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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การแข่งขนัในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เป็นการแข่งขนัท่ีตอ้งหาความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั โดยเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแข่งขนัคือความรู้ ซ่ึงเป็นความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัท่ีย ัง่ยนืท่ีสุด ซ่ึงค ากล่าวนั้นเป็นจริง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีเขา้สู่ ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy) ซ่ึงเป็นท่ีเศรษฐกิจท่ีอาศยัความรู้เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัท าให้เกิดการ
เติบโต สร้างความมัง่คัง่ และการสร้างงาน การกา้วไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือสังคมแห่งความรู้ 
(Knowledge Society) ซ่ึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั อย่างสัมฤทธิผล คือ คนหรือ
ทรัพยากรมนุษย ์นัน่เอง (Nonaka, 1991; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549; บูรชยั ศิริมหาสาคร, 
2550) ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึง ท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยืนให้กบั
ธุรกิจ อนัเน่ืองมาจากทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเป็นทรัพยากรท่ี
คู่แข่งขนัเลียนแบบไดย้าก และเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบติังานต่างๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้าก
กรอบวิสัยทศัน์ของการพฒันาประเทศไทยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ท่ีประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในหลายบริบท ทั้งท่ี
เป็นโอกาสและขอ้จ ากดัต่อการพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวตัน์ จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของ
คนและระบบ ใหส้ามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต และแสวงหาประโยชน์อยา่ง
รู้เท่าทนั และสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัทุกภาคส่วนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)  ส่งผลให้องคก์ารท่ีตอ้งการอยู่รอด 
ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์การบริหารและการด าเนินงาน จากในอดีตซ่ึง
เป็นยคุอุตสาหกรรมองคก์าร ต่างสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดว้ยศกัยภาพและประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจกัรและกระบวนการผลิต หันมาให้ความส าคญักบัศกัยภาพและประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงสะทอ้นออกมาในรูปแบบของทุนทางความรู้ และความสามารถในการเรียนรู้
ของคนในองคก์าร ดงัจะเห็นไดว้า่คนถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพราะเป็นแหล่งความรู้และเรียนรู้ปัจจยั
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง งานและ
องค์การได้ ดงันั้น คนท่ีมีความรู้จึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นทุนขององค์การ หาก
องค์การมีคนท่ีมีความรู้และมีความสามารถในการจัดการความรู้ท่ีดีก็จะสามารถรักษาความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดอ้ยา่งมัง่คง อีกทั้งยิ่งหากองคก์ารมีความรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้
ในส่ิงใหม่ๆ ไดม้ากข้ึนเท่านั้น เม่ือเกิดการเรียนรู้มากข้ึนยอ่มเกิดการพฒันาเป็นความรู้ใหม่ไดม้าก
ข้ึน เม่ือน าความรู้เก่ามาบูรณาการกบัความรู้ใหม่ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนอีก และสามารถน า
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ความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ารไดม้ากข้ึน จึงกลายเป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุดท่ีเรียกวา่ “วงจร
การเรียนรู้” 
 สถาบันการศึกษาก็เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีต้องปรับตัวให้สามารถด าเนินต่อไปได้ใน
สภาวการณ์เช่นน้ี นอกจากน้ีสถาบนั การศึกษาจะตอ้งท าหน้าท่ีพฒันาพฤติกรรมและศกัยภาพของ
บุคคลดว้ยเช่นกนั จากภาระเหล่าน้ีท าใหส้ถาบนัการศึกษาจะตอ้งมีการก ากบัดูแลให้การบริหารการ
จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ แต่สภาพการจดัการศึกษาในประเทศไทยยงัมีคุณภาพและมาตรฐาน
อยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงนกั พิจารณาจากการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษา ในระดบัโลกพบวา่ ในปี 2553 
มีมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 7 แห่ง ติดอนัดบัในกลุ่มอนัดบัท่ี 200 ของมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดใน
เอเชีย ส่วนใน ระดบัภูมิภาคเอเชีย  โดย Asian University Rankings 2010 ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มสาขาวิชา
ต่างๆ มีมหาวทิยาลยัไทย ติดอนัดบัใน 100 อนัดบัแรกเพียง 6 แห่ง จากผลการจดัอนัดบัจะเห็นไดว้า่
คุณภาพมาตรฐานของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับท่ีย ังไม่สูง 
นอกจากน้ีจากผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของ วิทยา เชียงกูล 
(2544, บทคดัยอ่) พบวา่ประชาชนร้อยละ 60.56 ยงัไม่พอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ท า
ใหเ้ห็นวา่จะตอ้งมีการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไปอีก  
  นอกจากสภาพดงักล่าวแลว้ นโยบายการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือเป็นหน่ึงเดียวทั้งดา้นการเมืองความมัน่คง ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม
และวฒันธรรม ภายใตแ้นวคิด วิสัยทศัน์เดียว (One Vision) อตัลกัษณ์เดียว (One Identity) และ 
ประชาคมเดียว (One Community) ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจากการส่งเสริมดงักล่าว ส่งผล
กระทบแมแ้ต่สถาบนัการศึกษาจะตอ้งพฒันาคุณภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบดา้น
การศึกษา ไดก้ าหนดนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน คือ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) ท่ีมุ่งเนน้ให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกั 3 ประการ คือ 1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และ 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดัการศึกษา และไดก้ าหนดกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ คือ 1) พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พฒันาคุณภาพครูยุค
ใหม่  3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และ 4) พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการใหม่ 
 ในการพฒันาองคก์ารใหมี้ความสามารถต่อการแข่งขนั หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีองคก์ารส่วนใหญ่
ในปัจจุบันให้ความส าคัญคือ การพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ซ่ึงมีการใชก้นัอยา่งกวา้งขวางทั้งภาครัฐและเอกชน  ดงัเช่นในภาครัฐไดมี้การตราไว้
ในพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 11 วา่ ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองคก์ารแห่ง
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การเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่าง ๆ 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของ
ขา้ราชการในสังกดั ใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั  ในส่วนวงการศึกษาก็
ก่อใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงตอ้งมีการปรับตวัของสถาบนัการศึกษาเพื่อให้
เกิดความพร้อมในการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการปรับตวัขององคก์ารจะเกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ของสมาชิกในองค์การ โดยองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างองค์การ
เพื่อให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม (Marquardt, 2002) ด้วยการขยายขอบเขต
ความสามารถในการสร้างอนาคตองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการเรียนรู้ (Hargreaves & Jarvis, 1998) 
เพื่อให้สามารถเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดขององค์การได ้(Survival Learning) เป็นการเรียนรู้ในการ
ปรับตวั (Adaptive Learning) เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ (Generative Learning) ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตนเอง (Senge, 1996) โดยการเรียนรู้จะช่วยให้องคก์ารมีศกัยภาพใน
การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการพฒันาท่ีรวดเร็วและย ัง่ยืน (Jones, 
2007) ให้กา้วทนัต่อความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการสมยัใหม่หรือเทคโนโลยี ให้สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั จ าเป็นตอ้งมุ่งพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อพฒันางานและขีด
ความสามารถขององคก์ารให้มีคุณภาพ สร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 
จ าเป็นตอ้งสร้างและพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยท่ี
สมาชิกในองคก์ารทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างผลงานไปพร้อม ๆ กนักบัการเรียนรู้ เม่ือสมาชิก
องคก์ารมีความรู้มีความสามารถท่ีเพิ่มข้ึน ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่ม และพฒันาไปสู่การ
เกิดประสิทธิผลองค์การ ท าให้องค์การสามารถปรับเปล่ียนไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Gibson, 
Ivancevich, & Donnelly, 1994; Barrie ,& Wayne, 1998) ดงัผลการศึกษาของ Ellinger, Yang, & 
Ellinger (2000) ท่ีศึกษาองค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กบัผลงานขององค์การ 
พบวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อผลงานขององคก์าร 
 การท่ีองค์การจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น 
ตอ้งอาศยัการจดัการความรู้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ น าความรู้ท่ีมีอยูม่ากมายในองคก์ารไปปรับใช ้โดย
มีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ในการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้นจะตอ้ง
เช่ือมโยงความรู้ในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั (Marquardt, 1996) นัน่คือ จะตอ้งมีการรวบรวมความรู้ทั้ง
จากภายในและภายนอกมาสร้างเป็นองค์ความรู้ และจดัเก็บข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้โดยง่าย 
สามารถถ่ายโอนความรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่องค์การต่อไป โดยท่ีการเรียนรู้
องคก์ารจะเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีช่วยให้สนบัสนุนและส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้ เพื่อมุ่งสู่
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีประสบผลส าเร็จ (ทิพยว์รรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548)  
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จุดประสงคข์องการจดัการความรู้ในภาพรวม คือ การเพิ่มประสิทธิผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้
ขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Hsu (2006) สนบัสนุนวา่การจดัการทุนทางปัญญา
และการจดัการความรู้ช่วยพฒันาประสิทธิผลองคก์าร และการสร้างความรู้ ลว้นเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้ Hussi (2004) จากการศึกษาของ Sanchez, & Elena (2006) พบวา่สถาบนัการศึกษาใน
ยุโรปต่างให้ความสนใจในการดึงคุณค่าของทุนทางปัญญาออกมาโดยใช้การจัดการความรู้    
เพื่อใหส้ามารถวดัและจดัการกบัสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้ การจดัการความรู้ท่ีจะให้เกิดผลลัพธ์
ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยู่กบัองค์การในการท่ีจะหาหนทางท่ีดีท่ีสุดในการ
จดัการความรู้ในองค์การ (Lubit, R., 2001) โดยองค์ความรู้จะเป็นทรัพยากรหน่ึงท่ีส าคญัของ
องคก์ารท่ีจะน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีมีคุณภาพขององคก์าร (Xu, & Quaddus, 2005) โดย Alavi, 
& Leidner (2001) ไดเ้สนอวา่ การจดัการความรู้ท่ีมาบทบาทท่ีชดัเจนและมีความเป็นอิสระต่อกนั
นั้น มี 4 องคป์ระกอบ คือ การสร้างความรู้ (Create) การจดัเก็บความรู้ (Storage) การน าความรู้ไปใช ้
(Retrieval) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) และการประยุกตใ์ช ้(Application) การจดัการความรู้จึง
เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ความตอ้งการบรรลุเป้าหมายของบุคคลและของสถานศึกษาเป็นเร่ือง
เดียวกนั สามารถท าใหค้นไดใ้ชปั้ญญาของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่การจดัการความรู้ยงัมีปัญหาในทาง
ปฏิบติัอยู่มาก เน่ืองจากลกัษณะความเป็นนามธรรมของตวัความรู้เอง และปัญหาจากปัจจยัดา้น
องคก์ารและคนเป็นเร่ืองหลกั รวมถึงการจดัล าดบัความส าคญัเชิงกลยุทธ์และวฒันธรรมองคก์าร
ดว้ย (Barnes, 2002) 

ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาต่างๆ เร่ิมมีการต่ืนตวัในการบริหารสถานศึกษาดว้ยการจดัการ
ความรู้ มุ่งพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และให้ความส าคญักบัการประเมินผล
ลพัธ์ของการประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบนัการศึกษา จึงตอ้งทบทวนกิจกรรมและการด าเนินการ
ต่างๆ วา่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้ไดผ้ลสูงสุด แต่ส่วน
ใหญ่พบว่าสถาบันการศึกษาย ังมีการให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้น้อยกว่าการให้
ความส าคญัทางวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ความส าคญัทางวตัถุมากกว่าการให้ความส าคญักบั
แหล่งความรู้ท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นตน้ทุนส าคญัในสถานศึกษาไปอยา่งน่าเสียดาย 
ท าให้เกิดปัญหาในการแลกเปล่ียนความรู้และใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา 
(ปรียนุช  ชยักองเกียรติ, 2551) ในสังคมฐานความรู้น้ี สถานศึกษาท่ีตอ้งการจะประสบความส าเร็จ 
จึงควรใหค้วามส าคญักบัการดึงศกัยภาพของคนแต่ละคนออกมาไดอ้ยา่งเต็มท่ี สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Communities of Practice) เพื่อให้สามารถยึดโยงคนทั้งหลายเขา้ไวด้ว้ยกนัสามารถเรียนรู้
ระหว่างกนั ร่วมกนัพฒันาแรงบนัดาลใจสร้างทุนทางปัญญาให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาจะช่วยให้
สถานศึกษามีขีดความสามารถในการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 2549) โดยใชก้าร
จดัการความรู้ท่ีเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัคนในองค์การเป็นหลกั โดยมองว่าองค์การเป็น
ระบบท่ีซบัซอ้นท่ีมีการพฒันาตามบริบทและสภาพแวดลอ้มของแต่ละองคก์าร การจดัการความรู้จึง
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เป็นเหมือนกรอบหรือระเบียบปฏิบติั ท่ีเอ้ือให้คนในองค์การมีกระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและใชค้วามรู้ร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพของงานและผลลพัธ์ให้ดียิ่งข้ึน ส่งผลต่อ
การพฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน (ชินภทัร ภูมิรัตน์, 2549; วมิลรัตน์ อ่องล่อง, 2547)  

การพฒันาคุณภาพของงานดา้นการศึกษาในปัจจุบนัมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และมีความ
ชดัเจนอยา่งเป็นระบบ จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก และมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัให้มีระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จึงได้ก าหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกทุก 5 ปี โดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินเพื่อ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. ซ่ึงไดท้  าการประเมินคุณภาพการศึกษา ในประเทศ
ไทย โดยด าเนินการแลว้ 2 รอบ คือ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พ.ศ. 2543-2548 ผลการ
ประเมิน เพื่อให้ขอ้มูลแก่สถาบนัอุดมศึกษาได้รู้คุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัของตนเอง 
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาในรอบต่อไป และการประเมินคุณภาพภายนอกระยะท่ี 2 
พ.ศ.2549-2553 ผลการประเมินใชเ้พื่อการจดัระดบัหรือจดัอนัดบัสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

ในส่วนการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาก็ตอ้งด าเนินการเพื่อให้ไดต้ามมาตรฐานดงักล่าว 
โดยมาตรฐานในระดบัอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เนน้การวดัคุณภาพของประสิทธิผล  การบริหาร การจดัการ
การเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงระดบัอุดมศึกษาไดท้  าการประเมิน ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระยะท่ี 2 เช่นเดียวกนั ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน จาก
ระดบัพอใชพ้ฒันาข้ึนเป็นระดบัดีและดีมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการพฒันาปรับปรุง
การด าเนิน การประกนัคุณภาพ ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงที่ 1.1 การเปรียบเทียบผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายนอกของสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาไทย รอบแรก (พ.ศ.2543 - 2548) และรอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553) 
 

