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Abstract                 
        Value Chain Model in higher education institute. The objectives of article 
were to increase the productivity in higher education and to service value chain 
higher education institute.  Value Chain Model are 2 Activities 1) Primary Services 
comprises 5 main components, namely Inbound Logistics, Operations, Outbound 
Logistics, Marketing and Sales, Services. 2)  Support Services comprises 4 main 
components, namely Procurement, Technology Development, Human Resource 
Management and   Firm Infrastructure include, Supply Chain Management and 
Customer relationship management. Value Chain Model added value educational 
institute for society.  All Activities deigned will be applied in actual work settings. 
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บทคัดย่อ 
       แบบจ ำลองโซ่มูลค่ำในสถำบันอุดมศึกษำวัตถุประสงค์ของบทควำมเพื่อศึกษำกำรใช้
เทคโน โลยี สำรสน เทศเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิตในสถำบั นอุ ดม ศึกษำและบริกำรโซ่ มู ล ค่ ำใน
สถำบันอุดมศึกษำแบบจ ำลองโซ่มูลค่ำมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กำรบริกำรพื้นฐำน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โลจิสติกส์ขำเข้ำขององค์กร กำรด ำเนินงำน โลจิสติกส์ขำออกของ
องค์กร กำรตลำดและกำรขำย กำรให้บริกำร  2) กำรบริกำรสนับสนุน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ  โครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำเทคโนโลยี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมถึงกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน และกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำ
แบบจ ำลองโซ่คุณค่ำจะเพิ่มคุณค่ำให้สถำบันอุดมศึกษำเพื่อสังคม กิจกรรมท้ังหมดจะถูกออกแบบ 
ประยุกต์กำรท ำงำนได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ : โซ่มูลค่าในสถาบันอุดมศึกษา 
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บทน ำ 
         โซ่คุณค่ำมีบทบำทส ำคัญในสถำบันอุดมศึกษำและช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้กับ
องค์กร และยังช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปัญหำ และน ำมำปรับปรุง
งำนของตนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม  ของ
ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรใช้โซ่มูลค่ำในกำรจัดกำร เพรำะต้องมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูง 
ท้ังในประเทศ  และต่ำงประเทศ ซึ่งนับวันจะรุนแรง ด้วยเหตุนี้ จึงมีกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมโลจิสติกส์กับมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ โดยโซ่คุณค่ำจะมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมในโซ่
คุณค่ำ ต้ังแต่กิจกรรมกำรจัดหำ แหล่งวัตถุดิบ กำรแปรรูป กิจกรรมกำรส่งมอบสินค้ำ กำรบริหำร
ให้กับลูกค้ำ มุ่งสร้ำงควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงธุรกิจและองค์กร ด้วยกำรวิเครำะห์คุณค่ำเพิ่ม ท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กร  ดังนั้นโซ่คุณค่ำ
จึงเป็นกำรเช่ือมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กร เพื่อท่ีจะ สร้ำงคุณค่ำในกิจกรรมต่ำง ๆ (Value-
Added Activities) ขององค์กร  ซึ่งจะเช่ือมโยงกับคู้ค้ำในโซ่อุปทำนด้วยกำรเช่ือมโยงกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นท้ังภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร  โดยท่ัวไปกำรด ำเนินธุรกรรมขององค์กร ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลำกหลำย  ดังนั้นจึงต้องวำงระบบกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อให้มองเห็นมูลค่ำ
ของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน โซ่มูลค่ำจะคล้ำยคลึงกับกำรจัดกำรซัพพลำยเชน ซึ่งองค์กรต้องมุ่งไปสู่กำรลด
ต้นทุน ภำยใต้เงื่อนไขกำรมีมูลค่ำของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร เป็นกำรผลิตให้อยู่ในระบบด้วยกำรน ำ
ห่วงโซ่คุณค่ำมำใช้  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจกำรพัฒนำแบบจ ำลองโซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ
เพื่อเพิ่มผลผลิตในสถำบันอุดมศึกษำและบริกำรโซ่มูลค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ 
 
 โซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ (Value Chain  in higher education institute )  
         แนวคิด ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ ของกิจกรรมต่ำงๆ ในโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) ท่ีเพิ่มคุณค่ำให้กับตัวสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ (Products) บริกำร (Service) ท่ีต้องกำร
ขำย โดยกำรเพิ่มคุณค่ำจำกกิจกรรมกำรแปรสภำพวัตถุดิบเพื่อ ป้อนเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผลิต และขำยใน
รำคำท่ีสูงกว่ำต้นทุนของวัตถุดิบ    
         โซ่คุณค่ำมีบทบำทและมีควำมส ำคัญต่อในสถำบันอุดมศึกษำมำก ไม่เฉพำะกับกำรผลิตบัณฑิต
และงำนวิจัยเท่ำนั้น แต่ ครอบคลุมถึงกำรให้บริกำรท่ีดีขึ้น โดยกำรเพิ่มใส่คุณค่ำจ ำนวนมำก ลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  (Finished Products) หรือ บริกำร (Service) สถำบันอุดมศึกษำจะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจกำรศึกษำ กำรจัดกำรโซ่คุณค่ำ มีองค์ประกอบสองอย่ำงท่ีมีบทบำทท่ี
ส ำคัญ ได้แก่ กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply chain management หรือ SCM) และกำรจัดกำร
ลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer relationship management หรือ CRM) โดยห่วงโซ่อุปทำนจะช่วยใน
เรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น กำรตัดสินใจว่ำทรัพยำกรหรือวัตถุดิบใดท่ีควรจะส่ังเข้ำมำในโซ่คุณค่ำ ส่ังเข้ำมำ
ด้วยปริมำณเท่ำใด ทรัพยำกรหรือวัตถุดิบเหล่ำนั้นจะถูกจัดกำรหรือบริหำรอย่ำงไร เพื่อแปลงให้เป็น
สินค้ำหรือบริกำรได้ตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร และจะส่งสินค้ำไปให้ลูกค้ำ ได้อย่ำงไร มีก ำหนดกำรกำรส่ง
เป็นอย่ำงไร กำรตรวจติดตำมและควบคุมกำรส่งสินค้ำ  
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กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำในสถำบันนอุดมศึกษำ ( Value Chain Analysis in higher education 
institute ) 
          กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ (Value chain analysis in higher education 
institute ) เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำนและใช้ในกำรออกแบบองค์กรและวำงแผน
งำนในองค์กรเพื่อท่ีจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ได้มำกท่ีสุด  ซึ่งในกำรท ำธุรกิจในสถำบันอุดมศึกษำจะมีกำร
ใช้จ่ำยไปกับปัจจัยทำงด้ำนกำรผลิตท่ีเป็นวัตถุดิบ และไปยังกระบวนกำรทำงผลิตเพื่อแปรรูป เพื่อเพิ่ม
คุณค่ำหรือมูลค่ำให้กับกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นเป้ำหมำยขององค์กร  เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้รับสินค้ำ
ไปแล้วรู้สึกคุ้มค่ำในกำรจ่ำยไป เช่น กำรน ำอุปกรณ์หรือโปรแกรมมำผลิตส่ือกำรสอนให้กับนักศึกษำ 
เมื่อวัสดุผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปของกำรผลิตแบบกำรเรียนกำรสอน จัดเป็นส่ิงท่ีกลุ่มลูกค้ำหรือ
นักศึกษำต้องกำร เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นต้น สถำบันอุดมศึกษำส่วนใหญ่จะมุ่งเป้ำหมำยไป
ท่ีกำรแปรรูปวัตถุดิบหรือกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำร  โดยเน้นท่ีควำมรวดเร็ว 
ควำมสะดวกสบำย กำรเพิ่มมูลค่ำ หรือกำรเพิ่มคุณค่ำ กำรเพิ่ม  ประโยชน์ และประสิทธิภำพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนท่ีควำมส ำคัญจริง ๆ ในกำรเพิ่มมูลค่ำท่ีคือควำมคิด สร้ำงสรรค์ และผู้คนส่วนมำก
ยินดีท่ีจะจ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำหรือบริกำร (Service) ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ค้นหำวิธีกำรท่ีสถำบันอุดมศึกษำ และบุคลำกรสำมำรถท่ีจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ เกิดขึ้นได้ ซึ่งนั้นก็คือ 
"กำรวิ เครำะห์ โซ่ คุณ ค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ (Value chain analysis in higher education 
institute)" ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ท่ีจะช่วยให้องค์กรระบุวิธีท่ีกำรสร้ำงมูลค่ำหรือคุณค่ำให้กับ
ลูกค้ำ  ต่อจำกนั้นจะช่วยให้องค์กรคิดค้นวิธีท่ีจะสำมำรถเพิ่มควำมคุ้มค่ำนี้ไม่ว่ำจะผ่ำนผลิตภัณฑ์ท่ี
ยอดเยี่ยม หรือบริกำรท่ีเป็นเลิศ ท่ีเป็นผลงำนของทุกคนในองค์กรได้ โดย  มีกระบวนกำรในกำร
วิเครำะห์ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1) กำรวิเครำะห์กิจกรรม ขั้นตอนแรกจะมีกำรระดมควำมคิดเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีองค์กรหรือ บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำท่ีต้องด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ท่ีดีให้กับลูกค้ำ 
กระบวนกำรคิดนี้อยู่ในส่วนของ กระบวนกำรกิจกรรมทำงธุรกิจกำรศึกษำ ท่ีองค์กรใช้เพื่อบริกำร
ลูกค้ำ รวมท้ังกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปหรือบริกำร (Service) เช่น เป้ำยอดกำรผลิตบัณฑิต
จำกลูกค้ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดส่ง ส่วนงำนสนับสนุน และอื่น ๆ ซึ่งองค์กรจ ำเป็น
ท่ีจะต้องคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรหรือขั้นตอนอื่น ๆ โดยเฉพำะในภำคกำรศึกษำในระดับบุคคลหรือ
ทีมงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรไหลของขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีองค์กร ด ำเนินกำรหรือมีส่วนร่วม ดังนี้   

