บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อ
การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ กษาในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้
1.1 ความเป็ นมาและความหมายของการจัดการความรู้
1.2 รู ปแบบการจัดการความรู้
1.3 กระบวนการจัดการความรู้
1.3.1 การแสวงหาและสร้างความรู้
1.3.2 การจัดเก็บความรู ้
1.3.3 การแบ่งปั นความรู ้
1.3.4 การประยุกต์ใช้ความรู้
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
2.1 ความหมายของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
2.2 การพัฒนาองค์การสู่ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
2.3 ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.2.1 เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา
3.2.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
3.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่งเรี ยนรู ้ ต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 ความสัมพันธ์ของจัดการความรู ้กบั การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
4.2 ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู ้กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
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4.3 ความสัมพันธ์ขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้กบั การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงสาเหตุดว้ ยโมเดลลิสเรล
5.1 ส่ วนประกอบของโมเดลลิสเรล
5.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดลลิสเรล
5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการความรู้
1.1 ความเป็ นมาและความหมายของการจัดการความรู้
นักวิชาการได้ให้ความสนใจศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้ เมื่อประมาณกลางทศวรรษที่
1980 และได้พฒั นามาจนกระทัง่ ทศวรรษที่ 1990 โดยมองเรื่ องนี้ วา่ เป็ นกลยุทธ์และนาไปใช้ได้จริ ง
โดยมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทาให้แนวคิดด้านการจัดการความรู ้ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่ ส าคัญของกลยุทธ์ ด้านความรู ้ ในหลายองค์การ โดยเริ่ ม ต้นจากแนวคิ ดของ Nonaka ที่ เขี ย น
บทความวิชาการ ชื่อ “The Knowledge Creating Company” ลงใน Harvard Business Review เมื่อ
ปลายปี ค.ศ. 1991 และได้ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อ ในปี ค.ศ.1995 แนวคิดนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างสู งใน
ปี ค.ศ. 1995-1996 ส่ งผลให้ผนู ้ าทางธุ รกิ จ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการจานวนมากตระหนักถึ ง
ความสาคัญของการจัดการความรู ้ โดยมีผศู ้ ึกษาวิจยั รวมทั้งตีพิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับแนวคิดนี้ อีกเป็ น
จานวนมากอย่างต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั และนาไปปรับใช้ในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่ งต่างก็มีเป้ าหมายเพื่อให้บุคลากรหรื อพนักงานเกิดความรู ้
การพัฒนาตนเองและผูอ้ ื่น และสามารถทาได้หลายรู ปแบบ ทั้งการฝึ กอบรมในห้องเรี ยน การสอน
งาน การฝึ กงาน การสอนหน้างาน รวมทั้งการนาความรู ้ที่อยูใ่ นตัวพนักงานออกมาจัดเก็บไว้ (จิร
ประภา อัครบวร, 2549) เพื่อต่อยอดความรู ้โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่และเกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง (บดินทร์ วิจารณ์, 2547 )
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวนมากพยายามที่จะแบ่งประเภทของความรู ้ เพื่อให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจและนาความรู ้ น้ นั มาใช้ประโยชน์ต่อองค์การให้ได้มากที่สุด ซึ่ งการแบ่งประเภทของ
ความรู ้ของนักวิชาการและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการความรู ้และองค์การที่มีการจัดการความรู ้อย่าง
เป็ นระบบ จะแบ่งความรู ้ ออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ ตามแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi
(Nonaka, & Ikujiro, 1991; Nonaka, & Takeuchi, 1995) คือ ความรู ้ไม่ชดั แจ้ง (Tacit Knowledge)
และ ความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยความรู ้ไม่ชดั แจ้งเป็ นความรู้ที่อธิบายโดยใช้คาพูดได้
ค่อนข้างยาก โดยมีรากฐานมาจากการกระทา และประสบการณ์ เป็ นความเชื่อ ทักษะ และมีลกั ษณะ
ที่เป็ นอัตวิสัย (Subjective) ต้องการฝึ กฝนเพื่อให้เกิดความชานาญ เป็ นเรื่ องส่ วนบุคคล และ มีบริ บท
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เฉพาะ ในขณะที่ความรู้ชดั แจ้งเป็ นความรู ้ ที่รวบรวมได้ง่าย สามารถจัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได้ มีลกั ษณะวัตถุวิสัย (Objective) สามารถแปลงเป็ นรหัสในการถ่ายทอดโดย
วิธีก ารที่ เป็ นทางการ ไม่ จาเป็ นต้องอาศัยการปฏิ สั มพันธ์ ก ับผูอ้ ื่ นเพื่อถ่ ายทอดความรู ้ ซึ่ ง หาก
เปรี ยบเทียบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง เราสามารถเปรี ยบเทียบได้วา่ ความรู้
ชัดแจ้ง เปรี ยบเสมือนส่ วนของภูเขานาแข็งที่โผล่พน้ น้ าขึ้นมา ซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยมากหรื อประมาณ
ร้อยละ 20 ส่ วนที่เหลือคือพื้นที่ภูเขาที่อยูใ่ ต้น้ าอีกร้อยละ 80 คือ ความรู้ไม่ชดั แจ้ง (บุญดี บุญกิ จ
และคณะ, 2547)
การจัดการความรู ้น้ นั ได้แพร่ ขยายไปสู่ สาขาวิชาชี พต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว ปั จจุบนั การจัดการ
ความรู ้ถูกนิยามความหมายไว้อย่างมากมายและหลายสาขาวิชาชีพ ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ของนักวิชาการและนักวิจยั
นักวิชาการ
Davenport (1994)

ความหมายของการจัดการความรู้
กระบวนการต่างๆ ที่ ได้มาซึ่ งความรู ้ นามาแบ่ง ปั นเผยแพร่ รวมถึ งการใช้
ความรู ้ น้ นั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลกระบวนการในการสร้ าง
ความรู ้ ใ หม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เผยแพร่ ค วามรู ้ ท ั่ว ทั้ง องค์ก าร และน าไปเป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์บริ หาร เทคโนโลยีและระบบใหม่
Takeuchi &
เป็ นกระบวนการในการสร้างความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่ อง เผยแพร่ ความรู ้ทวั่ ทั้ง
Nonaka, (2004)
องค์การ และนาไปเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของผลิตภัณฑ์บริ หาร เทคโนโลยี
และระบบใหม่
University of
เป็ นกระบวนการที่ มี ระบบแบบแผนในการค้นหา คัด สรร รวบรวม และ
Taxas (1998)
นาเสนอสารสนเทศในวิธี ก ารที่ ช่ วยพัฒนาปรั บ ปรุ ง ความสามารถในการ
เรี ยนรู้ของผูป้ ฏิบตั ิงาน
IBM (2544 อ้างใน เป็ นกระบวนการที่ สร้ า งเสริ ม ระบบการท างาน ประสานความร่ วมมื อกัน
ประกอบ ใจมัน่ , อย่างเป็ นระบบ ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม โดยการนาข้อมูล ข่าวสาร
2547)
และความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความชานาญในแต่ละบุคคลมาทาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด อันจะก่อให้เกิดผลบริ บูรณ์ทางธุ รกิจและสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ ทั้งนี้การบริ หารจัดการความรู ้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอยูท่ ี่วา่ องค์การนั้นๆ
สามารถรู ้วา่ มีอะไรบ้างที่พวกเขารู ้และนาสิ่ งที่รู้มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ทั้งสามารถเรี ยนรู ้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
นักวิชาการ
Sveiby (1997)
บุญดี บุ ญญากิ จ
และคณะ (2547)
ปั ท มาวรรณ สิ ง ห์
ศรี (2550)

ปรี ยนุ ช ชั ย ก้ อ ง
เกียรติ (2551)
เตือนใจ รักษาพงศ์
(2551)

ความหมายของการจัดการความรู้
เป็ นศิ ล ปะของการสร้ า งคุ ณ ค่ า จากทรั พ ย์สิ น ที่ แ ตะต้อ งไม่ ไ ด้ (Intangible
Assets) ขององค์การ
เป็ นกระบวนการในการนาเอาความรู ้ที่มีอยูห่ รื อเรี ยนรู ้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ องค์ ก ารโดยผ่ า นกระบวนการต่ า งๆ เช่ น การสร้ า ง รวบรวม
แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้
เป็ นกระบวนการให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ที่มีอยู่หรื อสั่งสมในบุคคลหรื อองค์การ
อย่างเป็ นระบบ เพื่อพร้อมสาหรับการถ่ายทอดไปยังบุคคลหรื อองค์การอื่น
ด้วยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการเรี ยนรู ้และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
การปฎิ บ ตั ิ ตามวงจรความรู ้ เป็ นกระบวนการต่ อเนื่ องในการสร้ า งและใช้
ความรู ้ อยู่ตลอดเวลา ประกอบด้วยกระบวนการสร้ าง การดักจับ การจัดให้
เป็ นระบบ การจัดเก็บ การกระจาย และการประยุกต์ใช้ความรู ้
การร่ ว มกันคิ ดค้นองค์ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู่ใ นองค์ก ารหรื อ ภายนอกองค์ก าร มา
พัฒนาสร้าง จัดระบบ แบ่งปั นและเรี ยนรู ้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้ าหมายของ
การทางาน การพัฒนาคนและพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้

