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Abstract  

The research aims were to design the digital  system  Model for Research 

Management  in  supply chain   for  higher education institute and evaluate the 

digital  system  Model for Research Management  in  supply chain   for  higher 

education institute. Then, developed a servey research, which used the sample 

group consisted of 5 experts in the supply chain, 5 experts in digital and 5 experts in 

research. All totaling 15 experts. Data analysis was the average mean and standard 

deviation. The research tool was questionnaires the digital system Model for Research 

Management in supply chain for higher education institute. The model consists of 7 

main components, namely suppliers, research manufacturer, research customers 

consumer, satisfaction and return. The results from experts agreement of digital 

system Model for Research Management in supply chain for higher education 

institute was high level. It show that digital system Model for Research Management 

in supply chain  could be appropriately applied in actual work settings. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของบทความ เพื่อออกเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัย         

ในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา และประเมินระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา จากน้ันนําไปพัฒนาเครื่องมืองานวิจัยโดยการสํารวจโดยใชกลุมตัวอยาง

ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานโซอุปทาน จํานวน 5 คน  ผูเช่ียวชาญดานดิจิทัล จํานวน 5 คน และ

ผูเช่ียวชาญงานวิจัย จํานวน 5 คน รวมผูเช่ียวชาญทั้งหมด 15 คน  วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลข

คณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเมินความเหมาะสมของ

เเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาผูวิจัยพบวา 

เเบบจําลองระบบดิจทิัลเพื่อการจดัการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 7 

องคประกอบ  ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิต

งานวิจัย ลูกคางานวิจัย ผูบริโภค ความพอใจ และการยอนกลับ  ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ

ยอมรับเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาพบวามี

ความเหมาะสมในระดับสูง  แสดงใหเห็นวาเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ

อุปทานสามารถประยุกตติดต้ังใชงานไดจริง 

 

คําสําคัญ :  แบบจําลองระบบดิจทลั, การจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรบั               

               สถาบันอุดมศึกษา 

บทนํา  

ในปจจุบันโซอุปทานและดิจิทัลไดเขามามีบทบาทในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับได

เขามาในชีวิตของสังคมมนุษยในดานการพัฒนาทางดานความคิด การตัดสินใจ ดวยหลักของระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และโซอุปทาน นับวันจะมีความรุนแรงมากข้ึน   ระบบการศึกษาภาครัฐจําเปนตอง

อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเขามาเพื่อใหองคกรมีการพัฒนา  ซึ่ง

ในสวนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็ไดกาวไปสูเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให

มีความสามารถแขงขันกันในระดับประเทศ หนวยงานตองใชขอมูล ตรวจสอบการทํางานของตนเอง

ตลอดจนขอบกพรองที่เกิดข้ึนสามารถนํามาวิเคราะหปญหา ปรับปรุงงานใหดีย่ิงข้ึน เพื่อใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไดกาว

ไปสูระบบหวงโซอุปทาน เพราะตองมีการแขงขันกันอยางสูง ทั้งในประเทศ และตางประเทศ         

ซึ่งนับวันจะรุนแรงย่ิงข้ึน   ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกรตาง ๆ  จึงมีตองการผูที่มีความรู ประสบการณ 
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ความสามารถ มีทักษะกับการทํางานในแตละองคกรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตมูลคาใหกับองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณทันสมัย รวมถึงทรัพยากรเพียงพอ เพื่อ

นํามาใชในการตัดสินใจอยางไมมีขอจํากัด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอลูกคา  ฉะน้ัน ระบบโซอุปทาน

แบบดิจิทัล (Digital Supply Chain System  ) เปนทางเลือกใหม ที่นํามาใชในการดําเนินงานให

เปนไปตามกลยุทธที่ไดวางไว  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการ

งานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษามาใชเพิ่มมูลคา (Value Add)  แกสถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษา และสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, Pallop Piriyasurawong (2019) ได

ศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบจําลองการจัดการ

หวงโซอุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับเครือขายประกันคุณภาพอาเซียน (AUN - QA) 

และ 2) ประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการจัดการหวงโซอุปทานแบบ  กลุมตัวอยาง

ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ 5 คนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาและ

การประกันคุณภาพเครือขายมหาวิทยาลัยในอาเซียน การวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานประกอบดวย 6 

องคประกอบ: 1. ผูสมัคร 2. มหาวิทยาลัย 3. บัณฑิต 4. นายจาง 5. ความพึงพอใจและ 6. การ

ยอนกลับ   2) ความเห็นของผูเช่ียวชาญประเมินรูปแบบการจัดการหวงโซอุปทาน พบวาอยูใน

ระดับสูง   แสดงใหเห็นวาหวงโซอุปทานรูปแบบการจัดการสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาการประกัน

คุณภาพดิจิทัลสําหรับ (AUN - QA) ได 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

   + 

 

      + 

 

 

       

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

   โซอุปทาน 

  งานวิจัย 

เเบบจําลองระบบดิจิทลัเพือ่การจัดการงานวิจัย

ในโซอุปทานสําหรบัสถาบันอุดมศึกษา 

เทคโนโลยีดิจิทลั 

แบบประเมินความ

เหมาะสมของ

แบบจําลองระบบดิจิทลั

ในโซอุปทาน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่ อออกเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่ อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 

2. เพื่อประเมินเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย  

ผลการประเมินเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสมในระดับดี 
 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากร ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานหวงโซอุปทาน 5 คน ดานดิจิทัล จํานวน 5 คน และ

ดานงานวิจัย จํานวน 5 คน รวมผูเช่ียวชาญทั้งหมด 15 คน ประเมินความคิดเห็นของเเบบจําลอง

ระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวแปรตน คือ เเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินเเบบจาํลองระบบดิจิทลัเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

 

วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของในโซอุปทานแบบดิจิทัล 

2. กําหนดกรอบแนวคิดของเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา 

3. ออกแบบ และสรางเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 

4. กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเช่ียวชาญดังน้ี เปนผูมีความรูดานหวงโซ

อุปทาน ดิจิทัล และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมี

ประสบการณทํางานมากกวา 2 ป 
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         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการ

งานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในดานความเหมาะสมตาง ๆ ดังน้ี 

5.1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก  

5.2 ความเหมาะสมของผูสงมอบ 

5.3 ความเหมาะสมของผูผลิตงานวิจัย 

5.4 ความเหมาะสมของลูกคางานวิจัย 

5.5 ความเหมาะสมของผูบริโภค  

5.6 ความเหมาะสมความพอใจ 

5.7 ความเหมาะสมการยอนกลับ 

6. เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเช่ียวชาญ ดานหวง    

โซอุปทาน จํานวน 5 คน ดานดิจิทัล จํานวน 5 คน และดานงานวิจัย จํานวน 5 คน รวมผูเช่ียวชาญ

ทั้งหมด 15 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ

อุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 7 องคประกอบ ไดแก  ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก และ

องคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตงาวิจัย ลูกคางานวิจัย ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ และ

พิจารณาความเหมาะสมของเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา  

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

                     วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินเเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน

โซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังน้ี 

7.1 สรางแบบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมเเบบจําลองระบบดิจิทัล

เพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนมาตราสวน

ประมาณคา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก 

ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตงานวิจัย ลูกคางานวิจัย 

ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ ดังน้ี (Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 

2014) 
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มากที่สุด  ใหคะแนน    5  คะแนน 

มาก ใหคะแนน            4  คะแนน 

ปานกลาง ใหคะแนน   3  คะแนน 

นอย ใหคะแนน   2  คะแนน 

นอยที่สุด ใหคะแนน   1   คะแนน 

 

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก 

   คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง 

    คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย 

      คาเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอยที่สุด 

 

ผลการวิจัย 

โครงการวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอกของภาครัฐ ภาคเอกชนของผูสงมอบจะเขาสู

กระบวนการผลิต คือ ผูผลิตงานวิจัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อใหไดงานวิจัยสําเร็จรูปใหกับ

ลูกคางานวิจัยหรือผูบริโภค รวมถึงนายจางเมื่อมีการถูกนําไปใชประโยชนจะมีการประเมินความพอใจ

