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Abstract  

The research aims to design supply chain model for curriculum management 

base on Thailand qualifications framework for higher Education and evaluate supply 

chain model for curriculum management base on Thailand qualifications framework 

for higher education. The sample group consisted of 5 expert in the supply chain, 

5 expert in Educational Technology and 5 expert on curriculum. All totaling 10 

experts. The research tool was questionnaire supply model for management of 

curriculum on Thailand qualifications framework for  higher education  comprises 7 

main components, namely Suppliers, Education Manufacturer, Education Customers 

Consumer satisfaction and feedback The data analyzed by using arithmetic mean and 

standard deviation. Supply chain model of performance evaluation using Back-Box 

Testing Technique. The overall evaluation result supply chain model, shows the 

overall rating mean of 3.59 suggesting, that supply chain model for curriculum 

management base on Thailand qualifications framework for higher education   to 

may be applied in support the tasks. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อออกแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ และประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานโซ

อุปทาน จํานวน 5 คน  และผูเช่ียวชาญหลักสูตร จํานวน 5 คน ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 

คน รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม

ของการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานเพื่ อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 7 องคประกอบ  ไดแก   ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 

องคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ และการยอนกลับ 

สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การประเมินประสิทธิภาพใชวิธีทดสอบ

แบบแบลคบ็อก (Black Box Testing) ผลการประเมินการพัฒนาแบบจําลองภาพรวมมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.59 สรุปวา แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 
 

คําสําคัญ : แบบจําลองโซอุปทาน, การจัดการหลักสูตร 

บทนํา  

ในยุคท่ีกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ระบบโซอุปทาน  (Supply chain  system )  

ไดเขามามีบทบาทในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตออกสูสังคม สถาบันอุดมศึกษา

จึงไดใหความสําคัญกับการจัดการหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

พรอมกับองคกรภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมก็ไดกาวสูระบบโซอุปทานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิตใหมีความสามารถแขงขันกันในระดับประเทศซึ่งนับวันจะรุนแรงมากข้ึนหนวยงานตางๆ จึง

ตองการผูท่ีมีความรูความสามารถ  มีทักษะในการทํางานมาทํางานในองคกรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิต

อยางมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น ภาคการศึกษา จําเปนตองมีเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากร  ขอมูลเพียง

พอท่ีจะสรางเครื่องมือในการนํามาใชประกอบการตัดสินใจโดยไมมีขอจํากัด  เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอผูบริโภค ระบบโซอุปทาน และเทคโนโลยีอื่นท่ีใชในหวงโซอุปทาน (Supply chain 

system and other technology in supply chain ) เช น  คอมพิ ว เตอร  โทร ศัพท  แ ท็บ เลต 

ซอฟตแวร ส่ือออนไลน ฯลฯ เปนตน หากนํามาใชในภาคการศึกษาจะเปนทางเลือกท่ีจะชวยใหขอมูล

ท้ังระบบดําเนินการไปอยางมีระบบ แแกไขปญหา และสามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง แมนยํา 

รวมถึงรายงานสงผลการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังแตตนน้ําจนถึงข้ันปลายน้ํา 

ใหสามารถตรวจสอบระบบขอมูลไดรวดเร็ว ในทุกข้ันตอนของระบบหวงโซอุปทาน ทําใหองคกร 

ดําเนินไปตามกลยุทธท่ีไดวางไว และสามารถเพิ่มคุณคาใหกับสังคม  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจ



12 

 

พัฒนาแบบจําลองโซอุปทานพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหง

ชาติมาใชเพิ่มมูลคา (Value Add) แกสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และสรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภค 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พินันทา ฉัตรวัฒนา และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2557) ไดศึกษารูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิง

สรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน 

คือ 1) ศึกษาและสังเคราะหกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อ

พัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) พัฒนารูปแบบการสอน

อัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 3) ประเมินความเหมาะสมรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชา

คอมพิวเตอร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา จํานวน 10 ทาน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการ

แกปญหาเชิงสรางสรรคและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบท่ี

พัฒนาข้ึน สถิติท่ีใชในการวจัิย คือ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบวา 

รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) 