โดยสรุ ปแล้ว การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู้
ที่มาจากการสั่งสมในตัวบุคคลหรื อองค์การ และจัดการให้พร้อมต่อการถ่ายทอดไปยังบุคคลหรื อ
องค์การอื่น ด้วยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการนาความรู้ไปใช้ และมุ่ง
สู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีการปฏิ บตั ิตามวงจรความรู ้ เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องใน
การสร้างและใช้ความรู ้อยูต่ ลอดเวลา
1.2 รู ปแบบการจัดการความรู้
การศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ในปั จจุบนั พบว่า มีนกั วิชาการจานวนมากที่ศึกษาและ
พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้อย่างหลากหลาย เช่น บุญส่ ง หาญพานิช (2546) ศึกษาการพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย หรื อ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551) ศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ เพื่อบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคาว่า
“รู ป แบบ” สามารถอธิ บ ายได้ ใ นหลายความหมาย กล่ า วคื อ เป็ นรู ปย่ อ ของความจริ งของ
ปรากฏการณ์ ซึ่ งแสดงด้วยข้อความ จานวนหรื อภาพ โดยลดทอนเวลาและเทศะทาให้เข้าใจความ
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จริ งของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น หรื อ เป็ นตัวแทนของการใช้แนวคิดของโปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
(Raj, 1996) นอกจากนี้ ยังหมายถึงโครงสร้าง โปรแกรม แบบจาลอง หรื อตัวแบบที่จาลองสภาพ
ความเป็ นจริ ง ที่ สร้ างขึ้ นโดยพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่ จะต้องนามาศึ กษาเพื่อใช้แทนแนวคิ ดหรื อ
ปรากฏการณ์ ใดปรากฏการณ์ หนึ่ ง โดยอธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบ
นั้นๆ (บุญส่ ง หาญพานิช, 2546; เตือนใจ รักษาพงศ์, 2551)
การศึกษารู ปแบบอาจทาได้หลายประเภท ซึ่ ง Keeves (1988) จาแนกออกเป็ น 5 รู ปแบบคือ
1) รู ปแบบคล้าย (analogue models) 2) รู ปแบบที่อธิ บายความหมายหรื อให้ความหมาย (Semantic
Models) 3) รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิ แบบแผน หรื อโครงสร้าง (Schematic Models) 4)
รู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Models) และ5) รู ปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) ส่ วน
Steiner (1988) จาแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Practical Model or Model-of) ซึ่ ง
เป็ นแบบจาลองทางกายภาพ และ รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) ซึ่ งเป็ น
แบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อ
แบบจาลอง แต่เป็ นตัวช่วยให้เกิดรู ปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กนั (เตือนใจ รักษาพงศ์,
2551)
1.3 กระบวนการจัดการความรู้
จากการศึกษารู ปแบบของการจัดการความรู ้ขา้ งต้นพบว่านักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ มี
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ ที่แตกต่างกันไป ความแตกต่างของแต่ละองค์การจึ งขึ้นอยู่กบั
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความรู้ ขององค์การ และคนในองค์การที่เน้นบรรยากาศการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน โดยการสร้ างสภาพแวดล้อมที่มี การรวบรวม และนาความรู ้ ข องแต่ ละบุ ค คลมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มค่าความผูกพันต่อองค์การได้อีกด้วย (น้ าทิ พย์ วิภาวิน,
2547)
จึงมีนกั วิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญได้นาเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ไว้หลากหลายรู ปแบบ แสดงดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 กระบวนการจัดการความรู้ ของนักวิชาการและนักวิจยั
นักวิชาการ
Davenport (1994)

กระบวนการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้ ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การได้มาซึ่ งความรู ้
การนาความรู ้มาแบ่งปั นเผยแพร่ รวมถึงการใช้ความรู ้น้ นั ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล และการสร้างความรู ้ ใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยเผยแพร่ ความรู ้
ทัว่ ทั้งองค์การ และนาไปเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
เทคโนโลยีและระบบใหม่หรื อนวัตกรรมขององค์การ
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ตารางที่ 2.2 (ต่ อ)
นักวิชาการ
Wiig (1993)

Marquardt (1996)

Alavi (1997)

กระบวนการจัดการความรู้
เสาหลักของการจัดการความรู้ (Pillar of Knowledge Management) ที่เกิดขึ้น
ตามลาดับประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 ได้แก่ การสารวจและแบ่ง ประเภท
ความรู ้ การวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ แ ละกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง การเรี ย บเรี ย งและ
นาเสนอความรู้ เสาหลักที่ 2 ได้แก่ การประเมินค่าของความรู ้ และกิจกรรม
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง และเสาหลักที่ 3 ได้แก่ การสังเคราะห์ กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้องกับความรู ้ การจัดการและควบคุ มความรู ้ การเผยแพร่ และท าให้
ความรู ้ นาไปใช้ได้ง่าย ซึ่ งที่จะก่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้ คือ การ
สร้าง (Create) การนาเสนอ (Manifesto) การใช้ (Use) และการถ่ ายทอด
(Transfer) และเป็ นวงจรความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
กระบวนการจัดการความรู ้ไม่เน้นการควบคุม เพราะเป็ นการแบ่งปั น ร่ วมมือ
และใช้ทรัพยากรความรู ้ร่วมกัน แบ่งออกเป็ น 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นกระบวนการที่องค์การ ปฏิบตั ิ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู้ 2) การสร้ างความรู้ (Knowledge Creation)เป็ น
กระบวนการที่บุคคล ทีมงาน และองค์การได้สร้างความรู ้ข้ ึนมาเพื่อปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงาน หรื อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น 3)การถ่ายโอนและ
ใช้ความรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) เป็ นกระบวนการที่บุคคล
กลุ่ม หรื อองค์การ ถ่ายโอนและใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์ โดยเกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือเครื่ องใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ เทคโนโลยีช่วยใน การถ่ายโอน
ความรู ้และข้อมูลข่าวสาร และ 4) การจัดเก็บความรู ้ และการนามาใช้ใหม่
(Knowledge Storage and Retrieval) เป็ น กระบวนการที่นาความรู้ที่ได้มา
หรื อที่สร้างขึ้นมาจัดเก็บเพื่อสะดวกในการนากลับมาใช้ใหม่
ระบบการจัดการความรู ้น้ นั เริ่ มจากการผลิตความรู ้ แล้วมีการจัดเก็บความรู ้ที่
ได้มา มีการเผยแพร่ ความรู ้ ที่ภายในองค์การ และภายนอกองค์การ โดยที่
องค์การมีการนาความรู ้ที่ได้มานั้นไปใช้ ซึ่ งในแต่ละกระบวนการมีการส่ งต่อ
กันตลอดเวลา ระบบมีการขับเคลื่อน (Dynamic) ตลอดเวลา โดยจาแนก
ออกเป็ น 6 กระบวนการได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ 2) การสร้างดัชนี 3)
การกลัน่ กรอง 4) การเชื่ อมโยงจัดระบบ 5) การเผยแพร่ และ 6) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
นักวิชาการ
Takeuchi and
Nonaka. (2001)

Lawson (2003)

Dalkir (2005)

Turban et.al.
(2004)

วิจารณ์ พานิช
(2547)

กระบวนการจัดการความรู้
อธิ บายกระบวนการจัดการความรู้ในรู ปแบบการสร้างความรู้เป็ นสี่ ประเภท
คือ 1) การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) คือ การสร้างความรู้
แบบไม่ชดั แจ้งเป็ นความรู ้แบบไม่ชดั แจ้ง โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การฝึ กอบรม และการแนะน า
2) การปรั บ เปลี่ ย นสู่ ภ ายนอก
(Externalization) คือ การพูดหรื อบรรยายความรู ้ แบบไม่ชดั แจ้งเป็ นความรู ้
แบบชัดแจ้ง โดยการใช้อุปมาอุปมัย การเปรี ยบเทียบ และการใช้ตวั แบบ 3)
การปรับเปลี่ยนสู่ ภายใน (Internalization) คือ การสร้างความรู้แบบชัดแจ้งให้
เป็ นความรู ้แบบไม่ชดั แจ้ง โดยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ ศึกษาจากความรู้ที่
ได้เขียนไว้ในคู่มือเอกสาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น และ 4) การผสมผสาน
(Combination) คือ การสร้างความรู้แบบชัดแจ้งให้เป็ นความรู้ แบบชัดแจ้ง
โดยการรวมหรื อบูรณาการองค์ความรู้ หรื อสังเคราะห์ความรู ้ที่มีอยู่ เพื่อให้
เกิดองค์ความรู ้ใหม่ข้ ึนมา
กระบวนการจัดการความรู ้แบ่งเป็ น 6 กระบวนการได้แก่ 1) การสร้างความรู้
2) การดักจับความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ 4) การจัดเก็บความรู้
5) การกระจายความรู้ และ 6) การประยุกต์ใช้ความรู้
กระบวนการจัดการความรู ้แบ่งเป็ น 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) การดักจับหรื อ
สร้างความรู้ 2) การแบ่งปั นและการเผยแพร่ ความรู ้ และ 3) การได้มาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้
แบ่งกระบวนการจัดความรู้ไว้ 6 ขั้นตอน คือ การสร้างความรู้ (Create) การ
กาหนดและรวบรวมความรู ้ (Capture) การนาไปสู่ การปฏิบตั ิ (Refine) การ
จัดเก็บ ความรู้ (Store) การจัดการความรู้ (Manage) และการเผยแพร่
(Disseminate)
กระบวนการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ และเชื่ อมโยงกันและกันเป็ นวงจร
มิใช่ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง ก่อน-หลัง แต่เป็ นวัฏจักรที่หมุนเวียน ผลิตซ้ า
พัฒนา และยกระดับขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุ ด มี 6 ขั้นตอน คื อ 1) การกาหนด
ความรู้ ที่ตอ้ งการใช้ (Define) เป็ นการนาความมุ่งมัน่ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ขององค์การมากาหนดความรู ้ ที่ตอ้ งการใช้ 2)
การเสาะหา และดักจับความรู้ (Capture) เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเสาะหา
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
นักวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้
และยึดกุมความรู ้ที่กระจัดกระจายหรื อแฝงอยูต่ ามที่ต่างๆ ภายนอก หรื อจากผู ้
ที่ทางานด้วยกันในองค์การมาใช้ประโยชน์ดาเนิ นการอย่างสม่าเสมอ จนเกิด
ทักษะ และความชานาญ 3) การสร้างความรู้ (Create) ความรู ้เกิดขึ้นทุกจุด
ของการทางาน โดยทุกคนที่ทางาน เป็ นความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นสมอง ซึ่ งอาจจะพูด
ออกมาไม่ได้การสร้างความรู ้ อาจทาได้ท้ งั ก่อนลงมือทา ระหว่างการทางาน
และสรุ ปประมวลประสบการณ์ หลังจากการทางาน 4) การกลัน่ กรอง
(Distill) เพื่อให้นาความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ และเหมาะสมกับบริ บทหรื อ
สภาพแวดล้อม 5) การแบ่งปั นความรู ้ (Share) เพื่อการยกระดับความรู้ และ 6)
การประยุก ต์ใ ช้ความรู้ (Use) ท าให้เกิ ดผลจากการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ พัฒนากระบวนการทางาน พัฒนาสมาชิกองค์การ และมี
ผลเชิงป้ องกันต่อขั้นตอนการจัดการความรู ้ที่กล่าวมา
บุ ญ ดี บุ ญ ญากิ จ อธิ บ ายกระบวนการความรู ้ ที่ จะช่ วยให้องค์ก ารสามารถสร้ างและจัดการ
และคณะ (2547) ความรู ้ ท้ ั งที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ภายในองค์ ก ารและความรู ้ ใ หม่ ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มี 7 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การค้นหาความรู้
(Knowledge Indentification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge
Creation and Acquisition) 3) การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge
Organization) 4) การประมวลและกลั่น กรองความรู ้ (Knowledge
Codification and Refinement) 5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 6)
การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู ้ (Knowledge Sharing) และ 7) การเรี ยนรู้
(Learning)
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งจาแนกตามแนวคิดและ
ผลงานวิจยั ของนักวิชาการและนักวิจยั ไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 2.3 เปรี ยบเทียบกระบวนการจัดการความรู้ ของนักวิชาการและนักวิจยั

