ่อค้ำคนกลำงในกำรจัดหำ
วัตถุดิบตำมต้องกำรปริมำณท่ีต้องกำรก็ขึ้นอยู่กับขนำด สี ลวดลำย ของเส้ือผ้ำท่ีลูกค้ำต้องกำร  
       กำรผลิต (Make) ผู้ประกอบกำรจะค ำนวณกำรใช้ด้ำยตำมสีและลวดลำยท่ีลูกค้ำต้องกำร เช่น
กำรจัดส่ง (Delivery) ผู้ประกอบกำรมีหน้ำร้ำนเป็นของตนเองและขำยส่งให้พ่อค้ำปลีกในจังหวัด แต่
บำงรำยขำยส่งให้กับผู้ค้ำปลีกรำยใหญ่ กำรขนส่งจะให้รถกระบะเป็นพำหนะ 
       กำรส่งคืนสินค้ำ (Return) ในกำรจ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปให้พ่อค้ำคนกลำงมำรับซื้อนั้นจะเป็น
กำรขำยแบบเหมำรวมในรำคำท่ีผู้ขำยกับผู้ซื้อตกลงกัน  โดยมีกำรคัดแยกลักษณะของผ้ำ ลวดลำย 
และสี ท่ีขำยไปจะมีท้ังแบบซึ่งรำคำก็จะแตกต่ำงกัน และไม่มีกำรส่งคืนสินค้ำ เนื่องจำกได้ตรวจสอบ
คุณภำพสินค้ำก่อนรับสินค้ำไปขำย 
      
3.การขายส่ง (Wholesale) 
       กำรท่ีโรงงำนผุ้ผลิตได้จ ำหน่ำยเส้ือผ้ำส ำเร็จรูปให้กับ พ่อค้ำ แม่ค้ำ ท่ีรับซื้อในเรื่องกำรจัดกำร
ขนส่ง กำรจัดกำรเก็บผลผลิต สำมำรถหำได้จ ำนวน 2 รำย 
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        กำรวำงแผน (Plan) ผู้ค้ำส่งจะต้องมีกำรก ำหนดลูกค้ำเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำจะขำยให้กับใคร
บ้ำง เช่นโรงเรียน ผู้ผลิตหรือแปรรูป เพรำะปริมำณควำมต้องกำรของลูกค้ำมีไม่เท่ำกันและต้อง
ก ำหนดรำคำของผลิตภัณฑ์แตกต่ำงกันในกำรขำย 
        กำรจัดหำวัตถุดิบ (Source) จะมีกำรไปรับซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบกำรโดยตรงผู้ผลิตเป็นผู้
ก ำหนดรำคำขำยให้กับผู้ค้ำปลีกเพรำะปริมำณกำรส่ังซื้อยังไม่แน่นอน ผู้ค้ำปลีกในส่วนนี้มีท้ังในจังหวัด
และต่ำงจังหวัดด้วย 
         กำรจัดส่ง (Delivery) ถ้ำปริมำณกำรส่ังค่อนข้ำงมำกผู้ประกอบกำรจะเป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไป
ยังผู้ค้ำปลีกและให้ผู้ค้ำปลีกช ำระเงินเอง ถ้ำเป็นผู้ค้ำปลีกรำยย่อยสำมำรถมำซื้อได้ท่ีหน้ำร้ำนหรือ
สถำนประกอบกำรโดยตรง 
        กำรส่งคืนสินค้ำ (Return) ส่วนใหญ่ไม่มีกำรส่งคืนสินค้ำ ถ้ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำยผู้ขนส่งหรือ
พ่อค้ำท่ีรับสินค้ำไปต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
4.ร้านค้าปลีก (Retailers) 

กำรขำยสินค้ำให้กับผู้บริโภค แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ กำรค้ำปลีกแบบมีร้ำนค้ำ กำรค้ำปลีก
แบบไม่มีร้ำนค้ำ และองค์กรท่ีท ำหน่ำท่ีค้ำปลีกจ ำพวกเครือของโรงงำนท่ีรับ หรือซื้อ  กำรจัดกำร
สำมำรถหำได้จ ำนวน 2 รำย 