(1) วิธีกำรท่ีสถำบันอุดมศึกษำใช้เลือกบุคลำกรและทีมงำนท่ีมีทักษะและควำมช ำนำญด้ำน
บริกำรท่ีดีท่ีสุด  

(2) วิธีกำรท่ีองค์กรกระตุ้นตัวองค์กรหรือทีมงำนของธุรกิจกำรศึกษำให้ท ำงำนอย่ำงดีมี
ประสิทธิภำพ  

(3) วิธีกำรท่ีท ำให้องค์กรทันสมัย ก้ำวทันเทคโนโลยี ใช้เทคนิคในกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุด และเพิ่มผลผลิตด้วยขั้นตอนท่ีส้ันลง  

(4) วิธีกำรท่ีองค์กรเลือกและพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรท่ีดี ท่ีท ำให้
ธุรกิจก้ำวทัน หรือเหนือกว่ำคู่แข่ง 

 (5) วิธีกำรท่ีองค์กรได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำขององค์กร เกี่ยวกับวิธีกำรท่ีองค์กรท ำ และ
วิธีกำรท่ี ธุรกิจสำมำรถปรับปรุงเพิ่มเติม  
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ขั้นท่ี 2) กำรวิเครำะห์คุณค่ำ ขั้นตอนนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์กิจกรรมท่ีองค์กรได้ระบุในแต่ละ
รำยกำร "ปัจจัยท่ีคุ้มค่ำ" ส่ิงท่ีมีคุณค่ำต่อลูกค้ำขององค์กรในแต่ละกิจกรรมท่ีจะด ำเนินกำร ตัวอย่ำง 
ถ้ำองค์กรคิด เกี่ยวกับโทรศัพท์ กระบวนกำรส่ังกำร ลูกค้ำขององค์กรจะเป็นค ำตอบท่ีเร็วท่ีสุดในกำร
เลือกโทรหำเขำ เป็นกำรโทรศัพท์ด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อม ระบบกำรรับรำยละเอียดกำรส่ังซื้อท่ีมี
ประสิทธิภำพ กำรตอบ โต้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรตอบค ำลูกค้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมละเอียดรอบคอบ และควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น หำก
องค์กรก ำลังคิดเกี่ยวกับกำรส่งมอบบริกำรระดับมืออำชีพ ส ำรับลูกค้ำขององค์กรมีค่ำมำกท่ีสุด ซึ่งนี้
จะเป็นทำงออกที่ถูกต้อง และมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำด้วยข้อมูลท่ีทันสมัยสมบูรณ์ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้  