ที่นํางานวิจัยมาใชประโยชนแลวเกิดการคืนกลับสูสังคม กระบวนการทั้งหมดจะเช่ือมตอกันดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล เชน ภาพที่ 2  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

 

 

            

  

     

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เเบบจําลองระบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา       

   ผูสงมอบ 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

การพัฒนาและการประเมินผล 

    

   

                                                                  

                                                                                                                                        

                   

                                                                   

 

 

 

 

ผูผลิตงานวิจัย ลูกคางานวิจัย 

- งานวิจัย

สําเร็จรูป 

 

ผูบริโภค 

สังคม 

ความพอใจ การยอนกลับ 

การ

วางแผน 

การ

จัดหา 

การ

ผลิต 

การ

จัดสง 
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คําอธิบายแตละองคประกอบ 

1. ผูสงมอบ หมายถึง โครงการทุนวิจัยภายใน และทุนวิจัยภายนอกจากโรงเรียน วิทยาลัย 

ครอบครัว องคกรภาครัฐ และเอกชนหรืออืน่ๆ หนวยงานจะประกาศแหลงทุนวิจัยใหกับนักวิจัยแลว

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงหัวขอวิจัยใหกับภาครัฐ และเอกชน กิจกรรมสวนน้ีมหาวิทยาลัยจะเปน

ผูดําเนินการโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร 

โทรศัพท แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถ

ประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน 

2. ผูผลิตงานวิจัย  หมายถึง นักวิจัยที่ทําหนาที่ผลิตงานวิจัยจะดําเนินการพัฒนางานวิจัยและ

ประเมินผลงานเน้ือหาของนักวิจัยในระบบ เพื่อใหเปนวัสดุสําเร็จรูป การประเมินผลงานของงานวิจัย

สําเร็จรูปในแตละกิจกรรมดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบันอาทิ คอมพิวเตอรโทรศัพท 

แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนหรือ ซอฟตแวรที่ประยุกตใชกับการวางแผน การ

จัดหา การผลิต การจัดสง ทุกกิจกรรมทั้งภายในองคกร ที่เช่ือมตอกับหนวยงานเพื่อสรางความถูกตอง 

รวดเร็ว และใหมีคําตอบออกมาตามระยะเวลาของแตละชวงแผนชัดเจน 

3. ลูกคางานวิจัย หมายถึง ผลิตภัณฑสําเร็จรูป หรืองานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

4. ผูบริโภค หมายถึง ผูประกอบการหรอืนายจางที่ประเมินความพึงพอใจจากการนํางานวิจัย

ไปใชประโยชน 

5. ความพอใจ หมายถึง การสรางความพึอพอใจใหกับนายจางหรือผูประกอบการเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของงานวิจัย 

          6. การยอนกลับ หมายถึง ขอมลูที่ไดจากการวิเคราะหความพึงพอใจกับความสัมพันธระหวาง

ผลผลิต และลูกคาซึ่งจะเปนขอมูลในการพัฒนา สรางประโยชนใหกับประเทศใหกับผูประกอบการ

ห รื อ น า ย จ า ง เป น ส ว น ห น่ึ ง ข อ ง สั ง ค ม  ( อ ร ร ถ พ ล  จั น ท ร ส มุ ด , 2561, 2562; 

Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya surawong, 2014 ; Attiyaporn Kaewngam, 

Pinanta Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong, 2019) 
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สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินแบบจําลองระบบดิจทัลเพ่ือการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ 

                สถาบันอุดมศึกษา             

 

     จากตารางที่ 1 พบวาผลการประเมินแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมมความเหมาะสมในระดับมาก  ( X = 3.58, S.D. =1.04 ) เมื่อ

พิจารณาองคประกอบหลักของแบบจําลองพบวา ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก ( X = 3.68, 

S.D= 1.05) พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และความเหมาะสมรายดานพบวา ผูสงมอบ 

( X = 3.58, S.D= 0.77) ผูผลิตงานวิจัย ( X = 3.53, S.D= 0.1.45)  ลูกคางานวิจัย ( X = 3.53, S.D= 