กำรวำงแผน (Plan) เป็นผู้รับสินค้ำมำเพื่อขำยให้ลูกค้ำอีกต่อหนึ่ง เพื่อช่วยกระจำยสินค้ำไป
ยังภูมิภำคต่ำงๆมีกำรก ำหนดกำรจัดซื้อ จัดหำผลิตภัณฑ์เพื่อมำขำยให้เหมำะสมกับตลำดของภูมิภำค
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์และรูปแบบของเส้ือผ้ำมีหลำยเจ้ำของ  ผู้ค้ำปลีกจึงต้องรวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวมำเพื่อเป็นจุดดึงดูดใจของลูกค้ำ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ (Source) จะมีกำรไปส่ังซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้ค้ำปลีกโดยตรงเพรำะเพรำะ
ปริมำณกำรส่ังซื้อยังไม่แน่นอน ผู้ค้ำปลีกในส่วนนี้มีท้ังในจังหวัดและต่ำงจังหวัดด้วย 

กำรจัดส่ง (Deliver) ผู้ค้ำส่งจะต้องวำงแผนและตกลงกับผู้ผลิตว่ำจะส่งสินค้ำเป็นรำยวันหรือ
รำยอำทิตย์ 

กำรส่งคืนสินค้ำ (Return) ส่วนใหญ่ไม่มีกำรส่งคืนสินค้ำ ถ้ำเกิดกำรช ำรุดเสียหำยผู้ขนส่งหรือ
พ่อค้ำท่ีรับสินค้ำไปต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
5.ลูกค้า  (Customer) 

ลูกค้ำสำมำรถซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปได้จำกผู้ประกอบกำรท่ีมีหน้ำร้ำนเป็นของตนเอง
หรือท่ีผู้ผลิตโดยตรง (โรงงำน) ลูกค้ำท่ัวประเทศสำมำรถหำซื้อได้โดยง่ำยผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จะ
ขำยปลีกท่ีมีอยู่ท่ัว ๆ ไป (สุวรรณชัย, 2546; อรรถพล และปณิตำ, 2555; สุทธิวรรณ และจิรัตน์ , 
2555; อรรถพล, 2556; สัญชัย และเจษฎำ, 2557; กิตติยำและปรียำนัฐ, 2558; อรรถพล, 2559;  
Somboonwiwat et al., 2 0 0 6 ; Habib, 2010; Phonsuwan &Kachitvichyanukul, 2011; 
Chansamut & Piriyasurawong, 2014) 
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วิธีการวิจัย 
         กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของกำรพัฒนำแบบจ ำลอง     
โลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
         2. ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรบริกำรศึกษำส ำหรับ
มหำวิทยำลัย 
         3. ออกแบบและสร้ำงแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรบริกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 
         4. ก ำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชำญ โดยผู้วิจัยก ำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชำญดังนี้ เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนโลจิสติก
และด้ำนบริหำรธุริกจ จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และมีประสบกำรณ์ท ำงำนมำกกว่ำ 2 ปี 
         5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์ เพื่อจัดกำร
บริกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย ในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 
         5.1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 
             5.2 ควำมเหมำะสมของผู้ผลิตวัตถุดิบ 
         5.3 ควำมเหมำะสมของมหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร 
             5.4 ควำมเหมำะสมของลูกค้ำ 
         5.5 ควำมเหมำะสมของผู้บริโภค 
          6.  เก็บรวบรวมข้อมูล  
          รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินท่ีผู้วิจัยพัฒนำขึ้นน ำไปใช้ ผู้เช่ียวชำญ ด้ำนโลจิสติกส์ 
จ ำนวน 5 ท่ำน ด้ำนบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 5 ท่ำน  รวมผู้เช่ียวชำญท้ังหมด 10 ท่ำน เพื่อประเมินควำม
เหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย 5 องค์ประกอบ
ได้แก่  ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก ผู้ผลิตวัตถุดิบ มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร ลูกค้ำ ผู้บริโภค
พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์ เพื่อจัดกำรบริกำรศึกษำส ำหรับ
มหำวิทยำลัย 
         7. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 
             วิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อ 
จัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย โดยใช้ค่ำเฉล่ีย ( X ) และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้ 
              7.1 สร้ำงแบบประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์
เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating 
Scale ) 5 ระดับ ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่  ควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบหลัก ผู้ผลิตวัตถุ ดิบ มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร ลูกค้ำ ผู้บริโภค ดังนี้ (Artaphon 
Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 2014) 
     มำกท่ีสุด  ให้คะแนน   5  คะแนน 
 มำก  ให้คะแนน   4  คะแนน 
 ปำนกลำง ให้คะแนน      3  คะแนน 
 น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
 น้อยท่ีสุด ให้คะแนน   1   คะแนน 
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7.2 ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉล่ีย ดังนี้ ค่ำเฉล่ีย 4.51-5.00 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก
ท่ีสุด 
 ค่ำเฉล่ีย 3.51-4.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก 
 ค่ำเฉล่ีย 2.51-3.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับปำนกลำง 
 ค่ำเฉล่ีย 1.51-2.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อย 
    ค่ำเฉล่ีย 0.00-1.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
             ผลกำรวิจัยกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย สำมำรถ
อธิบำยได้ในภำพท่ี 2 และในตำรำงท่ี 1-4  แสดงรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 : การพัฒนาแบบจ าลองโลจิสติกส์เพื่อจัดการบริการศึกษาส าหรับมหาวิทยาลัย  
(ค านาย อภปิรัชญาสกุล, 2554, 2555) 
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ตารางที่ 1 ตำรำงผู้ผลิตวัตถุดิบแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