ดานปจจัยนําเขา ไดแก กําหนดเปาหมาย วิเคราะหผูเรียน ออกแบบรูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิง

สรางสรรคบนเว็บท่ีเหมาะสมตอความสามารถของผูเรียน กําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค และเตรียมเครื่องมือและสภาพแวดลอมในการเรียนรู  2) ดานกระบวนการสอนอัจฉริยะ

เชิงสรางสรรคบนเว็บ ประกอบดวย 2 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรียม และข้ันการเรียนการสอนบนเว็บโดยมี

ข้ันการนําเสนอเนื้อหาแบบอัจฉริยะมาใชในการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถ

ทางการเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูตามรูปแบบท่ีตนเองถนัด และกําหนดกิจกรรมการแกปญหาเชิง

สรางสรรค โดยใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคของ Torrance 5 ข้ันตอน ในการพัฒนาทักษะ

การแกปญหาเชิงสรางสรรค 8 ดานของผูเรียน 3) ดานผลผลิต ไดแก การประเมินผลดานทักษะ การ

แกปญหาเชิงสรางสรรค และการประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ดานขอมูลปอนกลับ 

ไดแก ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงในกระบวนการสอนอัจฉริยะเชิงสรางสรรคบนเว็บ 

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

ศึกษารูปแบบการจัดการโซอุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบการจัดการหวงโซ
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อุปทานในการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับเครือขายประกันคุณภาพอาเซียน (AUN - QA) และ 2) 

ประเมินความเหมาะสมของการจัดการหวงโซอุปทานแบบ กลุมตัวอยางประกอบดวยผูเช่ียวชาญหา

คนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับการศึกษาและการประกันคุณภาพเครือขาย

มหาวิทยาลัยในอาเซียน การวิเคราะหขอมูลคือคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน. ผลการวิจัยพบวา 

1) รูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานประกอบดวย 6 องคประกอบ: 1) ผูสมัคร 2) มหาวิทยาลัย 3) 

บัณฑิต 4) นายจาง 5) ความพึงพอใจและ 6) การยอนกลับ 2) ความเห็นของผูเช่ียวชาญประเมิน

รูปแบบการจัดการหวงโซอุปทานพบวาอยูในระดับสูง แสดงใหเห็นวาหวงโซอุปทานรูปแบบการ

จัดการสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพดิจิทัลสําหรับ (AUN - QA) ได 

Artaphon & Pallop (2014) ไดศึกษา กรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซ

อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติการวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 2) เพื่อประเมินกรอบแนวคิด

ระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญ ดานหวงโซอุปทาน  จํานวน 5 คน 

ผูเช่ียวชาญ ดานหลักสูตร จํานวน 2 คน และผูเช่ียวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน 

รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

วิจัย คือ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วิธีดําเนินการวิจัย  แบงออกเปน 6 ข้ันตอน ไดแก  1) ศึกษา เอกสาร งานวิจัย และบทความ

ท่ีเกี่ยวของ 2) รางกรอบแนวคิดเบ้ืองตน 3) กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ 4) สรางแบบประเมินความ

เหมาะสมของกรอบแนวคิด 5) เก็บรวบรวมขอมูล และ 6) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ และสรุปผล 

ผลการศึกษา พบวา กรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีองคประกอบหลัก 4 

องคประกอบ ไดแก ผูสงมอบ มหาวิทยาลัย ลูกคาทางการศึกษา และผูบริโภค สวนผลการประเมิน

โดยผูเช่ียวชาญ มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.10 อยูในระดับดี และความ

เหมาะสมขององคประกอบยอย ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูสงมอบ มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.15 สามารถแปล

ความหมายไดวาอยูในเกณฑดี  

2. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.20 สามารถ

แปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงผลิตของระดับช้ัน การ

ตัดสินใจของหวงโซอุปทานการศึกษา 
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3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาทางการศึกษา มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.20 

สามารถแปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนท่ี

ผูใชบริการโดยตรง 

4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภค มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.10 สามารถแปล

ความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูบริโภคเปนกิจกรรมปลายทางของ

หวงโซอุปทานสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตออกสูสังคม  

ผลการประเมินกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศการบริหารหวงโซอุปทานสําหรับการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม เทากับ 4.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 สามารถนําไปประยุกตใชงานได