กลุ่มมหำวทิยำลยั จ ำนวนที่ได้รับ 
กำรประเมิน 

รอบแรก รอบสอง 
ดีมำก ดี พอใช้ ดีมำก ดี พอใช้ รอ

พนิิจ 
ไม่

รับรอง 

สถำบันอุดมศึกษำในก ำกบัของรัฐ 13 - - 13 5 6 - - - 
สถำบันอุดมศึกษำทีเ่ป็นส่วนรำชกำร 12 - - 12 8 26 2 - - 
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 54 - - 54 2 48 7 3 - 
มหำวทิยำลยัรำชภัฏ   40 - - 40 2 37 - - - 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล  5 - - 5 2 7 - - - 
สถำบันอุดมศึกษำเฉพำะทำง 57 - - 57 25 40 - - - 
วทิยำลยัชุมชน   18 - - 18 1 16 2 - - 

รวม 199 - - 260 45 180 18 3 - 

ท่ีมา: ส านกัมาตรฐานการศึกษา (2554) 
 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) มีแนวคิดใน

การเตรียมการท่ีจะน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลลพัธ์ของการประกนัคุณภาพมาสังเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการทบทวนนโยบายการศึกษาแนวทางการจดัการศึกษา และระบบประกนั
คุณภาพของสถาบนั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฉวีวรรณ บุญคุม้ 
(2005) ของมหาวทิยาลยัยอร์ค ท่ีไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้
แสดงใหเ้ห็นวา่การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัราชภฏั ตอ้งการเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
การประกนัคุณภาพ ซ่ึงท าให้เห็นวา่สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหลายแห่งยงัมีความเขา้ใจใน
ดา้นการประกนัคุณภาพยงัไม่มากพอ นอกจากน้ีอาจมาจากสาเหตุของการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัการ
ประกนัคุณภาพของหน่วยงาน ทั้งของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ยงัคงไม่เสถียรพอ ท าให้ตอ้งมี
ความเขา้ใจศึกษาเรียนรู้ ตวับ่งช้ี รวมถึงวางแผนการประกนัคุณภาพให้สอดคลอ้งต่อเน่ืองกบัการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย จะประสบ
ผลส าเร็จอยา่งแทจ้ริงไดข้ึ้นอยูก่บัผูบ้ริหาร คณะท างานการประกนัคุณภาพการศึกษา และบุคลากร
ในหน่วยงานบุคลากรเหล่านั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา มีเจตคติท่ีดี มีความตั้งใจ เสียสละท่ีจะด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
อยา่งแทจ้ริง (สุระพงศ์ ทองพนัชัง่, 2545) นอกจากน้ีผลการศึกษาของพระมหาสาธิต เมธีจรรยา
ภรณ์ (2547) ท่ีศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัอนัดบัแรกสุด คือ ปัญหา
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การขาดความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร ดงันั้น จึงควรเร่งสร้างความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge and 
understanding) เก่ียวกบัปรัชญา แนวคิดและหลกัการบริหารคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 
 ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่ยงัไม่มีการศึกษาการจดัการความรู้ในดา้นคุณภาพการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา ท าให้ยงัไม่เกิดความเขา้ใจท่ีชดัเจนต่อกระบวนการจดัการความรู้ในงานดา้น
คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท่ีผ่านมา จะเห็นว่ามีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดผ้ลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดีมาก มีจ านวนน้อยมาก มีเพียง 45 แห่ง จากทั้งหมด 254 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา ยงัไม่ดีพอ อีกทั้งผลการจดัอนัดบั
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ ยงัแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาไทยมีประสิทธิภาพท่ีต ่ากวา่ต่างชาติ เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีประเทศ
ก าลงัมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็ยิง่ท  าใหเ้ห็นวา่สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไทย ยงัคง
ตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพสถาบนัให้มากยิ่งข้ึน อย่างน้อยควรพฒันาให้ได้ระดบัมาตรฐานคุณภาพท่ี
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ก าหนดไวใ้นจ านวนท่ี
มากยิ่งข้ึน จากการศึกษาเอกสารพบวา่วิธีการหน่ึงในการพฒันาประสิทธิผลการด าเนินงาน คือการ
ใช้การจดัการความรู้ในการด าเนินงานทุกส่วน เพื่อพฒันาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยั มุ่งสนใจศึกษาการจดัการความรู้ในการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีไดผ้ลคะแนนประกนัคุณภาพระดบัดีมาก เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างการจัดการความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ กับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา อนัจะน าไปสู่การค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. สถาบนัอุดมศึกษามีการน าการจดัการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ มาใช้ในงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในลกัษณะใด  
 2. ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรเหล่านั้นมีโครงสร้างความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
 3. ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
พฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนัอุดมศึกษา องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา องคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบนัอุดมศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย   
 ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จากการศึกษารวบรวมจากทฤษฏี 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์ในการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเกีย่วกบักำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพ้ฒันาแนวทางระบบประกนัคุณภาพภายใน 
เพื่อใช้เป็นแม่แบบการวดัผลให้กบัสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ โดยไดก้ าหนด
ตวัช้ีวดัคุณภาพออกเป็น 9 องคป์ระกอบ 44 ตวับ่งช้ี เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินภายใน ซ่ึงถือเป็น
การประเมินเบ้ืองตน้ของแต่ละสถาบนัการศึกษา เพื่อจดัท าเป็นรายงานผลการศึกษาตนเอง (Self 
Assurance Report: SAR) เพื่อรายงานผลประเมินการด าเนินการของสถาบนัอุดมศึกษา และรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) โดยการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงมาตรฐานคุณภาพส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) เนน้การวดัคุณภาพของประสิทธิผล โดยไดก้ าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพออกเป็น 7 มาตรฐาน 
ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 2) มาตรฐานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์3) มาตรฐาน
ดา้นการบริหารวิชาการ 4) มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 5) มาตรฐานดา้นการ
พฒันาสถาบนัและบุคลากร 6) มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ 7) มาตรฐานดา้น
ระบบการประกนัคุณภาพ 
 กระบวนการในการด าเนินการดา้นคุณภาพนั้นเป็นการพฒันามาตรฐานการท างาน (Flood, 
1993) เป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งส่วนบุคคลและองคก์าร (Hills, 1998) โดยการพฒันาคุณภาพนั้น จะตอ้งมีการตรวจสอบ 
มีการควบคุมคุณภาพ และเม่ือคน้พบขอ้บกพร่องตอ้งรีบท าการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ี
มีคุณภาพเช่ือถือได้ เป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Sallis, 1993) การประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนั้น มี 2 ส่วนคือประสิทธิผลระหวา่งทาง (Intermediate Outcome) ไดแ้ก่ 
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การบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจ การปฏิบติังานแบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร และประสิทธิผลสุดทา้ย (End Outcome or Ultimate Outcome) ไดแ้ก่ การบรรลุพนัธ
กิจของสถาบนัท่ีตั้งเอาไว ้โดยการพฒันาระบบ (Systematic Approach) ซ่ึงเป็นการพฒันาคุณภาพ
องค์กรโดยค านึงถึงองค์ประกอบของปัจจยัตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Output) และผลกระทบ (Impact) ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (กิตติยา สีอ่อน, 2547)   
 