1 ผู้ผลิตวัตถุดิบ 
- แรงงำน 
- เครื่องจักร 
- วัตถุดิบ 
-เงินลงทุน 
- กำรจัดกำร 
-ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ( ท่ีดินอุปกรณ์ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก) 
-ทรัพยำกรข้อมูล 

- ส่งวัตถุดิบหรือทรัพยำกรให้กับ
มหำวิทยำลัย  

- ตอบสนองท่ีรวดเร็ว และลด
เวลำท่ีผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว 
- ควบคุมโดยสำมำรถมองเห็น 
  และติดตำมข้อมูล ได้ง่ำย   
   

 

 
ตารางท่ี 2 ตำรำงมหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำรแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

2. มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร 
  - กำรพัฒนำกำรประเมินผล 
 
 
 
 

1. กำรวำงแผนและกำร   
พยำกรณ์อุปสงค์ของ 
- กำรวำงแผนควำมต้องกำร
วัตถุดิบ และกำรจัดส่งแบบ
ทันเวลำพอดี 
2. กำรจัดกำรวัตถุดิบ 
   -  กำรจัดกำรกับวัตถุดิบของ
ผู้ผลิตวัตถุดิบภำยในและงำนท่ี
เกี่ยวกับสินค้ำแรงงำน 

 

- ควบคุมโดยสำมำรถมองเห็น 
  และติดตำมข้อมูล ได้ง่ำย 
- สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
  - ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมี
ควำมรวดเร็วมำกขึ้น 
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ตารางที่ 2 ตำรำงมหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำรแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ (ต่อ) 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

2. มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร 
  - กำรพัฒนำกำรประเมินผล 
 
 
 
 

3. กำรติดต่อส่ือสำรโลจิสติกส์    
- กำรให้ข้อมุลข่ำวสำร กำรไหล
ของข้อมูลข่ำวสำร เช่น กำร
ด ำเนินงำนธุรกิจท้ังภำยใน
องค์กร 
4. กำรเคล่ือนย้ำยวัตถุดิบ 
   -  กำรน ำเอำโลจิสติกส์มำ
เคล่ือนย้ำย เช่น กำรใช้
ยำนพำหนะส่งวัตถุดิบ 
 5. บรรจุภัณฑ์ 
  - กำรบอกถึงรำยละเอียดของ
สินค้ำ กำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อให้
มองเห็นได้ง่ำย ถูกใจ 
6. กำรวำงแผนกำรผลิต 
 - กำรด ำเนินงำนท้ังหมดของ
หน่วยงำน ตำมระยะเวลำ
ก ำหนดขึ้น เช่น กำรจัดกำรกำร
ผลิตโครงกำร กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ฯลฯ เป็นต้น 
7. กำรสนับสนุนกำรบริกำร 
   - กำรให้บริกำรลูกค้ำด้วย
มำตรฐำน 

