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Abstract  

Digital supply chain system for project management in higher education 

institute. The article aims to present education management through Digital supply 

chain applying for better effective project management.  The project needs to be 

appropriate to changes of globalized economy and society. The processes consisted 

of 1) Suppliers 2) project Manufacturer 3)  Project  Customers  4)  Consumer  5) 

satisfaction 6)  Return. All connect with Digital supply chain in the educational 

institute. This truly added the educational institute value as the finished products 

satisfactory for the consumers.  

. 
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บทคัดยอ 

         ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษาเปนการนําเสนอ

ขบวนการของหวงโซอุปทานแบบดิจิทัล เพ่ือใหจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ประกอบดวยข้ันตอนตั้งแต: 1) ผูสงมอบ  2) ผูผลิตโครงการ 3) ลูกคา

โครงการ 4) ผูบริโภค 5) ความพึงพอใจ 6) การคืนกลับ เชื่อมโยงผานระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลของ

สถานศึกษาสรางผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

คําสําคัญ : ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัล, การจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 
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บทนํา  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา ไดเขามามีบทบาท

ในการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เนื่องจากโครงการเปนตัวสนับสนุนการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษามี

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน การเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา  การบริการวิชาการ การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เปนตน ปจจุบันการจัดการโครงการในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นับวันจะรุนแรงมากข้ึนหนวยงานจําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

ใหเพียงพอกับการบริหารจัดการของแตละหนวยงานใหมีผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   ตอบสนองตอ

ผูบริโภค ฉะนั้น  ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา จึงเปน

แนวทางท่ีจะชวยใหขอมูลท้ังระบบขับเคลื่อนไปได อยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตตนน้ํา จนถึงข้ันปลาย

น้ํา ใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง รวดเร็ว ของระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือจัดการโครงการ

สงผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาดําเนินไปตามกลยุทธท่ีไดวางไว และสามารถเพ่ิมผลผลิต

ใหกับสังคม  

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการ คือ การใชเทคโนโลยีดิจิตอล และระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือจัดการโครงการในหวงโซอุปทาน ดวยการตอบสนองใหมๆ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ เอกชน สามารถเอาชนะคูแขงไดทําใหลูกคาไดรับการบริการมีประสิทธภาพ โปรงใสมากท่ีสุด 

ระบบเครือขายจะข้ึนอยูกับเทคโนโลยีท่ีสําคัญหลายอยาง ท่ีนํามาใช ไดแก แผนการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการ  การสรางระบบโลจิสติกสท่ีสามารถตรวจติดตามสถานะได การเคลื่อนไหวท่ีเปนอิสระ 

การจัดสงสินคาอยางฉลาด  รวมถึงการวิเคราะหในการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานใหไดมากท่ีสุด สามารถสรางความยืดหยุนปรับตัวเปลี่ยนแปลงสถานการณไดตลอดเวลา  

ลดผลกระทบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเกิดกระบวนการความนาเชื่อถืออีกดวย ดวยระบบโซ

อุปทานแบบดิจิทัล  (Digital Supply Chain System ) ทําใหลูกคาสามารถสงถึงกระบวนการใน

อุปทานทุกสวนรับทราบดําเนินการไดทันท่ัวท้ังระบบแบบ Real time ลดชองวางขอผิดพลาดท่ีเกิด

จากการสงสินคาตอกันท่ีไมเหมาะสมเพ่ือใหมีผลผลิตโครงการสําเร็จรูปตามแผนการดําเนินงานใน

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงตอบสนองความตองการของสังคม  
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ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา     สามารถอธิบาย

ไดใน ภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

สงหัวขอโครงการ และเนื้อหาให 

มหาวิทยาลัย 

 

- ลดข้ันตอน  

การปฏิบัติงาน 

-  ตอบสนอบมองเห็นภาพได 

 

ตารางท่ี 2 ตารางผูผลิตโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. ผูผลิตโครงการ 

 ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

   - การวางแผน   

 

 

                                                                    

 

 

 

ความตองการโครงการ 

 

- ชวยใหการรปฏิบัติงานมีความ 

รวดเร็วมากข้ึนโดย  

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

 - จัดเก็บขอมูลเปนระบบไมสูญ

หาย  

- จัดเก็บขอมูลได 
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ตารางท่ี 2 ตารางผูผลิตโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ (ตอ) 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. ผูผลิตโครงการ 

 ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ก า ร

ประเมินผล 

   - การจัดหา 

 

 

 

 

 

 

 

- การผลิต 

 

 

 

 

 

- การจัดสง 

 

 

                                                                    

 

 

 

จัดหาวัสดุ หองเรียน หองสมุด หอง

ทํางาน การบริการฐานขอมูล 

การเตรียมโปรแกรมพัฒนาประเมิน

โครงการ 

การสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําโครงการในมหาวิทยาลัย 

การสงผูเชี่ยวชาญอบรมโครงการ 

 

การประเมินการฝกอบรม  

การพัฒนาโครงการ การประเมินผล 

การจัดประชุมแนะนําการใชงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลใหกับบุคลากร 

นักศึกษา 

 

รายงานผลโครงการ 

 

 

แกไขปฏิบัติงานซับซอนไดทันที 

 

 

 

 

รายงานผลไดทันที ถูกตองไม

ผิดพลาด 

 

 