อยางเหมาะสม 

 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

2. เพื่อประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติอยูในระดับดี 
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากร ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดานหวงโซอุปทาน 5 คน ดานเทคโนโลยี

การศึกษา จํานวน 5 คน แ ละดานหลักสูตร จํานวน 5 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ประเมิน

ความคิดเห็นของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

ตัวแปรตน คือ แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของแบบจําลองโซ

อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

3. ออกแบบ และสรางแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

4. กําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเช่ียวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรู

ดานหวงโซอุปทาน ดานเทคโนโลยีการศึกษาและหลักสูตร จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติในดานความเหมาะสมตาง ๆ 

ดังนี้ 

5.1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก  

5.2 ความเหมาะสมของผูสงมอบ 

5.3 ความเหมาะสมของผูผลิตการศึกษา 

5.4 ความเหมาะสมของลูกคาการศึกษา 

5.5 ความเหมาะสมของผูบริโภค  

5.6 ความเหมาะสมความพอใจ 

5.7 ความเหมาะสมการยอนกลับ 
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6.  เก็บรวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลดวยแบบประเมินท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนนําไปใช ผูเช่ียวชาญ ดาน

หวงโซอุปทาน จํานวน 5 คน ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน และดานหลักสูตร จํานวน 5 

คน รวมผูเช่ียวชาญท้ังหมด 10 คนเพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  7 องคประกอบ ไดแก  ความ

เหมาะสมขององคประกอบหลัก และองคประกอบของผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา 

ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ และพิจารณาความเหมาะสมของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการ

จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของแบบประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมิน

แบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ 

โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวนประมาณคา (rating Scale) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมของ

องคประกอบของแบบจําลอง ไดแก ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก องคประกอบของผูสงมอบ 

ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ การยอนกลับ ดังนี้ (Artaphon Chansamut 

and Pallop Piriyasurawong, 2014) 

     มากท่ีสุด  ใหคะแนน   5  คะแนน 

     มาก  ใหคะแนน         4  คะแนน 

     ปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 

     นอย  ใหคะแนน  2  คะแนน 

     นอยท่ีสุด ใหคะแนน  1   คะแนน 

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมาก 

   คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมระดับปานกลาง 

   คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอย 

   คาเฉล่ีย 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 

วัตถุดิบจะเคล่ือนไหวจากผูสงมอบผานเขาไปในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ มหาวิทยาลัย

ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหกับลูกคางานการศึกษา แลวสงไปยังผูบริโภค หรือผูประกอบการเมื่อมีการถูก

นําไปใชประโยชนจะมีการประเมินความพอใจการใชงานแลวเพื่อคืนกลับสูสังคม กระบวนการท้ังหมด

จะเช่ือมตอกันดวยเทคโนโลยีท่ีใชในโซอุปทาน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต 

ซอฟตแวร และส่ือออนไลน ฯลฯ เปนตน  เชน ในภาพท่ี 2  แสดงรายละเอียดแตละองคประกอบ 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางผูสงมอบ แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้           

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

1. ผูสงมอบการศึกษา 

- โรงเรียน 

- วิทยาลัย 

- ครอบครัว 

- องคกรภาครัฐ 

  และภาคเอกชน 

 

 

- สงวัสดุ เครื่องจักร ทรัพยากร 

แรงงาน สินทรัพยใหกับ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

- ลดข้ันตอน การปฏิบัติงาน 

- ตอบสนองท่ีแมนยํา  

 

ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและการ

ประเมินผล 

  1 การวางแผน 

 

 

      2.การจัดหา 

 

 

 

- การประเมินจัดหาวัสดุ การ

วางแผนดานทรัพยากร การ

ตัดสินใจวาควรผลิตหรือซื้อ ใน

ระยะยาว 

- จัดหาทรัพยากรการเรียนการ

สอนใหกับนักศึกษาและอาจารย 

เชน 

 

 

- ชวยใหการปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็วมากข้ึนโดย 

- ประมวลผลขอมูลไดถูกตอง 

- จัดเก็บขอมูลเปนระบบไม

สูญหาย 
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ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ (ตอ) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและ

การประเมินผล 

   2.การจัดหา 

     

3. การผลิต 

 

 

 

4. การจัดสง 

   

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร หองปฏิบัติการ หองเรียน 

หองสมุด แหลงฝกงาน ฯลฯ เปน

ตน 

- ประเมินผลจากพันธกิจท่ีบูรณา

การในกิจกรรมท้ังหมดโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม 

ซอฟตแวร รายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

 

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษากอนหลักสูตร 

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาภายในหลักสูตร 

- จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จตาม

หลักสูตร  

   - จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในวิชาเอก     

 

- จัดเก็บขอมูลเปนระบบไมสูญ

หาย 

- จัดเก็บขอมูล 

และประมวลผลได 

 

- แกไข การปฏิบัติงานท่ี 

ซับซอนไดรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2 ตารางมหาวิทยาลัย แตละกระบวนการมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ (ตอ) 

ผูมีสวนไดสวนเสีย กิจกรรม ความตองขอมูล 

2. มหาวิทยาลัย 

 2.1 การดําเนินงานและ

การประเมินผล 

4. การจัดสง 

   

 

 

 

- อาชีพท่ีประกอบหลังสําเร็จ

การศึกษา เชน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ หนวยงานราชการ 

อาชีพสวนตัว  

 - ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอหลักสูตร 

 

-  

 

- แกไข การปฏิบัติงานท่ี 

ซับซอนไดรวดเร็ว 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ตารางลูกคาการศึกษา แตละกระบวนการมี ความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองขอมูล 

3. ลูกคาโครงการ 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

(บัณฑิต) 

 

 

 บัณฑิตมีทักษะในการ

ปฏิบัติงาน  

 

-สืบคนและรายงานภาพรวมได 
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ตารางท่ี 4 ตารางผูบริโภค แตละกระบวนการมี ความเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ ความตองขอมูล 

4. ผูบริโภค 

   ผูประกอบการ 

     

 

 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู  ทักษะทางปญญา ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

เปนตน  

 

- สามารถเก็บขอมูล เปนระบบ

สืบคนไดงาย (อรรถพล จันทร

สมุด 

, 2529) 

 

 

คําอธิบายแตละองคประกอบ 

1. ผูสงมอบ หมายถึง ผูท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับมหาวิทยาลัย ไดแก นักเรียนท่ีไดโควตาพิเศษหรือนักเรียน

ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือองคกรภาครัฐ และเอกชน นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมนี้

จะไปสมัครเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยสมัครเรียนโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีใชในโซ

อุปทาน เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเลต ซอฟตแวร และส่ือออนไลน มาใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด สามารถประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน 

2. ผูผลิตการศึกษา  หมายถึง มหาวิทยาลัย ผูท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาการเรียนรู ไดแก อาจารย หรือ

ผูเช่ียวชาญทําหนาท่ีประเมินผลนักศึกษาท่ีสมัครเขาศึกษาตอในสถานศึกษา โดยใชคอมพิวเตอร 

โทรศัพท  แท็บเลต ซอฟตแวร ส่ือออนไลน สําหรับการจัดการเพื่อนําไปสูกระบวนการผลิต 

กระบวนการดําเนินงานและทําการประเมินหลักสูตรของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (มคอ. 1 ถึง มคอ. 7)  ของแตละกิจกรรม ประกอบดวย การรับอาจารยและนักศึกษา การ

วางแผน การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู การฝกประสบการณภาคสนาม การประเมินผล 

และการรายงานจํานวน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

3. ลูกคาการศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา (บัณฑิต) หรือนักศึกษาท่ีผานการศึกษา

สําหรับเกณฑของหลักสูตร 
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4. ผูประกอบการ หมายถึง ผูบริโภคสินคาสําเร็จรูปหรือบัณฑิต ท่ีทําหนาท่ีประเมินความพึงพอใจ

ของนายจางท่ีมีตอบัณฑิต 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองท่ีแสดงถึงความรูประสงคของลูกคาหรือผูประกอบการท่ีมี

ตอวัสดุสําเร็จรูป และการบริการ เมื่อมีการตอบสนองโดยคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของบัณฑิตมี 

ประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เปนตน 

6. การยอนกลับ หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหความพึงพอใจกับความสัมพันธระหวางผลผลิต 

และลูกคาซึ่งจะเปนขอมูลในการพัฒนา สรางประโยชนใหกับประเทศซึ่งผูประกอบการจะใหขอมูลกับ

องคกรภาครัฐหรือเอกชน (อรรถพล จันทรสมุด, 2559, 2562;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014 )       

 

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพือ่การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

             คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ  

ลําดับ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1 ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก 3.72 1.04 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.61 0.76 มาก 

3 มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต 3.53 1.45 มาก 

4 ลูกคาทางการศึกษา 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 3.59 1.04 มาก 
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จากตารางท่ี 5 ความเห็นของผูเช่ียวชาญประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย เทากับ 3.59  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมขององคประกอบแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.72 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.04 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากองคประกอบหลักจัดอยูในกลุมระบบหวงโซ

อุปทาน เริ่มจากผูสงมอบ ขับเคล่ือนไปท่ีสังคม คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

2. ความเหมาะสมของผูสงมอบของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.61 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.76 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากการจัดการโซอุปทานจะเริ่มจากผูสงมอบ

เคล่ือนท่ีไปสูผูบริโภคทายสุด คือ ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนกระบวนการลําดับสุดทาย 

3. ความเหมาะสมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยผูผลิตของของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อ

การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากการดําเนินงาน

และการประเมินผลงานของนักศึกษาสงผลใหไดรับการพัฒนาทุกกิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของลูกคาการศึกษาของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.06 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากลูกคาการศึกษาไดรับการพัฒนา

จากมหาวิทยาลัยผูผลิต 

5. ความเหมาะสมของผูบริโภคของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.66 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.34 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนกิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน 

เปนจุดท่ีสินคาจะถูกใชเพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยผูผลิตบัณฑิต ผูบริโภค 

เปนสวนหนึ่งของสังคม ทายสุดจะเพิ่มมูลคาของโซอุปทานดวยการผลิตวัสดุสําเร็จรุปท่ีมีคุณภาพ 

6. ความเหมาะสมของความพอใจของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.60 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.82 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนวัสดุสําเร็จรูปไดรับการพัฒนา

จากองคประกอบยอยของแบบจําลองในโซอุปทานทําใหไดบัณฑิต 



24 

 

7. ความเหมาะสมของการยอนกลับของแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเหงชาติ ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.53 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.83 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เนื่องจากเปนขอมูลของบัณฑิตมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี ความรูและทักษะทางปญญา ทักษะมนุษยสัมพันธท่ีดี 

ความรับผิดชอบท่ีดีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีดีทักษะการส่ือสารท่ีดีและทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ เปนตน  

ผลการวิจัย พบวาแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติพบวาอยูในระดับมาก และผานการประเมินการจากผูเช่ียวชาญดานโซ

อุปทาน และหลักสูตรรวมถึงการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ ผูวิจัย

ไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน ไดแก (1) ออกแบบ

จําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2) 

ประเมินแบบจําลองโซอุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล จันทรสมุด,2559;Attiyaporn Kaewngam, Pinanta 

Chatwattana, and Pallop Piriyasurawong,2019 ; Artaphon Chansamut   & Pallop Piriya 

surawong, 2014; Habib& Jungthirapanich, 2008, 2009, 2010) พบวา แบบจําลองโซอุปทาน

เพื่อการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย

กระบวนการ ต้ังแต ผูสงมอบ ผูผลิตการศึกษา ลูกคาการศึกษา ผูบริโภค ความพอใจ และการ

ยอนกลับ  เปนตน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคร้ังตอไป 

-  ควรศึกษางานวิจัยหวงโซอุปทานในสถาบันการศึกษาเพื่อใหแบบจําลองมีประสิทธิภาพ 

-  แมวาแบบจําลองท่ีพัฒนาข้ึนนั้นไดรับการพิจารณาวามีความเหมาะสมสูง แตก็ไมไดมีการ

นํามาใชจริงในมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากเปนไปไดควรนําไปใชในบางมหาวิทยาลัย ถาเปนไปไดควรมี

การนํามาใชเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแบบจําลอง  
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