- ติดตำมข้อมูล ได้ง่ำย 
-  สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
- จัดกำรข้อมูลเป็นระบบ  
   ไม่สูญหำย 
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ตารางที่ 2 ตำรำงมหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำรแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้ (ต่อ)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

2. มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร 
  - กำรพัฒนำกำรประเมินผล 
 
 
 
 

8. งำนประงำนงำนกับ
หน่วยงำน 
  กำรจัดระบบโลจิสติกส์ของ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำหรืองำน
ผลิตอื่น ๆ เช่น กำรผลิต
งำนวิจัย กำรส่งข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย 
9. กำรจัดเก็บ 
    กำรเติมหรือกำรเลือก
สถำนท่ีในกำรจัดเก็บเอกสำร
แฟ้ม ทะเบียนประวัติและ
เอกสำรอื่นท่ีเกี่ยวข้องใน
สถำนศึกษำ 
10. กำรก ำจัดของเสียและกำร
ปรับปรุงวัตถุดิบ 
   กำรน ำวัตถุดิบท่ีใช้แล้วน ำ
กลับมำใช้ใหม่ รวมถึงกำรก ำจัด
วัตถุดิบท่ีเส่ือมสภำพ 
11. กำรให้บริกำรลูกค้ำ 
   กำรให้ลูกค้ำเกิดควำม
ประทับใจ พอใจกับผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูป 

- ติดตำมข้อมูล ได้ง่ำย 
- บริกำรข้อมูลข่ำวสำร  
ส่งวัตถุดิบ รวดเร็ว  
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ตารางที่ 3 ตำรำงลูกค้ำแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้   
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

3. ลูกค้ำ 
     -ควำมพอใจในกำรบริกำร 
 

- ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ - ตอบสนองท่ีรวดเร็ว  
   

 

 
ตารางที่ 4 ตำรำงผุ้บริโภคแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้   
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการส่งมอบสินค้า 

4. ผู้บริโภค 
   -สังคม 
 

- ได้ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป - ตลำดต้องกำรผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 
   

 

 
1. ผูผ้ลิตวัตถุดิบ (Suppliers) 
           ผู้ผลิตวัตถุดิบ คือ ผู้ท่ีส่งวัตถุดิบให้กับผู้ให้บริกำร เช่น แรงงำน เครื่องจักร เงินลงทุน ฯลฯ 
 เป็นต้น วัตถุดิบท้ังหมดจะถูกเคล่ือนย้ำยไปท่ีมหำวิทยำลัยเพื่อ ด ำเนินกำร 
 
2. มหาวิทยาลัยผู้ให้บริการ (Service Provider (University)) 
  มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร หมำยถึง ผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรแปรสภำพวัตถุดิบท่ีได้รับจำกผู้ส่งวัตถุดิบ
ให้มีมูลค่ำด้วยกำรพัฒนำและประเมินผลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกิจกรรม ต้ังแต่กำรวำงแผนและกำร
พยำกรณ์อุปสงค์ของลูกค้ำ กำรจัดกำรวัตถุดิบ กำรติดต่อส่ือสำรโลจิสติกส์ กำรเคล่ือนย้ำยวัตถุดิบ บรรจุ
ภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ทุกกิจกรรมจะบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยีท่ีใช้กับโลจิสติกส์เช่ือมต่อกับหน่วยงำนเพื่อ
สร้ำงกระบวนกำรผลิตให้เป็นวัสดุส ำเร็จรูปด้วยควำมรวดเร็ว ถูกต้องรวมถึงกำรรำยงำนสรุปผลให้มีควำม
น่ำเช่ือถือ 
 
3. ลูกค้า (Customers) 
           ลูกค้ำ คือ วัสดุส ำเร็จรุปทำงกำรศึกษำหรือผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ท่ีมีคุณภำพ เช่น บัณฑิต และ
งำนวิจัยท่ีส ำเร็จรูปพร้อมท่ีจะส่งออก ในทำงตรงข้ำมผลิตภัณฑ์ส ำเร็จทำงกำรศึกษำจะถูกส่งออกไปยั ง
ปลำยทำงลูกค้ำ 
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4. ผู้บริโภค (Consumer) 
           ผู้บริโภค (Consumer) หมำยถึง กิจกรรมปลำยทำงของโซ่อุปทำนน ำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
บัณฑิต หรืองำนวิจัยท่ีส ำเร็จรูปออกสู่สังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้ำ หรือผู้บริโภคในโซ่อุปทำนกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2553, 2554, 2555; จันทรรัตน์ ศิริวุฒิ
พงศ์และคณะ, 2560; อรรถพล  จันทร์สมุด, 2559, 2561; อรรถพล จันทร์สมุดและพัลลภ  พิริยะสุรวงศ์, 
2559; Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 2014, 2019) 
 