1.06)  ผูบริโภค   ( X = 3.66, S.D= 1.34)  ความพึงพอใจ  ( X = 3.60, S.D= 0.82) การยอนกลับ 

( X = 3.53, S.D= 0.83)  อยูในระดับมาก    

 

 

ลําดับ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลกั 3.68 1.05 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.58 0.77 มาก 

3 ผูผลิตงานวิจัย 3.53 1.45 มาก 

4 ลูกคางานวิจัย 3.53 1.06 มาก 

5 ผูบริโภค 3.66 1.34 มาก 

6 ความพอใจ 3.60 0.82 มาก 

7 การยอนกลับ 3.53 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.58 1.04 มาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมขององคประกอบแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน      

โซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.05 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากองคประกอบหลักจัดอยูในกลุมระบบหวงโซอุปทาน

เริ่มจากผูสงมอบ ขับเคลื่อนไปที่สังคม คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

2. ความเหมาะสมของผูสงมอบแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการจัดการโซอุปทานจะเริ่มจากผูสงมอบเคลื่อนที่ไปสูผูบริโภค

ทายสุด คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนกระบวนการลําดับสุดทาย 

3. ความเหมาะสมของผูผลิตงานวิจัยของแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยใน

โซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.06 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากการดําเนินงานและการประเมินผลงานวิจัยสงผลให

งานวิจัยไดรับการพัฒนาทุกกิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของลูกคางานวิจัยแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ

อุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดคาเฉลี่ยเท ากับ 4.00 และคาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.15 มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก เน่ืองจากเปนงานวิจัยไดรับการพัฒนาจาก

องคประกอบยอยของแบบจําลองทําใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5. ความเหมาะสมของผูบริโภคแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.34 มี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากเปนกิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน เปนจุดที่สินคาจะ

ถูกใชเพื่อสรางประโยชนใหกบัประเทศ ไดแก ผูผลิตงานวิจัย ผูบริโภค เปนสวนหน่ึงของสังคม ทายสุด

จะเพิ่มมูลคาของโซอุปทานดวยการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

6. ความเหมาะสมของความพอใจแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ

อุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เน่ืองจากเปนงานวิจัยไดรับการพัฒนาจากองคประกอบยอยของ
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แบบจําลองดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

7. ความเหมาะสมของการยอนกลับแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ

อุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไดคาเฉลี่ยเทากับ  3.53 และคาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.83 มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก เน่ืองจากเปนงานวิจัยไดรับการพัฒนาจาก

องคประกอบยอยของแบบจําลองและเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหไดงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

ผลการวิจัย พบวาแบบจําลองระบบดิจทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาพบวาอยูในระดับมาก และผานการประเมินการจากผูเช่ียวชาญดานโซอุปทาน 

ดิจิทัล และงานวิจัยรวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ ผูวิจัยได

ดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ออกเเบบจําลอง

ระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา (2) ประเมินเพื่อเเบบ

จําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา สอดคลองกับ

งานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด ,2559 ; Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009 , 2010; 

Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya surawong, 2014; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong, 2019) พบวา เเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการ

จัดการงานวิจัยในโซอุปทานสําหรับสถาบันอุดมศึกษา จะประกอบดวยข้ันตอนเริ่มต้ังแตผูสงมอบ 

ผูผลิตงานวิจัย ลูกคางานวิจัยผูบริโภค ความพอใจ และการยอนกลับ  สามารถนําไปใชประโยชนได

จริง  

 

ขอจํากัดงานวิจัย 

ขอจํากัดบทความวิจัย เรื่อง เเบบจําลองระบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซอุปทาน

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาไมไดถูกนําไปใชจริงในมหาวิทยาลัย หากเปนไปไดควรพัฒนาเพิ่มเติม 

ปรับปรุงแบบจําลองหรือสรางฐานขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับแบบจําลองที่พัฒนาข้ึนในอนาคต 
         

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

        - ควรสรางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาแบบจําลอง 

    - ควรศึกษางานวิจัยหวงโซอุปทานแบบดิจิทัลเพื่อการจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยใน

สถาบันการศึกษาเพื่อใหแบบจําลองมีประสิทธิภาพ   
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