2. แนวคิดเกีย่วกบักำรจัดกำรควำมรู้ 
 การจดัการความรู้ท่ีจะให้เกิดผลลัพธ์ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ข้ึนอยู่กับ
องคก์ารในการท่ีจะหาหนทางท่ีดีท่ีสุดในการจดัการความรู้ในองค์การ  (Lubit , 2001) โดยองค์
ความรู้จะเป็นทรัพยากรหน่ึงท่ีส าคญัขององค์การ ท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลการด าเนินการอย่างมี
คุณภาพขององคก์าร (Xu, & Quaddus, 2005) นอกจากน้ีความรู้ยงัเป็นทางเลือกสุดทา้ยจากหลาย
ทางเลือก ท่ีจะช่วยให้องคก์ารสามารถแข่งขนัได ้โดยท่ีความส าเร็จขององคก์ารจะตอ้งมาจากการ
สร้างความรู้ใหม่อยูเ่สมอ การเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์ความรู้ไวใ้นสินคา้และเทคโนโลย ี
ซ่ึงจะก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ ส่งผลให้องค์การอยู่รอดไดอ้ย่างย ัง่ยืนแต่มิใช่กระท าเพียงคร้ังเดียว
ตอ้งมีกระบวนการอย่างต่อเน่ือง (Nonaka, 1991) และมีนักวิชาการได้น าเสนอแนวคิดและ
ผลการวิจยัในการท่ีจะท าให้การจดัการความรู้ในองคก์ารเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมีหลายแนวคิด อาทิ 
Sabherwal, & Becerra-Fernandez (2003) ไดเ้สนอแนวคิด ในการเร่ิมตน้การจดัการความรู้ใน
องค์การว่าควรเร่ิมจากองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การคน้หา (Discovered) การรวบรวม (Captured) 
การแบ่งปันหรือการถ่ายทอด (Share) และการประยุกต์ใช้ (Apply)  นอกจากน้ี Alavi, & Leidner 
(2001) และ Lawson (2003) ไดพ้บวา่ การจดัการความรู้ท่ีมาบทบาทท่ีชดัเจนและมีความเป็นอิสระ
ต่อกนันั้น มี 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างความรู้ (Create) การจดัเก็บความรู้ (Storage) การน า
ความรู้ไปใช ้(Retrieval) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) และการประยุกตใ์ช ้(Application) ซ่ึงก็ยงัมี
ความแตกต่างกบัแนวคิดแรก ในดา้นการใหค้วามส าคญักบัการสร้างความรู้และการน าความรู้ไปใช ้
แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาระบบการจดัการความรู้ ของ Murrey (2005) ไดศึ้กษาระบบการจดัการ
เอกสารท่ีจ าเป็นต่อระบบการจดัการความรู้ พบวา่จะตอ้งมีการอ านวยความสะดวกในการรวบรวม
ความรู้ การจดัเก็บความรู้ การน าความรู้ไปใชแ้ละส่วนท่ีเพิ่มเติมคือ การน าความรู้กลบัไปใช ้(Reuse 
knowledge) ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อคน้หาตวัแปรท่ีเหมาะสมในการวิจยั
คร้ังน้ี โดยท าการศึกษาเอกสารและไดต้วัแปรท่ีน่าสนใจ 4 ตวั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฟร๊ีซ
และคูลคานิ (Freeze ,& Kulkarni, 2007) ดงัต่อไปน้ี 

  2.1 กำรแสวงหำและสร้ำงควำมรู้ (Knowledge Acquisition and Creation)  
    หนา้ท่ีของบุคคลในองคก์ารทุกระดบั คือ การคน้หาและเปิดเผยความรู้ระหวา่งกนั 
ในองคก์าร ซ่ึงจะช่วยให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององคก์าร (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) 
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โดยองค์การจะตอ้งใช้ความสามารถในการก าหนดกระบวนการ ในการคน้หาและรวบรวมความรู้ 
โดยจะระบบการสะสมความรู้และเขา้ยดึเกาะความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในตวับุคคลและจาก
สภาพแวดลอ้ม (Ju, Li, & Lee, 2006; Cui, Griffith, & Cavusgil, 2005) 
   2.2 กำรจัดเกบ็ควำมรู้ (Codification Knowledge) 
   ความรู้ท่ีรวบรวมไดต้อ้งมาท าการจดัหมวดหมู่ จดักลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมให้เป็น
ระบบ เพื่อสะดวกต่อการเรียกหาเพื่อน าไปใช ้โดยปัจจุบนัใชร้ะบบเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อการ
จดัเก็บองค์ความรู้ โดยใช ้Internet และ Intranet ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยขอ้มูลท่ีไดม้านั้นอาจมาจากการท่ี
องคก์ารสร้างสรรคห์รือรวบรวมจากการระดมสมองของคนในองคก์าร เพื่อจดัเก็บฐานความรู้ซ่ึงจะ
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ารต่อไป (Karkoulian, Halawi, & McCarthy, 2008; Davenport & 
Prusak, 1998) นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีได้รับจากทัว่ทั้งองค์การควรท่ีจะมีการจดัระบบขอ้มูล  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างเป็นข้อมูลท่ีทรงคุณค่าขององค์การ ท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อเกิด
ประสิทธิภาพในการแข่งขนัขององคก์ารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Liu, Chen, & Tsai, 2004) 

  2.3 กำรแบ่งปันควำมรู้ (knowledge sharing) 
   การจดัการความรู้ตอ้งมาจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดหรือแบ่งปันความรู้ และให้
ความรู้ท่ีไดรั้บเกิดการตอบสนองต่อการปฏิบติังาน (Sin, Tse, & Yim, 2005) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอด (Al-Athari, & Zairi, 2001) แมว้า่หลายคนในองคก์ารไม่อยาก
แบ่งปันความรู้แก่ผูอ่ื้นเพราะกลวัถูกลดความส าคญัของตนลงไป หลงัจากท่ีไดแ้บ่งปันความรู้ให้แก่
บุคคลอ่ืนในองค์การจนหมดแลว้ ซ่ึงการแบ่งปันความรู้จ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เวลาในการปรับความ
เขา้ใจ (Lubit, R., 2001)  