สรุปผลการวิจัย 
          ผลกำรประเมินกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย อธิบำยได้ 
ดังนี้  
 
ตารางที่  5 ระดับควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำร ศึกษำส ำหรับ                
               มหำวิทยำลัย 

ล าดับ รายการประเมิน  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 4.13 0.51 มำก 
2 ควำมเหมำะสมของผู้ผลิตวัตถุดิบ 3.83 0.59 มำก 
3 ควำมเหมำะสมของมหำวิทยำลัยผู้

ให้บริกำร 
4.25 0.37 มำก 

4 ควำมเหมำะสมของลูกค้ำ 4.33 0.48 มำก 
5 ควำมเหมำะสมของผู้บริโภค 4.20 0.86 มำก 

  ผลรวม 4.14 0.56 มาก 
 
        จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ  ผลกำรประเมินของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับ
มหำวิทยำลัย มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ( X = 4.14, S.D. =0.56) เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบของผู้ผลิตวัตถุดิบ มหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำร ลูกค้ำ ผู้บริโภค พบว่ำมี
ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก มี ( X = 4.13, S.D=0.51, X = 3.83, S.D= 0.59, X = 4.25, S.D= 
0.37, X = 4.33, S.D= 0.48, X = 4.20, S.D= 0.86) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัย สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 
     1. ผลกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย ควำมเหมำะสมอยู่ใน
ระดับมำก จำกควำมเห็นของผู้เช่ียวชำญท่ีได้พัฒนำรูปแบบ และจำกกำรศึกษำเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ผลกำรประเมินองค์ประกอบหลักท้ังหมดของรูปแบบควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก เนื่องจำก 
องค์ประกอบหลักจัดอยู่ในกลุ่มระบบโลจิสติกส์ เริ่มจำกผู้ผลิตวัตถุดิบจัดส่งวัตถุดิบให้กับมหำวิทยำลัยเพื่อ 
ขับเคล่ือนไปท่ีผู้บริโภค คือ บัณฑิต และงำนวิจัยส ำเร็จรูป 
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            3. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้ผลิตวัตถุดิบควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก หมำยควำมว่ำ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์จะเริ่มจำกผูผลิตวัตถุดิบจะเคล่ือนท่ีไปสู่ผู้บริโภคท้ำยสุด คือ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปเป็น
กระบวนกำรล ำดับสุดท้ำย 
       4. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของมหำวิทยำลัยผู้ให้บริกำรควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ดู
จำกกำรพัฒนำและกำรประเมินผลส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำทุกกิจกรรม 
           5. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของลูกค้ำ เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกดูจำกดู
จำกผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำจำกองค์ประกอบย่อยของแบบจ ำลองโลจิสติกส์ ท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภำพ 
     6. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้บริโภค เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ดูจำก
ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำและกำรประเมินผลจำกองค์ประกอบย่อยของแบบจ ำลองโลจิสติกส์ ท ำให้ได้
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี คุ ณ ภ ำพ  (อ ร ร ถ พ ล  จั น ท ร์ ส มุ ด , 2559; Artaphon Chansamut and Pallop 
Piriyasurawong, 2014) 
 
            สรุปผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำร ศึกษำ
ส ำหรับมหำวิทยำลัย โดยรวมท้ัง 5 กิจกรรม ได้ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.14 พบว่ำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัด
กำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัยมีควำมเหมำะสมอยู่ระดับมำกสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        - ควรน ำแบบจ ำลองโลจิสติกส์เพื่อจัดกำรศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัยมำใช้เพื่อพัฒนำรูปแบบ 
       -  ควรศึกษำงำนวิจัยโลจิสติกส์ในกรณีตัวอย่ำงองค์กร เพื่อใหไ้ด้แบบจ ำลองมีประสิทธิภำพ 
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