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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  องค์การแห่งการเ รียนรู้  และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ ในลกัษณะของการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวั
แปรหลายตัว ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดรั้บการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) ในรอบท่ี 2 (พ.ศ.2549-2553) ในระดบัดีมาก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Structural Equation Modeling: SEM)  

ผลการวจิยัพบวา่ ค่าเฉล่ียตวัแปรแฝงระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ตวัแปรแฝงระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก มี
ค่ า เฉ ล่ีย เท่ากับ  3.87 และตัวแปรแฝงการจัดการความรู้  ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร มีความสัมพนัธ์
ทางตรงเชิงบวกต่อกนั โดยท่ีการจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
ทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตวัแปรทั้ง 3 ตวั สามารถ
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ร่วมกนัท านายการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ไดร้้อยละ 73 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การจดัการ
ความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัการความรู้  ส่งผลทางตรงเชิง
บวกต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .89  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ
ส่งผลทางออ้ม ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 
.53 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากบั .85 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวจิยั 
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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.  
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