  2.4 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (knowledge application) 
   การจดัการระบบความรู้ให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะตอ้งศึกษาและคน้หาถึงสภาพ
ของกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้หรือชุมชนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ เพื่อให้การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นั้ นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะแหล่งความรู้ภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ สมาคมธุรกิจการคา้ และท่ีปรึกษาธุรกิจ (Thomas, 
Kellogg, & Erickson, 2001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Lin, & Kuo (2008) ท่ีกล่าวไวว้า่การจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันา มิใช่น าความรู้มาใชเ้พียงอยา่งเดียว 
  จะเห็นไดว้่า การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ 1) การแสวงหาและสร้าง
ความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพฒันาจาก
ขอ้มูล ไปสู่การวิเคราะห์ และจดัระบบการจดัเก็บโดยใชส้ารสนเทศ เพื่อให้เกิดแหล่งสะสมความรู้ 
และน าไปใชเ้พื่อเกิดปัญญาท่ีน าไปสู่การพฒันาองคก์าร เพื่อความสามารถในการแข่งขนัและความ
อยูร่อดขององคก์ารในท่ีสุด 
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 โดยการเรียนรู้ของบุคคลในองค์การ ท าให้เ กิดความรู้ความสามารถ ซ่ึงความรู้
ความสามารถของบุคคลหลายคนรวมกนัท าใหเ้กิดเป็นความรู้ขององคก์าร สะทอ้นถึงการเรียนรู้ท่ีมี
ลักษณะต่อเน่ืองทั้ งในระดับบุคคลและองค์การ ซ่ึงน าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Marquardt, 1996; Senge, 1990; บดินทร์ วจิารณ์, 2548; วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์และบดินทร์ วิจารณ์, 
2547)  ภายใตยุ้คโลกาภิวตัน์ซ่ึงเป็นโลกของเศรษฐกิจยุคใหม่ (Knowledge Based Economy) จะ
พบวา่โลกน้ีเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ท่ีไม่มีวนัหยุดน่ิงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
และการเรียนรู้เหล่าน้ีจะน าไปสู่การความเป็นเลิศ น าไปสู่ความส าเร็จหรือการเปล่ียนแปลงองคก์าร 
(Watkins, & Marsick, 1993; วิมลรัตน์ อ่องล่อง, 2547) และส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
องค์การ ทั้ง ความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มผลผลิต การออกแบบเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ และ
ยอดขาย ส่งผลต่อความไดเ้ปรียบในการพฒันาธุรกิจ (Yang, 2001; Harlow, 2004; สุดารัตน์ พล
เจริญ, สุนิภา ศิริพฒันานันท์, 2546) ซ่ึงจะเห็นว่า การเรียนรู้ท าให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ซ่ึง
ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคก์าร 

3. องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
จากความต่ืนตวัในการเรียนรู้ ท าให้ปัจจุบนัองค์การต่าง ๆ ให้ความสนใจท่ีจะเรียนรู้

องค์การของตน ซ่ึงการพฒันาโดยมีการเรียนรู้เป็นฐาน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่าองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)  เซงเก ้(Senge, 1990; วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, 2543) ให้นิยามองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ไวว้่า เป็นองค์การท่ีผูค้นต่างขยายขีดความ สามารถเพื่อสร้างผลงานท่ีตอ้งการ 
องคก์ารท่ีมีลกัษณะภาพแห่งการเรียนรู้ (Learning Characters) มีลกัษณะเคล่ือนไหวยืดหยุ่นเป็น
พลวตัรอยูเ่ป็นนิจไม่หยดุน่ิง หรือพึงพอใจกบัความส าเร็จท่ีมีอยู ่อีกทั้งสมาชิกขององคก์ารตอ้งมีการ
ขวนขวายหาความรู้มาเเบ่งปันเผยแพร่แก่กนั เพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ให้ความส าคญักบัความรวดเร็วในการเรียนรู้ จะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบท่ีย ัง่ยืนแก่องค์การ นอกจากน้ีผล
การจดัการองค์การให้มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยงัส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของ
องคก์ารอยา่งเห็นไดช้ดั (Ellinger, Yang, & Ellinger, 2000) แต่ระดบัของประสิทธิผลขององคก์ารท่ี
แตกต่างกนัก็มีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (อริย ค ายา, 2553) 

โดยลกัษณะความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น Gephart,  Marick,  Duren,  &  Spiro  
(1996) ไดก้ล่าวไวว้า่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ควรประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญั  5 ประการคือ 
ลกัษณะท่ี 1 มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบัของระบบภายในองคก์าร ผูค้นร่วมกนัเรียนรู้และ
ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งสร้างหรือจบักระแสใหม่เท่านั้น แต่ยงัมีการส่งผา่นความรู้
แก่กนัอยา่งรวดเร็ว เผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่วนลกัษณะท่ี 3 สนบัสนุนการคิด
อยา่งเป็นระบบและวิพากษว์ิจารณ์ ให้ผูค้นไดรู้้จกัคิดวิธีใหม่ ๆ ตรวจสอบความคิดและค่านิยมของ
ตน ขณะท่ีลกัษณะท่ี 4 สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ ให้รางวลักบัความคิดสร้างสรรค์ วฒันธรรมการ
บริหารงานและวฒันธรรมขององคก์าร ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเก้ือหนุนความเป็นผูท้  า
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หนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน เป็นพี่เล้ียง สุดทา้ยคือลกัษณะท่ี 5 การยดึคนเป็นศูนยก์ลาง ค านึงความเป็นอยูท่ี่
ปกติสุข มีส่วนใหก้บัองคก์ารและไดรั้บการพฒันาไปดว้ย  

ในการพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะครอบคลุมตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล
ไปจนถึงระดบัองคก์าร ท่ีจะตอ้งมีเป้าหมายและมีระบบงาน ในการพฒันาตวัผูน้ าและสมาชิกทุกคน
ในองคก์าร โดยมีการส่งเสริม และยกระดบัการเรียนรู้ให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตพ้ื้นฐาน
วนิยั 5 ประการ (5 Disciplines) (Senge, 1990) ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Share Vision) ดา้นการ
เรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และ ดา้นความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) นอกจากน้ีตาม
แนวคิดของ T.G. Cummings, & W.G. Worley (2005) ไดศึ้กษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ใน
ปัจจุบนัควรประกอบดว้ย  

 3.1 โครงสร้ำงองค์กำร  
  เป็นระบบการจดัการท่ีบุคลากรทุกคนในองค์การจะตอ้งปฏิบติัร่วมกนั เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยเนน้ท่ีนโยบายในการบริหาร การท างานเป็นทีม การแบ่งระดบั
ภายในองคไ์ม่ซบัซ้อน ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน และการมีเครือข่ายท่ีดีกบัองคก์ารอ่ืนๆ 
การมีระบบการบริหารองคก์าร ระบบการตดัสินใจและการมอบหมายงาน   

  3.2 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ  
  เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการความรู้ มุ่งเน้นสู่การน าความรู้สู่บุคลากร เพื่อ

เป็นฐานส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมั่นคง (Shaw, 1999) โดยการน าระบบ
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร เพิ่มเติมจากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น การสนทนา การโทรศพัท ์
การจดบนัทึก แต่ยงัมีประสิทธิภาพเหนือเคร่ืองมือเหล่านั้นในการท่ีจะช่วยวางระบบ และจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีส่ือสารให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการถ่ายโอนความรู้ พฒันาและต่อยอดความรู้ (Nichols, & 
Stevens, 1999)  

  3.3 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
  เน้นด้านแนวปฏิบติัด้านการบริหารบุคคลท่ีน าไปสู่การปฏิบติั เพื่อให้องค์การ

บรรลุสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ได ้มนัด้ี และคณะ (Mondy et.al., 1997) ไดส้รุปงานดา้นการ
บริหารงานบุคคล ประกอบไปดว้ย การสรรหาและการคดัเลือก การบริหารผลการปฏิบติังาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลงานไปวางแผนเพื่อการพฒันาบุคลากร 
การจดัการฝึกอบรม การพฒันาความรู้ การจดัระบบการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือน การวางแผนและ
พฒันาอาชีพ การหมุนเวียนงาน การแจ้งผลการปฏิบติังานเพื่อการพฒันาและปรับปรุง ซ่ึงการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดงักล่าว เป็นแนวปฏิบติัท่ีช่วยส่งผลให้เกิดการแสวงหา และแลกเปล่ียน
ความรู้และทกัษะต่างๆ จากทั้งภายนอกและภายนอกองคก์าร ซ่ึงสนบัสนุนความเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ในท่ีสุด โดยความเป็นองค์การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั ในการเช่ือมโยงความรู้กบัทรัพยากร
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บุคคลในองค์การ ให้เกิดการผสมผสานอย่างกลมกลืน เกิดพลงัร่วมของคนในองค์การทุกระดบั 
(ศิริพรรณ ไชยศรี, 2552) 

