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Abstract                 

        The objectives of this research were: 1) to synthesis a conceptual framework of 

business Intelligence for educational management   in supply chain according to  Career 

standards on Thailand  Qualifications Framework for Vocational Education. 2) to evaluate 

conceptual framework of business Intelligence for educational management in supply chain 

according to  career standards on Thailand  Qualifications Framework for Vocational 

Education. The sample groups were 4 experts in supply chain management,   2 experts in 

TQF and  3 experts in Information and technology. The research tool was questionnaire. The 

data was analyzed by using arithmetic mean and standard deviation The results of this 

synthesis conceptual framework of  business Intelligence in  supply chain  for  higher  

education institution find that, It were 4 Components: 1)  Suppliers  2) Manufacture 3) 

Education Customers and 4) Consumer. The evaluation results of synthesis conceptual 

framework in high level ( X =3.54, S.D.= 0.52), that mean the conceptual framework to may 

be  develop business Intelligence.  

 Keywords: Synthesis conceptual framework, Business Intelligence, Educational  

                  Management in supply chain according to  Career standards on Thailand 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน        

โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 2) เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจ     

อัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา กลุมตัวอยาง คือ 

ผูเชี่ยวชาญ ดานหวงโซอุปทาน  จํานวน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญ ดานหลักสูตร จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน รวมผูเชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 10 ทาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการศึกษา 

พบวา กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษา มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ไดแก ผูสงมอบ ผูผลิต ลูกคาทางการศึกษา และผูบริโภคผล

การประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.54 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.52 หมายความวา กรอบแนวคิดอาจจะสามารถพัฒนาธุรกิจอัจริยะได 

 

คําสําคัญ : การสังเคราะหกรอบแนวคิด, ธุรกิจอัจริยะ, การจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ 

              ไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

บทนํา  

ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะตองปรับตัวใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศไดในทุกดานโดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา   จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนของประเทศโดยท่ีรัฐบาลตั้งนโยบายไววา  [1] “จะพัฒนาคนใน

ฐานะท่ีคนเปนทรัพยากรเปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกอยาง มีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ มีการขยาย

การศึกษา และปรับเปลี่ยนโครงสรางการจัดการศึกษาออกไปมีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ไปยัง

สวนภูมิภาคเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางท่ัวถึง” รวมถึงจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน

เพ่ือสนองความตองการของการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐและของผูท่ีจะศึกษาตอไป ประกอบกับมี

ปจจัยในการท่ีจะพัฒนาการศึกษาของประเทศเนื่องจากนานาประเทศไดพัฒนาประเทศของตนใหกาวไวมี

อํานาจในการแขงขันโดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนผูมีความรูมีทักษะสามารถเพ่ือสรางผลผลิต ตลอดจน

คุณภาพของผลผลิต ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการศึกษา ปจจุบันขอมูลการดําเนินงานในอดีต 

เก่ียวกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางผูเก่ียวของใน 

โซอุปทาน จึงควรมีการวางแผนใหครอบคลุมถึงโซโลจิสติกส การนําระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
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Management) มาพัฒนาจะชวยใหการไหลของขอมูลทุกฝาย สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา รวมถึง

สามารถวิเคราะหรายงานผลไดหลายรูปแบบ เชน รายงานจากการสอบถามท่ีไมไดมีการคาดการณไวกอนการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบออนไลนโดยวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูลหลายมิติ ชวย

พยากรณเหตุการณจํานวนนักศึกษา บุคลากรได รวมถึงสามารถวิเคราะหความเสี่ยงของการบริหารจัดการของ

อาชีวศึกษาไดหลายรูปแบบสงผลการเพ่ิมมูลคาใหกับลูกคา จะเปนการเพ่ิมความสามารถแขงขันกับ    

ประเทศอ่ืนได ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงจําเปนตองเรงพัฒนาการศึกษา ใหประชาชนไดมี

โอกาสศึกษามีศักยภาพในตนเอง รัฐบาลจึงใหนโยบายความสําคัญไววา “การสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบน

พ้ืนฐานความรูและสรางปจจัยสภาพแวดลอม จะตองสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา

และบริการในภูมิภาคพ้ืนฐานแนวคิดสรางสรรค และสรางนวัตกรรม รวมท้ังตอยอดองคความรูใหสามารถ

สนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาคการผลิตและการบริการทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน 

เพ่ือใหเศรษฐกิจสรางสรรคการนําระบบหวงโซอุปทาน จะเปนทางเลือกท่ีจะสามารถเชื่อมโยงไปสูภูมิภาค จาก

นโยบายนี้นําไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (Artaphon Chansamut, Pallop 

Piriyasurawong,2014) ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการจัดหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ในสวนของภาคธุรกิจและการศึกษาไดกาวไปสูระบบหวงโซอุปทาน จึงได

สังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับ

อาชีวศึกษามาใชเพ่ิมมูลคา (Value Chain) แกสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา สรางความพึงพอใจ

ใหกับผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือสังเคราะหกรอบเเนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

2. เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลการประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับเหมาะสมมาก     
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ขอบเขตการศึกษา 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญ หวงโซอุปทาน จํานวน 5 ทาน หลักสูตร จํานวน 2 ทาน 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน ประเมินความคิดเห็นของกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะ

เพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 ตัวแปรตน คือ กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

          ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน      

โซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

         การดําเนินงานวิจัยออกเปน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

         1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการ

จัดการสิ่งเเวดลอม 

         2. รางกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         3. สังเคราะหเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับหวงโซอุปทานและหลักสูตร ตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

         4. กําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยกําหนดกลุมผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ เปนผูมีความรูดานหวงโซอุปทาน  

หลักสูตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ       

         5. สรางแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด แบงเปนองคประกอบหลัก 