กระบวนการ

Marquardt Argote
,1996
& et. al.
, 2003

การสร้ างความรู้

/

การจาแนก
ความรู้
การเก็บ
รวบรวม
การปรับปรุ ง

/

Cui,
Griffith
&
Cavusgil
,2005

/
/

Lehaney
et.al.,
2004

Dayan Murray
&
,2005
Evans
, 2006

/
/

/

/

/

/

/

Takeuchi
,2001

Freeze
&
Kulkarni
,2007

Subherwal
&
BecckerraFernande
z,2003

Ju,Li
&
Lee,
2006

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

การค้นหา
การเก็บรักษา
การแบ่ งปัน
แลกเปลีย่ น
การนาไปใช้

/
/

/
/

/
/

การช่ วยเหลือ

/
/

/
/

การนากลับมาใช้
การประยุกต์ ใช้

/
/

/
/

/
/
/

/

จากข้อมูลในตารางที่ 2.3 พบว่า แนวคิดและกรอบความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้แต่ละ
แนวคิด มีขอ้ ดี แตกต่างกันไป สิ่ งที่ สาคัญและยากที่ สุดคื อ องค์การจะเลื อกใช้แนวคิดหรื อกรอบ
ความคิดแบบใด จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้ การนาแนวคิดดังที่กล่าว
มา ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการเชื่ อมโยงองค์ความรู ้ระหว่างการประสิ ทธิ ผล
ไปสู่ การจัดการความรู ้ ได้เป็ นอย่างดี ยอ่ มจะนาไปสู่ การพัฒนาในทางที่ดีขององค์การ โดยแต่ละ
แนวคิดที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู ้ที่คล้ายคลึงกัน คือ 1) การแสวงหา
และสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการพัฒนาปรับปรุ ง (Action) ทาให้สรุ ปออกมา
เป็ นขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ของการประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และใช้
เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู ้ 2) การจัดเก็บความรู ้
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3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่สอดคล้องกับผลการศึกษา
Freeze, & Kulkarni (2007) และ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2543) โดยสามารถนาเสนอผลการ
สังเคราะห์ลาดับขั้นของการจัดการความรู ้แต่ละขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1 การแสวงหาและสร้ างความรู้
การรวบรวมความรู ้เป็ นการแสวงหาความรู ้ที่แฝงอยูใ่ นส่ วนต่างๆ ทั้งในตัวบุคคลและ
ในองค์การเพื่อ นามาใช้ประโยชน์ โดยนาความรู ้ จากส่ วนต่างๆ มารวบรวมเพื่อจัดทาเนื้ อหาให้
เหมาะสมตรงกับความต้องการผูใ้ ช้ความรู ้ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของบุคคลในองค์การทุกระดับ โดยเริ่ มจาก
การค้นหาและเปิ ดเผยความรู ้ ระหว่า งกัน ในองค์ก าร ซึ่ ง จะช่ วยให้เห็ นจุ ดอ่ อนและจุ ดแข็งของ
องค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยองค์การจะต้องใช้ความสามารถในการกาหนด
กระบวนการ ในการค้นหาและรวบรวมความรู้ โดยจัดระบบการสะสมความรู้และเข้ายึดเกาะความรู้
จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ทั้งในตัวบุคคลและจากสภาพแวดล้อม (Ju, Li, & Lee, 2006; Cui, Griffith,
& Cavusgil, 2005) โดยอาจรวบรวมความรู ้ได้ท้ งั จากภายในองค์การหรื อแสวงหาความรู ้ใหม่ จาก
ภายนอกองค์การด้วยก็ได้ (Barrett, J.R., & D.D. Jones, 2002; Marquardt, 2003; Yodwisitsak,
2004; สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; ปัทมวรรณ สิ งห์ศรี , 2551)
ในด้านรู ปแบบการแสวงหาความรู ้ น้ นั ได้มีการนาเสนอในหลากหลายแนวคิ ด เช่ น การ
กาหนดนโยบาย การประกาศนโยบาย การกาหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ การเตรี ยมผูช้ านาญการ
และบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะทาง การเตรี ยมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความพร้ อมในการแสวงหาหรื อรวบรวมความรู ้ จากช่ องทางต่างๆ การสร้ างความรู้ (Building
Knowledge) ประกอบ ด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การได้รับความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การสร้าง
หรื อสังเคราะห์ความรู้ การประมวลและออกแบบโครงสร้างความรู้ และ การจัดระบบความรู้ โดย
การสร้ างความรู ้ น้ ี มกั เกิ ดผ่านการค้นคว้าวิจยั จากนวัตกรรม หรื ออาจจะสร้ างโดยผ่านการนาเข้า
ความรู้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การทาสัญญาร่ วมทุน (Joint Venture) เพื่อรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ หรื อการ
สังเกตสถานการณ์จริ งจากการศึกษาดูงาน (ปรี ยนุ ช ชัยกองเกี ยรติ, 2551) ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ธี รุตม์ วิศ วรากูร (2547) ที่ ไ ด้ข้อสรุ ปจากการศึ ก ษาวิจยั ว่า การแสวงหาความรู้
(knowledge acquisition) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การจัดหา (Acquisition) เป็ นการไปเรี ยนรู้หรื อลอกเลียนมาจากองค์การอื่นแล้วนา
ความรู ้ น้ นั มาปรั บใช้ในองค์การ การเข้าไปซื้ อหรื อควบกิ จการ หรื อว่าจ้างบุ คลากรที่มีความรู ้ ที่
ต้องการเข้ามาทางานภายในองค์การ
2. การเช่า (Rental) หรื อการเช่าความรู ้ เป็ นการให้ทุนสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรู้ที่ตอ้ งการ หรื อมีการจ้างที่ปรึ กษาเข้ามาให้คาปรึ กษาในเรื่ องที่ตอ้ งการ
3. การพัฒนา (Development) เป็ นการพัฒนาความรู ้ข้ ึนมาภายในองค์การเองโดยอาจ จะมี
การลงทุนในด้านของการวิจยั และพัฒนา