  3.4 วฒันธรรมองค์กำร  
  เป็นส่ิงประดิษฐ์แบบแผนพฤติกรรม บรรทดัฐาน ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ 

ความเขา้ใจ และขอ้สมมติฐานของคนทั้งกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือทั้งองค์การ ซ่ึงการเข้าสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ จ  าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมจากการปรับวฒันธรรมในองค์การ (Marquardt & 
Reynolds, 1994) โดยใหส้มาชิกในองคก์ารเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ร่วมกนั และมีบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การทดลองส่ิงใหม่ๆ เสมอ เอ้ือให้ผูป้ฎิบติังานไดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองอยา่ง
เต็มท่ี มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน การให้ความเสมอภาค เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
เน้นความเป็นอิสระภายใตค้วามเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งจริงจงั ทั้งงบประมาณและขวญัก าลงัใจ 

  3.5 ภำวะผู้น ำ  
  เป็นความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการโนม้นา้ว และชกัจูงบุคคล

อ่ืน ให้ปฏิบติัไปในแนวทางเพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใช้อ านาจ ต่อกระบวนการภายในและวฒันธรรมของกลุ่ม ผูน้ าท่ีมีเหตุผลจะเป็น
ผูน้ าท่ีมีอ านาจ มีอิทธิพลท่ีสามารถชกัจูงบุคคลให้ท างาน และให้มองเห็นเป้าหมายและคุณค่าของ
ภาวะผูน้ าองคก์าร (Marquardt, & Reynolds, 1994)  

โดยคุณลกัษณะทั้ง 5 ประการน้ี มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในการผลกัดนัและส่งเสริม
ให้เกิดการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างสมบรูณ์ นอกจากน้ีการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
นั้น ไดมี้ผูศึ้กษาไวห้ลายแนวคิด ซ่ึงผลการศึกษาส่วนใหญ่พบวา่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มี
อิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการเกิดนวตักรรมองคก์ารและมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินการ (Chajnacki, 2007; 
Collie, 2002; Davis, 2005) ท  าให้เห็นว่าการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ของกบั
ประสิทธิผลขององคก์ารอยา่งแยกไม่ออก 

4. กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการ

อยา่งต่อเน่ือง โดยกระบวนการประกนัคุณภาพประกอบดว้ย 1) การวางแผน ท่ีมาจากการก าหนด
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีในการด า เนินงานจัดการเรียนการสอน 2) การด าเนินการตามแผน ซ่ึง
สถาบนัการศึกษาด าเนินการตามแผนท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ตวับ่งช้ี 3) การตรวจสอบประเมิน ดว้ย
การ ประเมินตนเองตามเกณฑต์วับ่งช้ี และรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึง
หน่วยงานตน้สังกดัจะมีการส่งคณะกรรมการทั้งมาจากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน มา
ท าการติดตามตรวจสอบการประเมินตนเอง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ 4) การปรับปรุงพฒันาจาก
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ผลการประเมินตนเอง  นอกจากน้ีสถาบนัการศึกษาจะตอ้งเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
ด าเนินการโดย ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงท าการประเมิน
สถาบนัการศึกษาทุกระดบั 5 ปี ต่อคร้ัง ซ่ึงผลการประเมินแสดงถึงคุณภาพการศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษา ซ่ึง สมศ. ไดท้  าการประเมินสถาบนัการศึกษามาเป็นรอบท่ี 2 ผลการประเมินท าให้
ทราบถึงประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา เป็นท่ีทราบกันดีว่า
ประสิทธิผลเป็นผลจากการวดัเป้าหมายในการด าเนินการทุกองคก์าร เป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงความส าเร็จ
ขององคก์าร เพียงแต่ประสิทธิผลของการด าเนินการแต่ละองคก์ารมีความแตกต่างกนั โดยข้ึนอยูก่บั
ความสอดคลอ้งระหวา่งเป้าหมายขององคก์ารและผลลพัธ์ท่ีสังเกตได ้(Hannon, & Freeman, 1977)  
ซ่ึงประสิทธิผลจะแสดงถึงระดบัของการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีไดค้าดหวงัหรือไดว้างแผนไว ้วา่
สามารถบรรลุวตัถุประสงคห์รือลุล่วงไดเ้พียงใด เป็นการแสดงสมรรถนะขององค์การในการท่ีจะ
อยูร่อด ปรับตวั รักษาสภาพและเติบโต (Schein, 1980) ท าให้องค์การด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง มีขอ้
ไดเ้ปรียบในการต่อรองท่ามกลางสภาวะท่ีแวดลอ้ม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั (Hoy, & Miskel, 2001; Seashore, & Yuchtman, 1967) เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม
ระหว่างองค์ประกอบ 5 ประเภท คือ ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับตวัและการ
พฒันา (Gibson, Ivancevich, 1973)  
 ซ่ึง สมศ. ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ โดยได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน 7 
มาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

  1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
 บณัฑิตเป็นผูเ้รืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีทกัษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนกัวิชาชีพชั้นสูง มี
ทกัษะวจิยั มีจิตส านึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก  
  2. มำตรฐำนด้ำนงำนวจัิยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์ป็นงานนวตักรรมท่ีน าไปสู่การสร้างและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ียวชาญสูง การสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายพรมแดนของ
ความรู้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้งานไดจ้ริง  เป็นปัจจยัส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพฒันาสู่สังคมเรียนรู้ 
สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมการใชค้วามรู้ในการก าหนดทิศทาง
และการพฒันา ตลอดจนการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
  3. มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์  เป็นท่ีพึ่งและเป็นแหล่ง
อา้งอิงทางวชิาการและวชิาชีพ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
และความเขม้แข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททาง
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วิชาการและวิชาชีพ    ของสถาบนัการศึกษาในการพฒันาสังคมเรียนรู้และสังคมความรู้    โดย
ค านึงถึงความรับผดิรับชอบต่อสาธารณะ 
  4. มำตรฐำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 การอนุรักษ ์สืบสาน พฒันา เผยแพร่เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบณัฑิตการวิจยั และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของ
การพฒันาองคค์วามรู้ท่ีสามารถพฒันาสู่สากล 
  5. มำตรฐำนด้ำนกำรพฒันำสถำบันและบุคลำกร 
 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีประชาคมในและนอกสถาบัน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เนน้การกระจายอ านาจ ก ากบัดว้ยนโยบาย การ
วางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การพฒันาบุคลากร ท่ีเป็นระบบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง การ
น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยัและการบริหาร โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศ
ทางวชิาการรวมทั้งการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า มีอิสระ คล่องตวั โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้
  6. มำตรฐำนด้ำนหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
 กระบวนการพฒันาและบริหารหลักสูตรให้มีความทนัสมยั  ยืดหยุ่นและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน เน้นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ/ความสนใจของผูเ้รียน โดยใช้
เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง และมีการใชป้ระโยชน์ผลการประเมินในการพฒันาผูเ้รียน การระดมทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร 
งบประมาณ อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมการศึกษา 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. มำตรฐำนด้ำนระบบกำรประกนัคุณภำพ 
 ระบบการประกนัคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพฒันาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และสามารถรองรับการประกนั 
คุณภาพภายนอกได ้
 จากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน สมศ.ไดมี้การจ าแนกมาตรฐานคุณภาพใน 4 
มิติ คือ ประสิทธิผล การบริหารและการจดัการ การเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ โดยมาตรฐานท่ี 
1-4 เป็นมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ ส่วนมาตรฐานท่ี 5-7 เป็นมาตรฐานดา้นกระบวนการ ซ่ึงการศึกษา 
วิจยัในคร้ังน้ี เลือกศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานดา้นกระบวนการเท่านั้น เพื่อให้สอดคลอ้งเป็นทิศทาง
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เดียวกันกับตัวแปรด้านการจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีคุณลักษณะเป็น
กระบวนการหน่ึงในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานตามท่ีมุ่งหวงั 