องคประกอบยอยผูสงมอบ องคประกอบยอยผูผลิต องคประกอบยอยของลูกคา องคประกอบยอยผูบริโภค 

         6.  เก็บรวบรวมขอมูล 

         7. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหขอมูลของการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือการประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการ

สิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 

7.1 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของผลการประเมินการพัฒนารูปแบบฐานขอมูลเพ่ือ

การประเมินวัฐจักรชีวิตเพ่ือการจัดการสิ่งเเวดลอมในประเทศไทย โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนมาตราสวน

ประมาณคา (rating Scale ) 5 ระดับ ตามความเหมาะสมขององคประกอบของแบบจําลอง ไดแก         
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ความเหมาะสมขององคประกอบหลัก การศึกษาเอกสาร ความเหมาะสมของทฤษฏีวงจรรายงาน ดังนี้ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ  

7.2 กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑแปลผลคาเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 

2.51-3.50, 1.51-2.50 และ 0.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ตามลําดับ 

 

ผลการวิจัย 

       ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดในภาพท่ี 1  แสดงรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

 

 
     

   ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทย

สําหรับอาชีวศึกษา 

      

1. องคประกอบของผูสงมอบ (Suppliers) 

ผูสงมอบ หมายถึง ผู ท่ีสงวัตถุดิบ ใหกับผูผลิต ชน นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย หรือ

นักเรียนท่ีไดโควตาพิเศษ นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมนี้จะไปสมัครเขาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย โดยสมัคร

เรียนผานระบบธุรกิจอัจริยะ สามารถประมวลผล จัดเก็บขอมูลไดเปนระบบ เปนตน 

 

2. องคประกอบของผูผลิต (Manufacture) 

มหาวิทยาลัยผูผลิต หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาการเรียนรู และประเมินผลนักศึกษาท่ีสมัคร

เขาศึกษาตอในสถานศึกษา เม่ือสําเร็จการศึกษา โดย มหาวิทยาลัย จะดําเนินงานและทําการประเมินหลักสูตร
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ตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาของแตละกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน การจัดหา การ

ผลิต การจัดสง ดวยโปรแกรม Microsoft Power BI ไดถูกสรางใหเปนระบบธุรกิจอัจฉริยะในโซอุปทาน 

 

   3. องคประกอบของลูกคาการศึกษา ( Education Customers)   

 ลูกคาการศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา หรือหรือวัสดุสําเร็จรูป เปนตน 

 

   4. องคประกอบของผูบริโภค (Consumer) 

       ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทาน เปนจุดท่ีสินคาจะถูกใช เพ่ือสรางประโยชน

ใหกับประเทศ ไดแก ผูประกอบการ  เปนสวนหนึ่งของสังคม ทายสุดจะเพ่ิมมูลคาของหวงโซอุปทานดวยการ

ผลิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐาน

อาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา 

ลําดับ รายยการประเมิน คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม 

1 องคประกอบหลัก 3.58 0.79 มาก 

2 ผูสงมอบ 3.54 1.63 มาก 

3 ผูผลิต 3.59 0.65 มาก 

4 ลูกคาการศึกษา 3.50 0.72 มาก 

5 ผูบริโภค 3.50 0.83 มาก 

 ผลรวม 3.54 0.92 มาก 

 

ตารางท่ี 1 ผูเชี่ยวชาญพบวากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ

0.92 หมายความวารูปแบบมีความเหมาะสามารถประยุกตติดตั้งทํางานไดจริง 

 

สรุปผลการวิจัยกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทย

สําหรับอาชีวศึกษาในประเทศไทยอธิบายได ดังนี้  
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       1. ผลการทดสอบดานความเหมาะสมขององคประกอบหลักของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัด

การศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 3.58 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.79 เนื่องจากมีองคประกอบหลักครบในหวงโซอุปทานการศึกษา 

       2. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูสงมอบของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษา

ในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.54         

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.63 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงมอบครบถวน 

       3. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูผลิตของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.59            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65  เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูสงผลิตของระดับชั้นการตัดสินใจของ

หวงโซอุปทานการศึกษา 

       4. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของลูกคาของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ  3.50            

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72 เนื่องจากมีองคประกอบยอยของลูกคาเปนสวนท่ีผูใชบริการโดยตรง 

       5. ความเหมาะสมขององคประกอบยอยของผูบริโภคของกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษา

ในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 0.83 สามารถแปลความหมายไดวาอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีองคประกอบยอยของผูบริโภคเปน

กิจกรรมปลายทางของหวงโซอุปทานท่ีจะสงไปสูสังคม 

สรุปผลภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.92  สรุปวาสามารถนํากรอบแนวคิดพัฒนาระบบอัจริยะได 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพ

ของไทยสําหรับอาชีวศึกษาพบวาอยูในระดับมาก ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และหลักสูตรโซอุปทาน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางมีระเบียบวิจัยเปนข้ันตอนกระบวนกวนการอยู 2 ข้ันตอน 

ไดแก (1) เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตามมาตรฐานอาชีพของ

ไทยสําหรับอาชีวศึกษา 2) เพ่ือประเมินกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาใน       

โซ อุปทานตามมาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษา มีสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรรถพล  

จันทรสมุด, 2561, 2562, 2559; Sahay B.S. &Ranja Jayanthi n ,2009;  Amy Roach Partridge ;2103; 
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Artaphon Chansamut,&Pallop Piriyasurawong, 2104;เอกชัย เนาวนิช และณมน จีรังสุวรรณ, 2560)     

ท่ีกลาวถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 

ควรพัฒนาระบบธุรกิจอัจริยะพัฒนากรอบแนวคิดธุรกิจอัจริยะเพ่ือการจัดการศึกษาในโซอุปทานตาม

มาตรฐานอาชีพของไทยสําหรับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ    
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