34

4. การหลอมรวมกัน (Fusion) เป็ นการนาบุคลากรที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่แตกต่าง
กันเข้ามาประชุม หรื อทางานร่ วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้น
ซึ่ งแนวทางที่จะทาการรวบรวบความรู ้ ได้น้ นั ทาได้ท้ งั รู ปแบบที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ โดยรู ปแบบที่เป็ นทางการ ได้แก่ การรวบรวมรายชื่อพนักงานที่มีทกั ษะความชานาญเฉพาะ
ทาง ส่ วนรู ปแบบที่ ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ การประชุ ม การฝึ กอบรม (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์,
2546; สมรัตน์ มะลิลา, 2552) โดยรวบรวมได้ท้ งั จากภายในและภายนอกองค์การ ดังนี้
1. การรวบรวมความรู้จากภายในองค์การ (Internal Collection of Knowledge) โดยการ
ให้ความรู ้กบั พนักงาน เช่น การสอนงาน การฝึ กอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน
ระบบพี่เลี้ยง การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบตั ิ รวมทั้งการดาเนินการเปลี่ยน
แปลงในกระบวนการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เป็ นต้น
2. การรวบรวมความรู้จากภายนอกองค์การ (External Collection of Knowledge) โดย
การแสวงหาความรู ้จากภายนอกหน่วยงาน เช่น การใช้มาตรฐานเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) กับ
องค์ก ารอื่ น การจ้า งที่ ป รึ ก ษา การเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ เช่ น สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ E-mail บทความ
โทรทัศน์ วีดิทศั น์ และภาพยนตร์ เป็ นต้น มีการตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี รวมทั้งการร่ วมมือกับองค์การอื่น ๆ เพื่อสร้างพันธมิตร นอกจากนี้ องค์การอาจจะ
ต้องพิจารณากาจัดความรู ้ที่ไม่จาเป็ นหรื อล้าสมัยทิง้ ไป เพื่อประหยัดทรัพยากร ในการจัดเก็บความรู ้
เหล่านั้น ซึ่ งหัวใจสาคัญของขั้นตอนนี้ คือ การกาหนดเนื้ อหาของความรู ้ ที่ตอ้ งการ และการดักจับ
ข้อมูลดังกล่ าวให้ได้ ปั จจัยสาคัญคื อ บรรยากาศ และวัฒนธรรมขององค์การ ที่ เอื้อให้บุคคลเกิ ด
ความกระตือรื อร้นในการแบ่งปั นความรู้ซ่ ึ งกันและกัน ทาให้เกิดการสร้างความรู ้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยงั สามารถใช้วิธีการสร้ างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and
Acquisition) จากแผนที่ความรู้ องค์การจะทราบว่ามีความรู ้ ที่จาเป็ นต้องมีอยู่หรื อไม่ ถ้ามีแล้ว
องค์การก็จะต้องหาวิธีการในการดึงความรู ้จากแหล่งต่างๆ ที่อาจอยูก่ ระจัดกระจายไม่เป็ นที่มารวม
ไว้ เพื่อจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สาหรับความรู ้ที่จาเป็ นต้องมีแต่
ยังไม่มีน้ นั องค์การอาจสร้ างความรู ้ดงั กล่าวจากความรู ้เดิมที่มีอยู่ก็ได้ หรื อนาความรู ้จากภายนอก
องค์การมาใช้ นอกจากนี้ องค์การอาจจะต้องพิจารณาตัดความรู ้ ที่ไม่จาเป็ นหรื อล้าสมัยทิ้งไป เพื่อ
ประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บความรู ้เหล่านั้น หัวใจสาคัญของขั้นตอนนี้ คือ การกาหนดเนื้ อหา
ของความรู ้ที่ตอ้ งการและการดักจับความรู ้หรื อการแสวงหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ปั จจัยสาคัญที่จะ
ทาให้ข้ นั ตอนนี้ ประสบความสาเร็ จคือบรรยากาศ และวัฒนธรรมขององค์การ ที่ เอื้ อให้บุคลากร
กระตือรื อร้นในการแบ่งปั นความรู้ ซ่ ึ งกันและกันเพื่อใช้ในการสร้ างความรู ้ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากร สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกันได้รวดเร็ วขึ้น
และท าให้ก ารเสาะแสวงหาความรู ้ ใ หม่ ๆ จากภายนอกท าได้ร วดเร็ ว ยิ่ง ขึ้ น โดย ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดแนวทางการเข้าถึ งความรู ้ (Knowledge
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Access) ว่าองค์การต้องมีวิธีการในการรวบรวมและกระจายความรู ้ ท้ งั ประเภท ความรู้ ไม่ชดั แจ้ง
(Tacit Knowledge) และ ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) การกระจายความรู้ในองค์การมี 2
แบบคือ การป้ อนความรู้ (Push) และ ให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull) Push คือ การส่ งความรู ้ให้
ผูร้ ับโดยไม่มีการร้ องขอ หรื อการกระจายความรู้แบบ Supply-Based เช่ น จดหมายเวียน การ
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ส่ วน Pull คือ การที่ผรู ้ ับสามารถเลือกรับหรื อใช้แต่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ เพื่อลดปั ญหา
การรั บข้อมูล ที่ ม ากเกิ นความจาเป็ น การกระจายความรู้ แบบ Demand-based เช่ น บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ Web board เป็ นต้น (นริ นทร์ พันธ์เขียว, 2552; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547)
สรุ ปได้วา่ การแสวงหาความรู ้เป็ นการเตรี ยมความพร้อม ให้เกิดการรวบรวมความรู ้ท้ งั จาก
ภายในและภายนอก และนาไปสู่ ก ารสร้ างความรู้ โดยองค์การจะต้องมี การส่ ง เสริ ม เช่ นการจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู ้
1.3.2 การจัดเก็บความรู้
ความรู ้ที่รวบรวมได้ตอ้ งมาทาการจัดหมวดหมู่ จัดกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมให้เป็ นระบบ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยปั จจุบนั ใช้ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อการ
จัดเก็บองค์ความรู ้ โดยใช้ Internet และ Intranet ช่ วยในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยข้อมูลที่ได้มานั้นอาจมาจากการที่
องค์การสร้ างสรรค์หรื อรวบรวมจากการระดมสมองของคนในองค์การ เพื่อจัดเก็บฐานความรู ้ ซึ่ ง
จะเป็ นทรัพยากรที่สาคัญขององค์การต่อไป (Karkoulian, Halawi, & McCarthy, 2008; Davenport,
& Prusak, 1998) โดยมีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อสามารถหาและส่ งมอบได้
อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจัดเก็บโดย การจาแนกรายการ เข่น ข้อเท็จจริ ง นโยบาย หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บนพื้นฐานของความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้ (Marquardt, 2003) นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากทัว่ ทั้ง
องค์การควรที่จะมีการจัดระบบข้อมูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสร้างเป็ นข้อมูลที่ทรงคุณค่าของ
องค์การ ที่ สามารถนาไปใช้เพื่อเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันขององค์การทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว (Liu, Chen, & Tsai, 2004) การจัดเก็บนั้นอาจจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูล เพื่อให้บุคลากร
สามารถเข้ามาสื บค้นได้ง่าย (Tang shanhong, 2003; Covin, & Strivers, 1997) โดย กานต์สุดา มาฆะ
ศิรานนท์ (2546, หน้า 158-159) ได้ขอ้ สรุ ปจากการศึกษาวิจยั พบว่า การจัดเก็บและสื บค้นความรู ้ใน
ภาคเอกชน ประกอบด้วย
1. การกาหนดนโยบายในการจัดเก็บความรู ้
2. การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ทวั่ ทั้งองค์การ
3. การกาหนดองค์ความรู ้ที่จะนามาจัดเก็บ
4. การกลัน่ กรอง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความรู ้ที่จดั เก็บ
5. การเตรี ยมปั จจัยพื้นฐานในการจัดเก็บความรู ้ ได้แก่ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การจัดเก็บความรู ้ตามหมวดหมู่เพื่อประสิ ทธิ ผลในการสื บค้น
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7. การบูรณาการความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่ โดยทีมนักวิเคราะห์ความรู ้และผูช้ านาญการ
และพัฒนาความรู ้ให้ใหม่อยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ วงจรความรู ้ ข อง Wiig (1993) ได้แ สดงกระบวนการในการจัด เก็ บ ความรู ้
(Holding Knowledge) ซึ่ งประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจดจาความรู้ การสะสมความรู้
การสอดแทรกความรู้เข้าไปในงาน และการทาความรู้ให้สมบูรณ์ การจัดเก็บความรู ้น้ ี อาจทาได้โดย
ดึงเอาความรู ้ที่บริ ษทั มีอยูท่ ้ งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา สิ ทธิ บตั ร เอกสารความรู้ในรู ป
รายงานการวิจยั รายงานทางเทคนิค หรื อความรู ้ฝังลึกที่อยูใ่ นตัวบุคคล เช่น เคล็ดลับ กลเม็ดในการ
เจรจาต่อรอง วิดีโอการสาธิ ตของผูเ้ ชี่ยวชาญ งานสนับสนุนระบบ เป็ นต้น มาจัดเก็บในคลังความรู ้
เพื่อให้องค์การสามารถครอบครองความรู ้ ที่มีคุณค่าในรู ปแบบที่ จบั ต้องได้ และใช้ประโยชน์
ส าหรั บ การใช้และการอ้า งอิ ง ต่ า งๆ ในอนาคต M. Alavi. (1999) ได้จาแนกออกมาว่า ควร
ประกอบด้วยการ จัด ท าดัช นี เ พื่ อ จัด เก็ บ อย่า งเป็ นระบบ (Index) โดยมี ก ารกลั่นกรองแยกแยะ
(Filter) และเชื่ อ มโยงข้อ มู ล กับ ส่ ว นงานต่ า งๆ (Link) ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร ซึ่ ง
D.Leonard-Barton (1995) การสร้ างศักยภาพขององค์การในกรอบการจัดการความรู ้ น้ นั จะต้องมี
คลังความรู้ขององค์การ ที่มาจากการจัดระบบต่างๆ ที่เป็ นที่รวมความรู ้ขององค์การ เช่น ฐานข้อมูล
ซอฟท์แวร์ ต่าง ๆ เป็ นต้น โดยความรู ้ที่ทาการรวบรวมจะมาจากการรวบรวมความรู ้และทักษะของ
บุคลากร
องค์ประกอบด้านการจัดเก็บข้อมูล ตามแนวคิดของ M. Alavi. (1999), Marquardt (2003),
Liu, Chen, & Tsai (2004) และ กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. จัดทาดัชนี เพื่อจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ (Index) โดยการจัดเก็บความรู ้ ตามหมวดหมู่เพื่อ
ประสิ ทธิ ผลในการสื บค้น ในการจัดระบบการจัดเก็บความรู ้น้ นั จะจัดแบ่งตามประเภทของความรู ้
ว่าผูใ้ ช้จะนาไปใช้ในลักษณะใดให้สอดคล้องกับลักษณะงาน ซึ่ งเป็ นการจัดสารบัญความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ โดยทัว่ ไปจะจัดแบ่งตามลักษณะต่อไปนี้
1.1 ความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญของบุคคล
1.2 หัวข้อ หรื อ หัวเรื่ อง
1.3 หน้าที่ หรื อ กระบวนการ
1.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริ การ ตลาด หรื อกลุ่มลูกค้า
โดยการจัดแบ่งนั้นอาจครอบคลุมทั้งในแนวราบหรื อในแนวดิ่ง โดยในแนวราบจะเน้น
ความครอบคลุมเนื้อหาความรู ้ในองค์การ แต่ในแนวดิ่งจะเน้นที่ความละเอียดของความรู ้ในแต่ละ
ด้าน (Singapore Productivity and Standard Board, 2001)
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2. การกลัน่ กรองแยกแยะ (Filter) โดยทาการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความรู ้ที่จดั เก็บ โดย
ทาการจัดเก็ บ ความรู ้ ใ ห้ อยู่ใ นรู ป แบบและภาษาที่ เข้า ใจง่ า ย สะดวกต่ อ การท าความเข้า ใจและ