ซ่ึงการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการในการวดัประสิทธิผลการบริหารจดัการ 
ของสถาบนัการศึกษา โดยองค์ประกอบของประสิทธิผล (Arnold, & Feldman, 1986) คือ การ
เจริญเติบโตขององค์การ (Growth) การไดม้าซ่ึงทรัพยากรในการจดัการ (Resource Acquisition) 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เ ง่ือนไขต่างๆ  นวตักรรม 
(Innovation) ผลิตภาพในการให้บริการ (Productivity) และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Client 
satisfaction) โดยประสิทธิผลในองค์การสามารถก าหนดจากระดับความมากน้อยในการบรรลุ
เป้าหมาย หรือการท าเป้าหมายใหเ้ป็นจริง (Etzioni, 1964)  

การวดัประสิทธิผลการปฎิบติังานขององคก์ารโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษา ท่ีมีความส าคญั
ในการผลิตบณัฑิต หรือประชากรท่ีมีความรู้เขา้มาเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศ จึงเขา้มามี
บทบาทส าคญั โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ท าให้จ  าเป็น
อย่างยิ่งในการให้ความส าคัญกับประสิทธิผล เพื่อพิจารณาถึงผลการบริหารจัดการองค์การ 
เน่ืองจากประสิทธิผลองค์การจะเป็นตวัตดัสินใจขั้นสุดทา้ย ถึงผลการบริหารองคก์าร ความส าเร็จ
ขององค์การ รวมถึงความอยู่รอดและมั่นคงขององค์การ (Zammuto, 1982) ในการศึกษา
กระบวนการจดัการความรู้กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ การวดัผลของกระบวนการดงักล่าวจึง
จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบกบัประสิทธิผลของสถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
วา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่  
  จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดการวิจยั 
โดยตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการจดัการความรู้ของ Freeze, & Kulkarni (2007) ประกอบดว้ยปัจจยั
ทั้งหมด 4 ปัจจยัคือ การแสวงหาและสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ปัจจยัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Cummings, & Worley (2005) ประกอบดว้ย
ปัจจยัทั้งหมด 5 ปัจจยัคือ โครงสร้างองค์การ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วฒันธรรมองค์การ และภาวะผู ้น า ส่วนตัวแปรตามคือ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านกระบวนการ ประกอบด้วยปัจจยัทั้งหมด 3 ปัจจยัคือ 
มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ
มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 1.1 
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 กำรจัดกำรควำมรู้        องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้           กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
           
      
 
           
    
 

 
 

ภำพประกอบที ่1.1 กรอบแนวคิดการวิจยัความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้กบั
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 จากการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโมเดลสมมติฐานความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการจดัการความรู้กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีตวัแปรแฝงภายนอก 2 ตวั ประกอบดว้ย การจดัการความรู้ วดัไดจ้ากตวั
แปรสังเกตไดภ้ายนอก 4 ตวัคือ การแสวงหาและสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ 
และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ส่วนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 5 ตวัคือ 
โครงสร้างองค์การ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองค์การ และ
ภาวะผูน้ า ส าหรับตวัแปรแฝงภายใน การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา วดัไดจ้าก
ตวัแปรสังเกตได้ภายใน 3 ตวัคือ มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบนัและบุคลากร มาตรฐานด้าน
หลกัสูตรและการเรียนการสอน และ มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ ดงัแสดงในแผนภาพ
ท่ี 1.2 
 

มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
 

มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ 
 

การแสวงหาและสร้างความรู้ 

การจดัเก็บความรู้ 
 

การแบ่งปันความรู้ 
 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

วฒันธรรมองคก์าร 

ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

ภาวะผูน้ า 

โครงสร้างองคก์าร 
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ภำพประกอบที ่1.2 โมเดลสมมติฐานความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ กบั 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้กบัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
 แบบจ าลองสมการความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้กบัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยมีสมมุติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง คือ 
 สมมุติฐาน ท่ี 1   การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 สมมุติฐาน ท่ี 2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สมมุติฐาน ท่ี 3 องคก์ารแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน 7 

มาตรฐาน 6 

มาตรฐาน 5 

การจัดการ 
ความรู้ 

การแสวงหา
และสร้างความรู้ 

 

การแบ่งปันความรู้ 

 

การจัดเก็บความรู ้

การประยุกต์ใช้
ความรู้ 

องค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 

วัฒนธรรมองค์การ 

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

 

ภาวะผู้น า 

 

โครงสร้างองค์การ 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ขอบเขตประชำกร ได้แก่ กลุ่มผู ้บริหารระดับอ านวยการ และกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานของ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้นๆ มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการจ าแนกสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีมีค่าคะแนนในระดับดีมาก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 2 แห่ง 
ได้แก่ 1) สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ จ านวน 2 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิ ท ย า ลัย ม หิ ดล  2 )  ส ถ าบัน อุ ดม ศึ กษ า ท่ี เ ป็ น ส่ วนร าชก า ร  จ า นวน  2  แ ห่ ง คื อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 3 แห่งคือ มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 ขอบเขตตัวแปร  
 1. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ตวัแปรแฝงภายใน 1 ตวัแปร คือ การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยวดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปรคือ 1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนั
และบุคลากร 2) มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ 3) มาตรฐานด้านระบบการ
ประกนัคุณภาพ 
 2. ตวัแปรตน้ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝง จ านวน 2 ตวัแปร ประกอบดว้ย 
     2.1  ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก วดัจากตวัแปรสังเกตได ้4 
ตวัแปรคือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
     2.2  ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงภายนอก วดัจากตวัแปรสังเกต
ได ้5 ตวัแปรคือ 1) โครงสร้างองคก์าร 2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) 
วฒันธรรมองคก์าร และ 5) ภาวะผูน้ า 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 การวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ทางวชิาการ และประโยชน์ในการน าไปปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประโยชน์ทำงวชิำกำร  
  ได้ข้อมูลเ ก่ียวกับการจัดการความรู้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา กับองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา ท่ีมาจากความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ไดเ้คร่ืองมือในการส ารวจระดบัการจดัการ
ความรู้กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และได้
ทราบถึงองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. ประโยชน์ในกำรน ำไปปฏิบัติ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้รับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ในระดบัดีมาก ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากร และผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศในการเสริมสร้าง และพฒันาประสิทธิผลในการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา จากผลการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงานหรือภายนอก อีกทั้งเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาและการบริหารทรัพยากรมนุษยต่์องานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และส่งผลใหมี้ระดบัของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ท่ีมีค่าคะแนนสูงข้ึน บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
นิยำมศัพท์ 

1. การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการในการจดัการความรู้ในงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ท่ีมาจากการสั่งสม
ในตวับุคคลหรือสถาบนัอุดมศึกษา และจดัการใหพ้ร้อมต่อการถ่ายทอดไปยงับุคคลหรือองคก์ารอ่ืน 
ด้วยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าความรู้ไปใช้ และมุ่งให้
สถาบันอุดมศึกษามุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการปฏิบติัตามวงจรความรู้ เป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการสร้างและใชค้วามรู้อยูต่ลอดเวลา ประกอบดว้ย  

1.1 การแสวงหาและสร้างความรู้ หมายถึง การเตรียมความพร้อม ใหเ้กิดการรวบรวม 
ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอก ดว้ยการพยายามคน้หาและระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นต่องานดา้นการ
ประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา จากแหล่งความรู้ทั้งจากภายใน เช่น วธีิการท างานใหม่ๆ ของ
บุคลากร และการน าเขา้ความรู้จากภายนอก รวมถึงความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ และน าไปสู่การ
สร้างความรู้ เป็นการสร้างความรู้ภายใตบ้ริบทของสถาบนัอุดมศึกษา โดยจะตอ้งมีการส่งเสริม เช่น 
การจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู้   

1.2 การจดัเก็บความรู้ หมายถึง การจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสร้างความรู้หรือจากการ 
รวบรวมความรู้ในงานด้านการประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษา มาจดัเป็นหมวดหมู่และ
จดัเก็บอย่างเป็นระบบท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อช่วยให้การเข้าถึงความรู้ สะดวกต่อการค้นหาและ
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น าไปใช้ ดว้ยการจดัหมวดหมู่หรือจ าแนกรายการ วิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และน าไปสู่การแบ่งปันความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา 

1.3 การแบ่งปันความรู้ หมายถึง การจดัการใหค้วามรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
ของสถาบนัอุดมศึกษา ถูกถ่ายทอดอยา่งเป็นกระบวนการระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัองคก์าร 
หรือองค์การกบัองค์การ โดยมีพื้นท่ีในการแบ่งปันความรู้  ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านการประกนัคุณภาพ สามารถเขา้ใช้งานหรือคน้หาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีระบบในการ
น าเสนอความรู้ให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษา ให้ไดรั้บความรู้อย่างพอเพียงและ
ทนัเวลาต่อความตอ้งการใช ้อาจมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ในการแบ่งปันความรู้ 

1.4 การประยกุตใ์ชค้วามรู้  หมายถึง  การน าความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการประกนั 
คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีอยู ่ไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์เดิม หรือสถานการณ์ใหม่ โดย
ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของสถาบนัอุดมศึกษา น าไปสู่การแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจในองคก์าร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดเ้รียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ข้ึนไดอี้ก 
ในกระบวนการเรียนรู้นั้นมีการวเิคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวธีิการท างานใหม่และความรู้ใหม่
ส าหรับใชใ้นอนาคต 

2. องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจดัระบบในสถาบนัอุดมศึกษาให้มีความสามารถ
และความพร้อมในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ให้เป็นองค์การท่ีมีความ
พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเนน้ความรู้เป็นกลไกส าคญัมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อพนัธกิจ
องค์การ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งน าความรู้มาพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เพื่อให้เกิดการปรับตวัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
บุคคลทุกระดบัในองคก์ารไดอ้ยา่งแทจ้ริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ โดยองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

  2.1 โครงสร้างองค์การ หมายถึง แนวคิดในการด้านการออกแบบการบริหารใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีบุคคลใน
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติัร่วมกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การ โครงสร้างองค์การส าหรับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการก าหนดระบบการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย โครงสร้างท่ีไม่มี
ขอบเขต มีขั้ นการบังคับบัญชาในแนวราบ มีพลวัตเปล่ียนแปลงได้ง่าย โดยมีการก าหนด
กระบวนการท่ีแสดงความความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็น
องค์รวม ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรนกัศึกษา และชุมชน เช่น 
ด าเนินงานรูปแบบโครงการ เครือข่าย เป็นตน้ 

  2.2  ระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ภายในหรือภายนอก
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดท้  าการรวบรวม จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ รักษาและน าเสนอออกมาในรูปแบบ
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ต่างๆ ท่ีพร้อมต่อการน าไปใช้ เพื่อรองรับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีการน าเทคโนโลยี
เขา้มาใชค้วบคู่กบัการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อส่ือสาร รวบรวมและน า
ขอ้มูลมาใช้อย่างทนัท่วงที ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทกัษะในการ
น าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองคก์าร และง่ายต่อการจดัการความรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ในองคก์ารใหเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วต่อไป 
 2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ หมายถึง การวางระบบการบริหารงานดา้นบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้จากภายในองค์การ โดย
ส่งเสริมให้เรียนรู้จากการปฏิบติังาน เรียนรู้จากความส าเร็จและความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน 
เน้นการพฒันาบุคคลผ่านกระบวนการปฏิบติังานทั้งบุคคลและทีม การท่ีองค์การมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และช่วย
ส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.4 วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั 
อุดมศึกษา ใหบุ้คลากรในสถาบนัฯ ยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกนัโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนรู้ และจดั 
ระบบการปลูกฝังให้เขา้ใจร่วมกนั มีแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั เอ้ือต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ มีแนวปฏิบติัท่ียึดถือเป็นระเบียบสืบต่อกนัมาในองค์การ โดยผูบ้ริหารและบุคลากรใน
องค์การร่วมกันปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่อไป 
  2.5 ภาวะผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีก าหนดนโยบายองค์การด้านองค์การแห่งการ
เรียนรู้ โดยเป็นผูป้ฎิบติัตนเป็นแบบอยา่ง เป็นผูต้ดัสินใจและกระตุน้ให้บุคคลต่ืนตวั ในการปฏิบติั
ตามแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาวะผูน้ าขององค์การแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นผูน้ าท่ีเห็น
ความส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง  กลา้เส่ียง เนน้ความส าคญั
ของการเรียนรู้ ใหค้วามส าคญัของการส่ือสาร และส่งเสริมใหมี้วสิัยทศัน์เดียวกนัทั้งองคก์าร  
  3. การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง การปฏิบติังานร่วมกนัใน
องคก์ารภายใตภ้ารกิจสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่มีกระบวนการ
ด าเนินงาน และผลของการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท่ีส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดไว ้   

3.1 มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร หมายถึง มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การปฏิบัติการและการประเมินคุณภาพ ในด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากรภายใน
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เนน้การด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและสามารถตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้กิดความเป็นเลิศทางวชิาการ 

3.2 มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การปฏิบติัการและการประเมินคุณภาพ ในดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน ท่ีให้ความส าคญักบั
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การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ/ความสนใจของผูเ้รียน โดย
ใช้การจดัการเรียนการสอนและการประเมินท่ีหลากหลายเหมาะสม และมุ่งเน้นความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3.3 มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ หมายถึง มาตรฐานท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
ปฏิบติัการและการประเมินคุณภาพ ในดา้นระบบการประกนัคุณภาพทั้งระบบ ไดแ้ก่ การพฒันา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และสามารถรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
 