รายงานผลไดทันเวลา 
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ตารางท่ี 3 ลูกคาโครงการ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองการขอมูล 

3. ลูกคาโครงการ 

   - โครงการสําเร็จรูป  

 

 

- การนําโครงการมาใชประโยชน 

 

- รวดเร็ว ตอบสนองความตองการ

ลูกคา 

 

ตารางท่ี 4 ตารางผูบริโภค แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองการขอมูล 

4. ผูบริโภค                                                           

   - สังคม 

 

- การเผยแพรโครงการ 

- การใหรางวัลกับผูจัดทําโครงการ 

-รายไดจากการจัดทําโครงการ 

 

เก็บขอมูลเปนระบบ  

การสืบคนไดงาย 

 

คําอธิบายแตละองคประกอบ 

1. ผูสงมอบ หมายถึง ผูท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย วัสดุการศึกษาหรือวัตถุดิบ

การศึกษาจากลูกคาโดยการประสานงานดวยเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน เปนตน 

2. ผูผลิตโครงการ หมายถึง มหาวิทยาลัยผูผลิตโครงการหมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีอบรมและพัฒนา 

บริการวิชาการใหกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไป กระบวนการหลัก คือ การพัฒนาและการ

ประเมินผลจากผูผลิตโครงการโดยทุกกิจกรรม    จะมีการวางแผนการใช เครื่องมือ อุปรณ เทคโนโลยี   

โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ เพ่ือนําไปสูกระบวนการผลิต และ การจัดสงเพ่ือใหเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป  

3. ลูกคาโครงการ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป พรอมท่ีจะสงออกไปสังคม 

4. ผูบริโภค นายจางหรือเจาของธุรกิจ บุคคลท่ัวไปท่ีประเมินความพึงพอใจของโครงการท่ีไดเขารวม

อบรม 
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5. ความพอใจ คือ การสรางความพึงพอใจใหกับเจาของธุรกิจหรือผูประกอบการเพ่ือประเมินความ

พึงพอใจในวัสดุสําเร็จรูป 

6. การยอนกลับ ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห ความพึงพอใจกับความสัมพันธระหวางผลผลิต และ

ลูกคาซ่ึงจะเปนขอมูลในการพัฒนา สรางประโยชนใหกับประเทศใหกับผูประกอบการหรือนายจาง

เปนสวนหนึ่งของสังคม     

(อรรถพล จันทรสมุด, 2559,2562 ;  Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009 , 2010; Artaphon 

Chansamut, Pallop Piriyasurawong,2014 ; Attiyaporn Kaewngam, Pinanta Chatwattana, 

and Pallop Piriyasurawong,2019)       

 

ประโยชนของโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ประโยชนตอองคกร     

    1.1 สามารถขยายเครือขายใหมากข้ึน ซ่ึงใชคาใชจายนอย สามารถเขาถึงลูกคาไดมากข้ึน 

ตลอดจนการหาลูกคาท่ีตองการได 

     1.2 ลดคาใชจายในการดําเนินงานใหนอยลง การนําระบบระบบดิจิทัลเขามาชวยงาน แทนการใช

กระดาษ    

     1.3 ทําใหองคกรมีภาพลักษณดีข้ึน 

     1.4 การเขาถึงบริการลูกคาไดเร็ว 

     1.5 ลูกคาเกิดความชอบมากข้ึน 

     1.6 เกิดความรวดเร็วมองเห็นขอมูลไดงาย 

2. ประโยชนตอลูกคา 

   2.1 สามารถติดตอหนวยงานเพ่ือสอบถาม ติดตามการสั่งวัตถุดิบ หรืออ่ืน ๆ ไดตลอดเวลา 

   2.2 การรับสินคาไดรวดเร็ว  

   2.3 สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา และซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูกกวา 

   2.4 สามารถตรวจสอบคุณภาพสินคาจากความคิดเห็นของผูซ้ือคนอ่ืนได 

   2.5 สินคาท่ีมีการบริการสามารถเขาประมูลสดผานทางอินเทอรเน็ตได  

   2.6 สามารถดูขอมูลรายละเอียดของสินคาไดรวดเร็ว ทันเวลา 

   2.7 ทําใหลูกคาไดรับประโยชน ท้ังจากบริการ และคุณภาพของสินคา 

3. ประโยชนตอสังคม 
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   3.1 ลดการเดินทางของลูกคา ไมตองไปท่ีรานคา  

   3.2 ทําใหสินคาราคาถูกลง เปนแหลงการเพ่ิมกําลังซ้ือของผูมีรายไดนอย 

   3.3 ชวยใหบุคคลท่ัวไป สามารถเขาถึงการบริการสินคาไดเนื่องจากระยะทางหางไกล 

 

สรุป 

ระบบโซอุปทานแบบดิจิทัลเพ่ือการจัดการโครงการในสถาบันอุดมศึกษา จะเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานทุกกิจกรรมไดแก 1) ผูสงมอบ 2) ผูผลิตโครงการ 3) ลูกคาโครงการ 4) ผูบริโภค 5) ความ

พึงพอใจ 6) การคืนกลับ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกสูสังคม ดวยเครื่องมือ อุปกรณ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง ขอมูลติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วทุกข้ันตอนตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

ทําไหขอมูลท่ีไดรับ ถูกตอง ดวยการไหลของระบบเทคโนโลยีสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 

ควรสรางระบบฐานขอมูลโครงการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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