นาไปใช้ ซึ่งอาจทาได้หลายลักษณะ คือ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547)
2.1 การจัด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของเอกสารให้ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ทั่ว ทั้ง
องค์การ สะดวก ต่อการนาข้อมูลจากส่ วนงานต่าง ๆ มาจัดเก็บ เพื่อช่ วยให้การค้นหาและการใช้
ข้อมูลทาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
2.2 ป้ อนข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้การจัดเก็บ ค้นหา และการใช้ขอ้ มูล ได้
อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ ว
2.3 การใช้ภาษา ควรใช้ภาษาเดี ยวกันทั้งองค์การ โดยจัดทาคาอภิธานศัพท์ ของคา
จากัดความ ความหมายของคาต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการปฎิบตั ิงาน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
ตรงกัน มีการปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ รวมทั้งให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาหรื อเปิ ดใช้ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว
2.4 การเรี ยบเรี ย ง ตัดต่ อและปรั บปรุ งเนื้ อหา ให้มี คุณภาพดี ครบถ้วน เที่ ย งตรง
ทันสมัย สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้
3. เชื่ อมโยงข้อมูลกับส่ วนงานต่างๆ (Link) โดยการเตรี ยมปั จจัยพื้นฐานในการจัดเก็บ
ความรู ้ ได้แก่ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็ นการเชื่ อมโยงข้อมูลที่ได้ทาการรวบรวมมา
จัดระบบและกลัน่ กรองข้อมูลอย่างถูกต้อง และเรี ยบเรี ยงให้มีคุณภาพเหมาะแก่การนาไปใช้ โดย
อาจมี ก ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมื อ ซึ่ งอาจเลื อกใช้ซอฟท์แวร์ ในการจัดเก็ บอย่า ง
เหมาะสม หลังจากนั้นจะต้องมีการเชื่ อมโยงเพื่อให้เกิ ดการนาไปใช้ โดยมีการชี้ แจงหรื ออบรมให้
บุคลากรได้ทราบระบบการจัดเก็บและวิธีการนาไปใช้
สรุ ปได้ว่า การจัดเก็บความรู ้ เป็ นการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสร้ างความรู ้ หรื อจากการ
รวบรวมความรู ้ มาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ ด้วยการจัดหมวดหมู่
หรื อจาแนกรายการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง
1.3.3 การแบ่ งปั นความรู้
การถ่ายทอดหรื อแบ่งปั นความรู ้ เป็ นกิจกรรมในการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ความรู ้
จากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลฝ่ ายหนึ่งไปยังบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เป็ นแนวคิดที่เปลี่ยนจาก
แนวคิ ดเดิ มที่ ว่าความรู ้ คืออานาจ (Knowledge is power) มาเป็ นการแบ่งปั นความรู ้ คืออานาจ
(Knowledge Sharing is power) (Skyrme, 2000; น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) โดยมีกระบวนการที่ใช้ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ โนนากะ ทาเคอุชิ (Nonaka ,& Takeuchi, 1995) ให้ความหมายว่า เป็ น
สภาพที่พนักงานสามารถหาความรู้จากประสบการณ์ตรงสาหรับใช้ ในการทางาน โดยเน้นความรู้
จากประสบการณ์ตรงแต่ไม่ละเลยความรู ้จากตารา เป็ นทั้งความรู ้ที่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลและความรู ้
ที่เห็นได้ชดั ร่ วมกันสร้างความรู ้ใหม่ ซึ่ งอาจมาจากการเชื่ อมโยงระหว่างประสบการณ์เก่ากับข้อมูล
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ใหม่ โดยมีการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เป็ นพฤติกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อช่วยเหลือ
แบ่งปั นกับบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดการสะท้อนประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันของบุคคล จนเกิ ดความรู ้
ใหม่ ซึ่ งจะต้องประกอบด้วยการให้และการรับความรู ้ (Lee, 2001; Connelly, & Kelloway, 2003;
Aridichvili, Page, & Wentling, 2003) นอกจากนี้ ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2548) ให้ความหมายว่า
กระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดและรั บ เอาความรู ้ ร่ ว มกับ แหล่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น โดยมี พ้ื น ที่
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกันและกัน เป็ นการสร้ างบรรยากาศแห่ งความเป็ นมิตร ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยน แต่ การแบ่ง ปั นความรู้ เป็ นสิ่ งที่ ทาได้ย ากและเป็ นหัวใจของการ
จัดการความรู้ดว้ ย (Gurteen, 1999)
ดังนั้น การจัดการความรู ้ ตอ้ งมาจากการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดหรื อแบ่งปั นความรู ้ และให้
ความรู ้ที่ได้รับเกิ ดการตอบสนองต่อการปฏิบตั ิงาน (Sin, Tse, & Yim, 2005) ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการถ่ายทอด (Al-Athari, & Zairi, 2001) แม้วา่ หลายคนในองค์การไม่อยาก
แบ่งปั นความรู ้แก่ผอู ้ ื่นเพราะกลัวถูกลดความสาคัญลง หลังจากที่ได้แบ่งปั นความรู ้ให้แก่บุคคลอื่น
ในองค์การจนหมดแล้ว ซึ่ งการแบ่งปั นความรู ้จาเป็ นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับและทาความเข้าใจ
ด้วยเช่ นกัน (Lubit, R., 2001) ในการแบ่งปั นความรู ้น้ นั จะมีลกั ษณะทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ โดยการแบ่งปั นความรู ้ อย่างเป็ นทางการ ได้แก่ แผนการฝึ กอบรม การประชุ มอย่างเป็ น
ทางการ การใช้ระบบเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ นปั จจัยที่ ช่ วยอานวยความสะดวกในการแบ่งปั นความรู ้
(Zaheer, 1999, & Ipe, 2003) ส่ วนการแบ่งปั นความรู ้อย่างไม่เป็ นทางการนั้น ได้แก่ ความสัมพันธ์
ส่ วนบุ ค คล เครื อข่ า ยทางสั งคมที่ ช่ วยสนับ สนุ นการเรี ย นรู ้ และการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่า ง
พนักงาน
ปั จจัยส่ งเสริ มที่ช่วยให้บุคคลเกิ ดการแบ่งปั นความรู ้ระหว่างกัน สามารถสรุ ปได้ 3 ด้าน
ดังนี้ (Asia Productivity Organization, 2002; รวงผึ้ง ทาช้าง, 2550)
1. ด้านตัวบุคคล เนื่องจากบุคคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการจัดการความรู ้ เพราะ
เป็ นทั้งผูผ้ ลิตหรื อสร้างและเป็ นผูใ้ ช้ความรู ้ในเวลาเดียวกัน การที่บุคคลได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศการทางานเป็ นทีม จะเป็ นสิ่ งที่ช่วย
ทาให้องค์การมีความก้าวหน้า และเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการจัดการความรู ้ (บุญดี บุญญากิ จ, นง
ลักษณ์ ประสบสุ ขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และ ปรี ยวรรณ กรรณล้วน, 2548) ประกอบกับเจต
คติ ต่อการแบ่งปั นความรู้ ก็เป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ มีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับความตั้งใจในการ
แลกเปลี่ยน (Lin ,& Lee, 2004) นอกจากนี้ ความเชื่ อของบุคคล เกี่ยวกับผลของการแบ่งปั นความรู้
เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่มีผลต่อการแบ่งปั นความรู้ และการรับรู ้ถึงความเข้ากันได้กบั เพื่อนร่ วมงาน
และความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความตั้งใจในการแบ่งปั นความรู้ (Bock ,& Kim,
2002) แต่ในขณะเดี ยวกันการแบ่ง ปั นความรู้ อาจประสบปั ญหาหลายด้าน เช่ น การไม่ ยอม
แลกเปลี่ยนหรื อแบ่งปั นความรู ้ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพราะกลัวถูกลดความสาคัญลง (Lubit, R.,2001) ซึ่ ง
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เป็ นการขัดขวางทาให้การแบ่งปั นความรู้ ไม่ได้รับความสะดวก จึงต้องมีการศึกษาถึงวิธีการแบ่งปั น
ความรู้ที่เหมาะสม
2. ด้านโครงสร้างของระบบ คือ การจัดกระบวนการในการแบ่งปั นความรู้อย่างเป็ นระบบ
ทั้งในส่ วนการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่ออย่างเป็ นระบบ มีศกั ยภาพในการ
จัดเก็บและแบ่งปั นข้อมูล รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจอื่นๆ เช่น ระบบการยกย่องชมเชยหรื อให้รางวัล
แก่ผทู ้ ี่แลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่น ซึ่ งการยกย่องชมเชยหรื อให้รางวัลแก่ผทู ้ ี่แลกเปลี่ยน
หรื อถ่ายทอดความรู ้ ส่งเสริ มการแบ่งปั นความรู้ ได้ (Gurteen, 1999; APQC, 2002) เช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ ช่วยอานวยความสะดวกในการขุดค้น ช่วยในการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การออกแบบการทางาน ที่ให้พนักงานต้องบันทึกการปฏิบตั ิงานลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถนามารวบรวมเป็ นข้อมูล สารสนเทศภาพรวมขององค์การ ผ่าน เครื อข่าย
อินทราเนต (Intranet) เครื อข่ายอินเทอร์ เนต (Internet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อ
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) รวมทั้งยังสามารถช่วยให้ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทาได้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โครงสร้างองค์การที่เน้นการทางานแบบเครื อข่าย
ไม่เน้นการใช้อานาจสั่งการ หรื อควบคุมอย่างเข้มงวด ช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ โครงสร้าง
องค์การที่เน้นการเปิ ดสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถรับรู้ เรี ยนรู้ และแลกเปลี่ ยนกับองค์การ
ภายนอกในรู ปแบบเครื อข่ายองค์การ และสิ่ งแวดล้อม ณ ทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน ช่วยส่ งเสริ ม
กิจกรรมการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ เช่นเดียวกับระบบที่เน้นการแข่งขันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
ให้รางวัลแก่ ผลงานระดับ บุ คคล จะมี ผลลบต่อการจัดการความรู ้ ท าให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานไม่ ค่อย
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน แต่การให้รางวัลและการยกย่องที่เน้นผลงานเป็ นกลุ่มทีมงาน เน้น
การยกย่องกระบวนการความร่ วมมือ ทาให้การแบ่งปั นความรู้ระหว่างกันเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง
(บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสบสุ ขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรี ยวรรณ กรรณล้วน,
2548)
3. ด้านค่านิ ยมหรื อวัฒนธรรมองค์การ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยต้องได้รับความร่ วมมือจากบุคคลในองค์การ ที่ตระหนักถึ งความสาคัญ
และความจาเป็ น ซึ่ งวัฒนธรรมที่จาเป็ นควรจะต้องมีภาษากลาง (Common Language) ที่เข้าใจและ
ใช้ร่วมกันได้ มี การแข่งขันระหว่างหน่ วยงานต่ า บุคลากรให้ความร่ วมมือในการเปิ ดเผยข้อมูล
ผูบ้ ริ หารยอมรั บความล้มเหลวหรื อความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งวัฒนธรรมองค์การและความเชื่ อ