ขั้นที่ 3) กำรเปล่ียนแปลงกำรประเมินและวำงแผนส ำำหรับกำรด ำเนินกำร หลังจำกท่ีองค์กร
ได้ท ำกำร วำงแผนตำมกระบวนกำรท ำงำนต้ังแต่ขั้นท่ี1 และขั้นท่ี 2 เสร็จแล้ว องค์กรจะได้แนวทำงท่ี
สำมำรถเพิ่มค่ำหรือ มูลค่ำเพิ่มจำกกำรส่งมอบให้กับลูกค้ำ และถ้ำองค์กรสำมำรถส่งมอบส่ิงเหล่ำนี้ท่ี
เป็นบริกำรขององค์กรได้ตำม ตำมต้องกำรของลูกค้ำสูงสุด มันอำจจะกลำยเป็นส่ิงท่ีเหลือเช่ือส ำหรับ
องค์กรและทีมงำนได้ ขั้นตอนนี้องค์กรจ ำเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงบำงอย่ำงเพื่อให้ทีมงำนของธุรกิจ
สำมำรถท ำ ได้จริง ภำยใต้ศักยภำพและประสิทธิภำพในปัจจุบัน ซึ่งองค์กรจ ำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติ 
ด ำเนินกำรท ำงำนท่ีวำงแผนไว้เกิดประสิทธิผลอย่ำงท่ีต้ังเป้ำไว้ ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์ขั้นตอนของ
กิจกรรมส่วนหนึ่ง องค์กรระบุกิจกรรมว่ำกิจกรรมต่อไปนี้สร้ำง มูลค่ำให้กับลูกค้ำ :  

 (1) กำรส่ังซื้อ  
 (2) ข้อก ำหนดกำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน 
 (3) กำรก ำหนดเวลำเสร็จท่ีแน่นอน 
 (4) วิธีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  
 (5) กำรทดสอบโปรแกรม  
 (6) กำรทดสอบรอบ 2  
 (7) กระบวนกำรจัดส่งสินค้ำ  
 (8) กำรให้กำรสนับสนุนแก่ลูกค้ำ  
 (9) กระบวนกำรรับสมัครพนักงำน: เลือกคนท่ีมีประสบกำรณ์และสำมำรถท ำงำนท่ีต้องกำร

ได้ดี   
(10) กำรฝึกอบรม: ช่วยให้สมำชิกในทีมงำนพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยให้สมำชิกในทีมมี

ควำมรู้ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เทคนิคและเทคโนโลยีท่ีธุรกิจกำรศึกษำเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำงำนได้
ตำมก ำหนด 

                  (11)   ให้ค ำตอบอย่ำงรวดเร็วด้วยกำรโทรศัพท์ไปหำ 
  (12)   มีควำมรู้ท่ีดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำโปรแกรม และเข้ำใจสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจของลูกค้ำ 

เพื่อไม่ให้ลูกค้ำต้องเสียเวลำในกำรรอคอยท่ีนำน และจะไม่อธิบำยส่ิงท่ีไม่จ ำเป็นต่อลูกค้ำเพื่อแก้ตัวท่ี
ท ำงำนล่ำช้ำ 
         (13)   ต้ังค ำถำมท่ีถูกต้อง และตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และมีควำมเข้ำใจควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
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 (14)   อธิบำยกระบวนกำรในกำรพัฒนำให้กับลูกค้ำ และบริหำรจัดกำรควำมคำดหวังของ
องค์กรให้เป็นไปตำมตำรำงเวลำท่ีจะท ำกำรจัดส่ง 

 
สิ่งส ำคัญในกำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value chain analysis) 
           กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value chain analysis) เป็นวิธีกำรท่ีมีประโยชน์ของกำรคิดผ่ำน
วิธีกำรท่ีองค์กรส่งมอบคุณค่ำให้ลูกค้ำขององค์กร และทบทวนทุกส่ิงท่ีองค์กรสำมำรถท ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ได้ในกระบวนกำรตำมข้ันตอน 3 ประกำร 

(1)  กำรวิเครำะห์กิจกรรม: องค์กรระบุกิจกรรมท่ีน ำไปสู่กำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรของ
องค์กร 

(2)  กำรวิเครำะห์คุณค่ำ:  องค์กรระบุส่ิงท่ีมีคุณค่ำของลูกค้ำ ในกระบวนกำรท่ีองค์กร
ด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรมแล้วมีผลงำนออกมำ และมีกำรเปล่ียนแปลงถ้ำจ ำเป็น 
          (3)  กำรประเมินผลและกำรวำงแผนกำร: องค์กรตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีจะต้องเปล่ียนแปลง และ
ด ำเนินกำรวำงแผนว่ำองค์กร (ณัฐวุฒิ สมชิต, 2558)  
 
