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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ 1) ศึก ษาสภาพการจัดการความรู้ ใ นงานด้านการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู้ ในงานด้านการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันอุดมศึกษา กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจยั เชิงปริ มาณ ในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของตัว
แปรหลายตัว ด้า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม ตัว อย่า งคื อ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) ในระดับดีมาก วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM)
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.08 ตัวแปรแฝงระดับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับ มาก มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.87 และตัว แปรแฝงการจัด การความรู ้ ในงานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์
ทางตรงเชิ งบวกต่อกัน โดยที่การจัดการความรู ้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
ทางอ้อมเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถ
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ร่ วมกันทานายการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 73 ซึ่ งอธิ บายได้วา่ การจัดการ
ความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ ส่ งผลทางตรงเชิ ง
บวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ส่ งผลทางอ้อม ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ
.53 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ .85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจยั
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ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study the state of knowledge management in quality
assurance of higher education institutions, learning organizations and quality assurance of higher education
institutions. and 2) study the relationship between knowledge management in quality assurance of higher
education institutions and learning organizations which affected quality assurance. This research was a
quantitative research that studies the structural relationship of several variables in the quality assurance of
higher education institutions in Thailand. The samples comprised of higher education institutes which were
evaluated by the Officer of Standards and Quality Assessment (Public Organization) in the 2nd round covering
the years 2006 - 2010 at the excellent level. Data were analyzed using the technique of Structural Equation
Modeling: SEM.
The results of the study found that:
1. The average variable scores of Knowledge Management, Learning Organization and Quality
Assurance for Higher Education were rated at a high level as 4.08, 3.87, and 3.67 respectively.
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2. All variables had positive relationship to the quality assurance at the chi-square = 1.32, p =
0.095, GFI = .97, AGFI = .94, CFI = 1.00 SRMR = 0.18 and RMSEA = 0.035. All variables in the equation
totally affected the quality assurance for 73 percent which meant that the learning management had a direct
positive effect on the learning organization with the coefficient of .89 at a significance level of .01 and had an
indirect positive effect on the learning organization with the coefficient of .53 at a significance level of .01.
In addition, the learning management had overall positive effect on the quality assurance for higher education
with the coefficient of .85 at a significance level of .01. Learning Organization had a direct positive effect on
the quality assurance for higher education with the coefficient of .60 at a significance level of .01.