ค่านิ ยมมีผลต่อการนาระบบหรื อวิธีการต่างๆ มาใช้ในงานเพื่อเพิ่มการแบ่งปั นความรู้ องค์การที่
ไม่ได้ส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์การให้สนับสนุ นต่อการเรี ยนรู ้ ในองค์การ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานก็ไม่ยอม
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มี เพราะกลัวสู ญเสี ยงาน (Skyrme, 2002) ผูน้ าที่แสดงความเอา
จริ งเอาจังต่อการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ ก ในองค์การให้เป็ นบุคคลเรี ยนรู้
พัฒนาความเป็ นองค์การเรี ยนรู้ โดยใช้พลังสร้างสรรค์ของการจัดองค์การแบบแนวราบ ในระบบ
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เครื อข่าย เน้นการนาจากเบื้องหลัง เน้นการให้อานาจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็ จ
ในการจัดการความรู้ภายในองค์การ (บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสบสุ ขโชคชัย, ดิสพงศ์ พร
ชนกนาถ และ ปรี ยวรรณ กรรณล้วน, 2548) และที่สาคัญคือความสนใจในการเรี ยนรู ้ร่วมกันของ
คนในองค์การ และมีความต่อเนื่ องสม่าเสมอ จึงจะพัฒนาเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
(Alavi ,& Leidner, 2002; นริ นทร์ พันธ์เขียว, 2552)
วัฒนธรรมองค์การจึงเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของการแบ่งปั นความรู้ ดว้ ย
เช่ นเดี ยวกัน จากการศึ กษาจะพบว่าการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ไม่ประสบความสาเร็ จในบางองค์การ
เพราะความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม ระหว่า งสั ง คมไทยและสั ง คมต่ า งประเทศ ดัง เช่ น ตาราง
เปรี ยบเทียบ ต่อไปนี้
ตารางที่ 2.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างวัฒนธรรมองค์การระหว่างสังคมไทยกับสังคมต่างประเทศ
สั งคมไทย
สั งคมต่ างประเทศ
1. เน้นการพูดคุยมากกว่าการอ่าน
1. สื่ อสารหลายทางและให้ความสาคัญกับการอ่าน
2. เน้นการพึ่งพา (dependent) เมื่อพบปัญหา 2. เน้นความเป็ นตัวของตัวเอง (Independent) เมื่อ
ที่ไม่รู้ มักหาคนที่สอบถามได้มากกว่าการ
พบปัญหาจนค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง จาก
ค้นคว้าเอง
อินเตอร์ เน็ตหรื อหนังสื อคู่มือ
3. แม้จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน 3. มีการสื่ อสาร (Chat) ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ใน
มากขึ้น แต่การสื่ อสารภายในหน่วยงาน
หน่วยงานจนเป็ นปกตินิสัย แม้บางครั้งจะอยูใ่ น
มักใช้วธิ ี โทรศัพท์หรื อคุยแบบตัวต่อตัว
ห้องทางานเดียวกันก็นิยมสื่ อสารผ่านช่องทางนี้
ที่มา: สมรัตน์ มะลิลา (2553)
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนความรู ้ รวมถึงช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลได้โดยสะดวก มีวิธีการที่ใช้ในองค์การแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ว่า องค์การนั้นเป็ นองค์การ
ทางด้านใดเนื่องจากการจัดการความรู้เปิ ดกว้าง ไม่ยดึ ติด มีหลายมิติ การแบ่งปั นความรู้จึงต้องมีการ
ปรับอยูเ่ สมอ โดยมีผลการวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า (Epstein, 2000) เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อการ
เผยแพร่ ก ระจายความรู ้ ที่ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า ความรู ้ ธ รรมดาทั่ว ไป ในการแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความรู้ที่ซ่อนเร้นในตัวบุคคลนั้น การใช้วิธีการติดต่อสื่ อสารแบบพบปะสนทนา
โดยตรงจะให้ผลดีกว่าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดจะมีบทบาท
สาคัญมากต่อการแพร่ กระจายความรู ้ การเป็ นเพื่อนจะทาให้มีการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ หรื อ
ความรู ้ ที่ ซ่ อ นเร้ น ในบุ ค คลได้ม ากว่า การขาดความสั ม พัน ธ์ ข องความเป็ นเพื่ อ น อี ก ทั้ง ความ
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คล้ายคลึ งกันทางสั งคมของบุ ค คล ไม่ สามารถระบุ ได้อย่างแน่ ชัดว่าจะมี ผลต่ อการเผยแพร่ จะ
สื่ อสารความรู ้ที่ซบั ซ้อน และความรู ้ธรรมดาทัว่ ไปได้ดีกว่าผูท้ ี่ไม่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย
องค์ประกอบที่สาคัญในการแบ่งปั นความรู ้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ตัวบุคคล โดยการเห็นประโยชน์และความสาคัญของตนเองต่อผูอ้ ื่น ตระหนักถึงสิ่ งที่
ตนเองรู ้แต่คนอื่นไม่รู้ โดยมาจากแรงจูงใจของการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้
จากผูอ้ ื่น ภายใต้ความสัมพันธ์หรื อความเชื่อใจที่มีต่อบุคคลที่ตอ้ งการแลกเปลี่ยนความรู้ดว้ ย
2. โครงสร้าง หรื อ ระบบในการแบ่งปั นความรู้ ซึ่งต้องมาจากการสนับสนุนของผูบ้ ริ หาร
ภายใต้ความพร้อมของระบบสารสนเทศ โดยอาจส่ งเสริ มด้วยการยกย่องชมเชยหรื อให้รางวัลแก่ผทู ้ ี่
แลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ื่น
3. ค่านิ ยม/วัฒนธรรมองค์การ โดยจะต้องมีภาษากลาง (Common Language) ที่เข้าใจและ
ใช้ร่วมกันได้ อาจมีการการแข่งขันระหว่างหน่วยงานเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ที่มาจาก
ความร่ วมมือระหว่างบุคลากร รวมถึงการที่ผบู้ ริ หารยอมรับความล้มเหลวที่เกิ ดขึ้นจากการลองสิ่ ง
ใหม่
สรุ ปได้วา่ การแบ่งปั นความรู ้ เป็ นกระบวนการในการการถ่ายทอดความรู ้ ร่ วมกัน ระหว่าง
บุ ค คลกับ บุ ค คล บุ ค คลกับ องค์ก าร หรื อองค์ก ารกับ องค์ก าร โดยมี พ้ื นที่ ใ นการแบ่ ง ปั นความรู้
ภายใต้บรรยากาศแห่ งความเป็ นมิ ตรและไว้เนื้ อเชื่ อใจ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนทั้งที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ อาจมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ช่วยอานวยความสะดวก
ในการแบ่งปั นความรู ้
1.3.4 การประยุกต์ ใช้ ความรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนา มิใช่นาความรู ้
มาใช้เพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การรวบรวม
การสร้าง การจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์การ โดยพัฒนาจาก ข้อมูล ไปสู่
การวิเคราะห์ และจัดระบบการจัดเก็บโดยใช้สารสนเทศ เพื่อให้เกิ ดแหล่งสะสมความรู ้ (Lin ,&
Kuo, 2008) แต่การจัดการระบบความรู ้ให้ประสบผลสาเร็ จนั้น จะต้องศึกษาและค้นหาถึงสภาพของ
กลุ่ ม คนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเรี ยนรู ้ ห รื อชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ก ารน าความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้น้ ัน เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ ม
โดยเฉพาะแหล่งความรู ้ ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า สมาคมธุ รกิ จการค้าและที่ปรึ กษาธุ รกิ จ นอกจากนี้
จะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในงาน (Thomas, Kellogg, & Erickson, 2001) โดย
นาไปใช้เพื่อเกิ ดปั ญญาที่นาไปสู่ การพัฒนาองค์การ เพื่อความสามารถในการแข่งขันและความอยู่
รอดขององค์การในที่สุด
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ (Applying Knowledge) โดยมีวธิ ีมากมายที่จะประยุกต์ใช้
ความรู ้ดงั นี้ (Wiig, 1993; ปรี ยนุช ชัยกองเกียรติ, 2551)
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1. ใช้ความรู ้ที่สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ในงานประจาวัน เช่น สร้างสิ นค้าที่มีมาตรฐาน มีการให้
บริ การที่มีมาตรฐาน หรื อใช้เครื อข่ายที่เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาคนที่มีความสามารถในเรื่ องนั้นๆ
2. ใช้ความรู ้ทวั่ ไปเพื่อสารวจสถานการณ์เฉพาะในงานที่ตวั เองดูแล เช่น ระบุปัญหาและ
แสดงให้เห็นว่าจะจัดการกับมันอย่างไร
3. เลือกความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับสถานการณ์ เช่น ระบุบุคคลที่ตอ้ งการปรึ กษาหรื อ
เสนอปัญหา
4. สังเกตและแสดงลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ดว้ ยความรู้พิเศษ เช่น เปรี ยบเทียบกับ
รู ปแบบที่เคยรู้ มีประสบการณ์ และรวบรวมและจัดการข้อมูลเพื่อนาไปสู่ การกระทาใหม่
5. วิเคราะห์สถานการณ์ดว้ ยความรู้ เช่น ตัดสิ นว่าสถานการณ์น้ ี ควรจะจัดการภายในหรื อ
ให้คนนอกช่วย
6. วิเคราะห์ทางเลือกด้วยความรู้ เช่น ระบุทางเลือกและวิธีการที่เป็ นไปได้จากความรู้ที่มี
7. ประเมินทางเลือกที่เป็ นไปได้โดยใช้ความรู้พิเศษ เช่น พิจารณาความเสี่ ยงและประโยชน์
ของแต่ละแนวทาง
8. ใช้ความรู ้ตดั สิ นใจว่าอะไรควรทาอย่างไร เช่น ลาดับทางเลือก เลือกหนึ่งทางเลือกแล้ว
ตรวจสอบความเป็ นไปที่เกิดขึ้น
9. ปฏิบตั ิการตามทางที่ได้เลือกไว้ เช่น แบ่งงานและให้อานาจในการตัดสิ นใจแก่กลุ่มเมื่อ
ความรู ้ ถูกประยุกต์เข้ากับวัตถุ ประสงค์ของงาน งานประจาวัน และงานมาตรฐาน บุคคลจะ
ปฏิ บตั ิ งานประจาวันโดยใช้ความรู ้ อย่างง่ ายที่สามารถเข้าถึ งได้ทนั ที และเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
เหมือนการใช้สัญชาตญาณ ส่ วนงานที่ยากจะต้องใช้ความสุ ขมุ รอบคอบและสติมากขึ้น
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความรู้ คือการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการ
นาความรู้ไปใช้การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ในการปฏิ บตั ิงาน ส่ งผลถึ งการให้บริ การลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ความรู ้ประกอบด้วยปั จจัย 4 ประการ ดังนี้
1. การซึมซับความรู้ (Knowledge Assimilation) คือ จุดเริ่ มต้นของการนาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ หากไม่มีการรับความรู ้ ใหม่ หรื อไม่มีการรับความรู ้ ใหม่ ไม่รู้แหล่งความรู ้ การนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ก็เป็ นไปไม่ได้ การที่บุคคลได้ซึมซับความรู ้ หรื อรู ้วา่ จะเข้าถึงความรู ้น้ นั ได้ที่
ไหน โอกาสใดที่เหมาะใน การนาความรู ้ ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ มาใช้ แรงจูงใจที่จะใช้ความรู ้ใหม่
และความสามารถในการใช้ความรู้ที่ได้ซึมซับมา
2. โอกาสในการประยุกต์ใช้ (Opportunity to Apply) เป็ นโอกาสที่บุคคลจะใช้
ความรู้ ที่ ไ ด้รับ มาประยุก ต์ใช้ โดยองค์ก ารสามารถสร้ างระบบที่ รวบรวมและกระจายความรู้ ที่
ประกันได้วา่ จะทาให้คนเข้าถึงและซึ มซับความรู ้ได้ แต่ถา้ ไม่เปิ ดโอกาสให้ประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้
เรี ยนรู ้มา ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดการเรี ยนรู ้ มีผลการวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า โอกาสในการนา
ความรู ้ใหม่ไปประยุกต์ใช้น้ นั มีลกั ษณะที่ผนั แปรสู งมาก ทั้งในระดับองค์การและระดับหน่วยงาน