แบบจ ำลองโซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ  (Value Chain Model  in higher education 
institute)  
          Pathak & Pathak (2010) ได้เสนอห่วงโซ่คุณค่ำใหม่ในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำพท่ี 1 
ในมุมมอง จำกรูป แสดงถึงกำรบริกำรพื้นฐำน และกำรบริกำรรอง ได้แก่ โครงสร้ำงพื้นฐำนของ
องค์กร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรฝึกฝน กำรพัฒนำงำนวิจัย กำรสอน กำรเรียนรู้ กำรบริหำร
ทำงวิชำกำร กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยเทคโนโลยีท่ีเข้ำมำจะมีควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนรวมถึงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ; ท ำให้เป็นช่องทำงของกำรตลำด  และบริกำรกำรขำย โครงสร้ำงของกิจกรรมจะมี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลให้มีมูลค่ำท่ีเพิ่มขึ้น ในแต่ละขั้นตอนมีกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนท่ี
เช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรม ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถขับเคล่ือนได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ 
เพื่อให้ได้ผลก ำไรทำงธุรกิจสูงสุด หรือกำรได้รับทุนจำกภำยนอกท่ีจัดเป็นรูปแบบธุรกิจ ของแต่ละ
สถำบันซึ่งขึ้นอยู่กับระบบกำรจัดกำรโซ่อุปทำนท่ีขับเคล่ือนด้วยกำรเช่ือมโยงท่ีสำมำรถเห็นได้ชัด 
เนื่องจำกมีกำรเช่ือมโยงมำกมำยระหว่ำงกำรบริกำรท่ีได้สนับสนุน และกำรบริกำรพื้นฐำน กำรตลำด 
กำรขำย และโลจิสติกส์ขำเข้ำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโลจิสติกส์ขำเข้ำองค์กร กำรด ำเนินงำน และ
เทคโนโลยีท่ีมีกำรเช่ือมโยงต่อเนื่องกันเพื่อสร้ำงมูลค่ำ  
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ภำพที่ 1: แบบจ ำลองโซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำ (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล , 2554:Rathee & 

Pajain, 2013; Nyaungwa, 2016; Dorri ., Mohammad & Ali Nadi, 2102; Pathak & 
Pathak, (2010)  

 
สรุป 

แบบจ ำลองโซ่คุณค่ำในสถำบันอุดมศึกษำเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
กิจกรรมในโซ่อุปทำนท่ีเพิ่มคุณค่ำให้กับตัวสินค้ำ ผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร โดยกำรเพิ่มคุณค่ำจำก
กิจกรรมกำรแปรสภำพวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผลิต และขำยในรำคำ ท่ีสูงกว่ำต้นทุนของ
วัตถุดิบ โดยมูลค่ำท่ีเพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่ำท่ีเพิ่มขึ้น แนวคิดนี้แบ่งกิจกรรมภำยในองค์กร 
เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในกำรช่วยเพิ่ม
คุณค่ำให้กับสินค้ำหรือบริกำรของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย โลจิสติกส์ขำเข้ำขององค์กร, กำร
ปฏิบัติกำร, โลจิสติกส์ขำออกขององค์กร, กำรตลำดและกำรขำย กำรบริกำร ท่ีจัดให้อยู่ในกิจกรรม
หลักกิจกรรมหลัก ส่วนกิจกำรรองหรือกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง , กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี , กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ โครงสร้ำงพื้นฐำนขององค์กร จัดเป็นส่วนส ำคัญของ
กระบวนกำรซัพพลำยเชนอีกส่วนหนึ่งของโซ่คุณค่ำท่ีเกิดขึ้นของกิจกรรมในกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร
ต้ังแต่กระบวนกำรได้มำของวัตถุดิบ จนกระท่ังส่งถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ำยซึ่งส่ิงเหล่ำนี้จะส่งผลให้
กระบวนกำรทุกขั้นตอนของกิจกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันส่งผลให้กิจกำรได้รับประโยชน์
สูงสุด 
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