43

วิธีที่บุคคลได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน รู ปแบบการบริ หาร และวัฒนธรรมองค์การ ล้วนมีผลต่อ
โอกาสในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นการเตรี ยมโอกาสในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึง
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ความรู ้
3. แรงจูงใจในการใช้ (Motivation to Use) เป็ นความสนใจและความเต็มใจของ
พนัก งาน ในการประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ใหม่ ถ้าองค์ประกอบทุ ก ด้านพร้ อมแต่ ขาดแรงจูงใจที่ จะใช้
ความรู้ ซึ่ งอาจเกิดจากการที่บุคคลขาดความเชื่อถือในคุณค่าของความรู ้ที่ได้รวบรวมและแบ่งปั น
4. ความสามารถในการใช้ (Ability to Use) เป็ นความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความ รู ้ อย่างมี ประสิ ทธิ ผลของบุคคล โดยต้องคานึ งถึ ง ความจาเป็ นต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้ ที่
ได้รับมากหรื อไม่ ดังนั้นจะต้องพิจารณาที่ กระบวนการในการจ้าง การกาหนดตาแหน่ งงาน การ
สอนและการประเมินผล ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะสามารถจะบอกได้วา่ องค์การมีบุคคลที่มีความสามารถที่
ถูกต้อง เหมาะสม และอยูใ่ นสถานการณ์ที่พร้อมต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ผลต่อไป
(สมรัตน์ มะลิลา, 2553)
การประยุกต์ใช้ความรู ้ จึงเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาที่จะนามาใช้สร้ างผลประโยชน์ให้แก่
องค์การได้ (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2546) ซึ่ งคุ ณค่าของความรู ้ น้ นั อยู่ที่การนาไปใช้ ว่าจะได้
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด (Fahey, & Prudak, 1998; สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ, 2547) ซึ่ งจะช่วย
สะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านขององค์ก ารให้ ดี ข้ ึ น และช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์การบรรลุผลที่ต้ งั ไว้ รวมทั้งลดความผิดพลาดในการบริ หารจัดการหรื อลด
ค่าใช้จ่าย (ปั ทมวรรณ สิ งห์ศรี , 2551) โดยที่องค์การควรมีการปรับประยุกต์ความรู้ใ ห้เหมาะสมกับ
บริ บทขององค์การด้วย
สรุ ป ได้ว่า การประยุกต์ใ ช้ความรู้ เป็ นการนาความรู ้ ที่ไ ด้จากการรวบรวม จัดกลุ่ ม
สังเคราะห์ และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และพร้ อมต่ อการแบ่ง ปั น นามาปรั บใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและบริ บทขององค์การ นาไปสู่ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในองค์การ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล และเพื่อให้ผใู ้ ช้ได้เรี ยนรู ้ และสร้ างความรู ้ ใหม่ข้ ึนได้อีก ในกระบวนการเรี ยนรู ้ น้ นั มี
การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวิธีการทางานใหม่และความรู ้ใหม่สาหรับใช้ในอนาคต
จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏีในด้านการจัดการความรู ้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้
ว่า การจัดการความรู ้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความรู ้ ที่มาจากการสั่ง
สมในตัว บุ ค คลหรื อสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา และจัด การให้ พ ร้ อ มต่ อ การถ่ า ยทอดไปยัง บุ ค คลหรื อ
องค์การอื่น ด้วยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการนาความรู ้ไปใช้ และมุ่ง
ให้สถาบันอุ ดมศึกษามุ่งสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมี การปฏิ บตั ิ ตามวงจรความรู ้ เป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องในการสร้างและใช้ความรู ้อยูต่ ลอดเวลา ประกอบด้วย
1. การแสวงหาและสร้างความรู้ หมายถึง การเตรี ยมความพร้อม ให้เกิดการรวบรวม
ความรู ้ ทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยการพยายามค้นหาและระบุความรู ้ที่จาเป็ นต่องานด้าน
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ประกันคุณภาพ จากแหล่งความรู ้ท้ งั จากภายใน เช่น วิธีการทางานใหม่ๆ ของบุคลากร และการ
นาเข้าความรู ้จากภายนอก รวมถึงความรู ้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และนาไปสู่ การสร้างความรู ้ เป็ นการ
สร้างความรู้ภายใต้บริ บทของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีการส่ งเสริ มเช่นการจัดบรรยากาศให้
เอื้อต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู ้
2. การจัดเก็บความรู ้ หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการในการสร้างความรู้
หรื อจากการรวบรวมความรู ้ ในงานด้านประกันคุ ณภาพ มาจัดเป็ นหมวดหมู่และจัดเก็บอย่างเป็ น
ระบบที่ได้กาหนดไว้ เพื่อช่ วยให้การเข้าถึ งความรู ้ สะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ ด้วยการจัด
หมวดหมู่หรื อจาแนกรายการ วิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ใช้ประโยชน์ได้จริ ง ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
และนาไปสู่ การแบ่งปั นความรู ้ในสถาบันอุดมศึกษา
3. การแบ่งปั นความรู ้ หมายถึง การจัดการให้ความรู ้ในงานด้านประกันคุณภาพนั้น ได้
ถูก ถ่ ายทอดอย่า งเป็ นกระบวนการระหว่า งบุ ค คลกับ บุ ค คล บุ คคลกับ องค์ก าร หรื อองค์การกับ
องค์การ โดยมีพ้ืนที่ในการแบ่งปั นความรู ้ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการประกัน
คุณภาพ สามารถเข้าใช้งานหรื อค้นหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และมีระบบในการนาเสนอความรู ้ให้แก่
บุคลากรฝ่ ายต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ได้รับความรู ้อย่างพอเพียงและทันเวลาต่อความต้องการ
ใช้ อาจมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ช่วยอานวยความสะดวกในการแบ่งปั นความรู ้
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง การนาความรู ้ดา้ นงานประกันคุณภาพที่มีอยู่ ถูกนาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เดิมหรื อสถานการณ์ใหม่ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
บริ บ ทของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา น าไปสู่ ก ารแก้ปั ญ หาและการตัด สิ น ใจในองค์ก าร ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ผใู้ ช้ได้เรี ยนรู้และสร้างความรู้ ใหม่ข้ ึนได้อีก ในกระบวนการเรี ยนรู ้ น้ นั มีการ
วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวิธีการทางานใหม่และความรู ้ใหม่สาหรับใช้ในอนาคต
ตอนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
2.1 ความหมายขององค์ การแห่ งการเรียนรู้
ความต้องการในการพัฒนาการบริ หารจัดการองค์ก ารต่ า งๆใน ปั จจุ บ นั ท าให้มี หลาย
องค์การให้ความสาคัญกับการนาแนวคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มาปรับใช้ในการบริ หารองค์การ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ ก าร โดยน าเข้า มาเป็ นกรอบในการ
ปฏิ บตั ิงานทั้งระบบ ทั้งการกาหนดนโยบายและการบริ หารงาน แต่ก็พบว่าการนาแนวคิดองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ มาใช้ ไม่ ไ ด้ป ระสบความส าเร็ จในทุ ก องค์ก าร ทั้งนี้ เนื่ องจากไม่ ไ ด้ตระหนัก ถึ ง
องค์ประกอบที่ สาคัญที่ ก่อให้เกิ ดการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นเพราะไม่ได้สร้ างการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้ครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์การ รวมถึงไม่มีการวัดผลความสาเร็ จของการเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน (Garvin et.al., 2008)
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โดยแนวคิดเกี่ยวกับองค์การจัดการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น ในปี 1978 จากแนวความคิดของ Argyris
(อ้างใน เสาวรส บุนนาค, 2545) ศาสตราจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ได้มีผลงานเขียนร่ วมกับ
Schon ศาสตราจารย์แห่ ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยได้ร่วมกันเขียนหนังสื อชื่ อ Organizational Learning : A theory of action perspective ซึ่ งถือว่า
เป็ นเอกสารเล่มแรกที่ได้กล่าวถึ งการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยในระยะเริ่ มแรกใช้คาว่าการ
เรี ยนรู้องค์การ (Organizational Learning : OL) ซึ่ งคือ การเรี ยนรู ้ของผูค้ นในองค์การ ส่ วนคาว่า
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ได้ปรากฎครั้งแรกในหนังสื อที่เฮย์ส (Hayes) เป็ น
บรรณาธิการ ในปี ค.ศ.1988 (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2540; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548)
ต่อมาในปี ค.ศ.1990 เซงเก้ (Senge) ศาสตราจารย์แห่ ง MIT ได้จดั ตั้งศูนย์ศึกษาองค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ข้ ึ นในสถาบันเทคโนโลยีแห่ ง รั ฐแมสซาชู เซทส์ (Massachusetts Institute of
Technology Center of Organizational Learning) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ แนวคิดองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ และสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ และได้เขียนหนังสื อเรื่ อง The Fifth Discipline: the
art and practice of the learning organization ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย ซึ่ ง เซงเก้ ได้ใช้คาว่า
องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Learning Organization) แทนค าว่า การเรี ย นรู ้ องค์ก าร (Organization
Learning) และในปี 1994 Senge และคณะได้ออกหนังสื อ ชื่อ The Fifth Discipline Field book:
Strategies and Building a Learning ที่ได้กล่าวถึ งพื้นฐานวินยั 5 ประการ ที่จะนาไปสู่ การเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ภายใต้ความเชื่ อที่ว่า คนยิ่งเรี ยนรู ้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตน
ออกไป และองค์การที่ ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ก็จะเติ บ โตและพัฒนาต่ อไปอย่า งไม่สิ้ นสุ ด (Senge,
1990) ที่ส่งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ในองค์การในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งแสดงถึงการพัฒนาแนวคิดและ
แนวปฏิบตั ิการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น ซึ่ งทาให้เกิดการเติบโต และพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุ ด
องค์การในปั จจุบนั นี้ ล้วนให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างและรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การ โดยต้องอาศัยการ
เรี ย นรู ้ ค วามส าเร็ จและความล้ม เหลวของตนเองและผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งฉับ ไว และน าไปสู่ ก ารปรั บ
องค์การให้มีความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง โดยให้องค์การเป็ นจุดศูนย์กลางของ
การเรี ยนรู ้ของบุคคลทุกกลุ่มและทุกระดับในองค์การ (Marquardt, 1996) จากการให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาองค์การ ได้มีผใู ้ ห้คานิ ยามซึ่ งแสดงความหมายและอธิ บายลักษณะการเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ท้ งั ที่ใกล้เคียงกันและแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ได้ ดังนี้
อะกี ริส (Argyris, 1977) ได้ให้ความหมายของคาว่า การเรี ยนรู ้ องค์การ (Organizational
Learning) ไว้วา่ เป็ นกระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยเฉพาะ
เป็ นการพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อการปกป้ องหรื อแก้ตวั (Defensive Routines) จึงต้องเน้นการ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการดาเนิ นงานอยู่บนพื้นฐานของการเสริ มสร้ างพฤติกรรม
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เจตคติ และทักษะ (Pettinger, 2002) โดยที่ผคู ้ นต่างขยายขีดความสามารถเพื่อสร้างผลงานที่ตอ้ งการ
องค์การที่มีลกั ษณะภาพแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Characters) มีลกั ษณะเคลื่อนไหว ยืดหยุน่ เป็ น
พลวัตรอยู่เป็ นนิ จไม่หยุดนิ่ ง หรื อพึงพอใจกับความสาเร็ จที่ มีอยู่ โดยสมาชิ กขององค์การต้อง
ขวนขวายหาความรู ้ มาเเบ่งปั นเผยแพร่ แก่กนั เซงเก้ (Senge, 1990 อ้างใน วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย,
2543) เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเรี ยนรู ้เพื่อความอยู่รอดได้ในอนาคต
เป็ นการเรี ยนรู้ในการปรับตัว อย่างต่อเนื่ องที่ไม่เคยอิ่มตัว (Ubben ,& Jensen, 2001) และเป็ นการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Hoy ,& Miskel, 2001) ซึ่ งจะเป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
ตัวเอง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง สาหรับสถานการณ์ในปั จจุบนั และในอนาคต
(Senge, 1996; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2544 ) จึงทาให้ตอ้ งมีการเปลี่ยน แปลงรู ปแบบและวิธีการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งทาให้การเรี ยนรู ้เกิดจากประสบการณ์ที่หล่อหลอมอย่างมีกระบวนการ หรื อ
ควบคู่ไปกับการทางาน โดยนอกจากจะเป็ นการช่ วยเพิ่มศักยภาพการทางานแล้ว ยังส่ งเสริ มให้
เกิ ดนวตกรรมและการขยายการเรี ยนรู ้ ในองค์การ (Watkins, 2003) นอกจากนี้ ฮอดจ์ แอนโทนี่
และ เกลส์ (Hodge, Athony ,& Gales, 1996; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2543) ให้ความหมายในมุมมอง
ด้านองค์การ ว่าเป็ นการสร้ างองค์การเพื่อให้พร้ อมรั บกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลง โดยที่
องค์การมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้และมีความทรงจาเช่ นเดียวกับคน แต่องค์การเรี ยนรู ้แตกต่าง
ตรงที่ ต้อ งมี ค วามจ าในด้า นความเป็ นมาและพัฒ นาการขององค์ก าร ซึ่ ง จะถู ก บันทึ ก ไว้หลาย
รู ปแบบ เช่ น เอกสาร นโยบายขั้นตอน รายงาน สิ นค้า ฐานข้อมูล และสิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการปรับปรุ งขีดความสามารถขององค์การ และการตั้งเป้ าหมายในการ
เรี ยนรู ้ขององค์การ เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู ้เป็ นรายบุคคลและให้การเรี ยนรู ้กระจายไปทัว่ ทั้งองค์การ
ทาให้เพิ่มศักยภาพการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะต้องมีระบบการบริ หารที่ดีที่สนับสนุ นให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู ้ ตามความต้องการขององค์การ (Blanchard, & Thacker, 2004)
ซึ่ งจะเห็ นว่านักวิชาการบางท่าน ให้ความหมายที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ และบางท่านให้ความ
หมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การ แต่จะเห็นได้วา่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นระบบการปฏิบตั ิ งานที่
เน้นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั ระบบในองค์การ ในกลุ่ มบุ คคลทุ กระดับที่ มีการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง มี
ความสามารถในการนาการเรี ยนรู้มาพัฒนา ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้เกิ ดการพัฒนา
องค์การอย่างมีศกั ยภาพ พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
สม่าเสมอ โดยผูบ้ ริ หารวางระบบให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่ อง
จากการให้ค วามหมายดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ว่า แนวคิ ด ของการบริ ห ารองค์ก ารเพื่ อเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีแนวคิดที่แตกต่างไปจากการบริ หารองค์การแบบเดิม โดย ร๊ อบบินส์ และ
คูลเตอร์ (Robbins, & Coulter, 2002) ได้ทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ กับองค์การแบบดั้งเดิ ม ในด้านทัศนคติ ใ นการเปลี่ ยนแปลง ทัศนคติ ต่อความคิ ดใหม่ ๆ
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ผูร้ ั บผิดชอบต่อนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ ยนแปลง ความเกรงกลัวต่อบางสิ่ ง ความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันและงานของผูบ้ ริ หาร โดยจาแนกได้ดงั แสดงในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 การเปรี ยบเทียบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) กับ องค์การแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Organization)
ปัจจัยเปลีย่ นแปลง
1. ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลง
(Attitude toward change)
2. ทัศนคติต่อความคิดใหม่
(Attitude toward new idea)

องค์ การแบบดั้งเดิม
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
(Traditional Organization) (Learning Organization)
1. ถ้ากาลังทางานอยู่ จะไม่มี
1. ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขณะ องค์การจะไม่สามารถ
ทางานอยู่
ทางานได้ยาวนาน
2. ไม่ยอมรับความคิด ถ้าไม่มี
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่

2. ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ที่
หลากหลาย หรื อมีการสร้าง
สิ่ งประดิษฐ์ข้ ึนใหม่
3. ผูร้ ับผิดชอบสาหรับนวัตกรรม 3. หน่วยงานหรื อแผนกดั้งเดิม 3. ทุก ๆ คนในองค์การ
(Who’s responsible for
เช่น แผนกวิจยั และพัฒนา
Innovation?)
(R&D)
4. ความกลัวที่สาคัญ (Main
4. การทาความผิด
4. การไม่ได้เรี ยนรู ้ และไม่มี
Fear)
การปรับตัว
5. ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน 5. ผลิตภัณฑ์และบริ การ
5. ความสามารถในการ
(Competitive Advantage)
เรี ยนรู้ ความรู้ และความ
ชานาญ
6. งานของผูบ้ ริ หาร(Manager’s 6. การควบคุมสิ่ งต่าง ๆ
6. การสร้างเคล็ดลับ
Job)
ความสาเร็ จในด้านต่าง ๆ
ที่มา : ร๊ อบบินและคูลเตอร์ (Robbins, & Coulter, 2002)
สรุ ปได้วา่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ หมายถึง การจัดระบบในองค์การให้มีความสามารถและ
ความพร้ อมในการนาความรู ้ ที่มีอยู่ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ ให้เป็ นองค์การที่มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ ย นแปลง โดยมุ่ งเน้นความรู้ เป็ นกลไกสาคัญ มาปรั บ ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ต่อพันธกิ จ
องค์การ โดยมีการเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งนาความรู ้ มาพัฒนา ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง
เพื่อให้เกิ ดการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
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บุคคลทุกระดับในองค์การได้อย่างแท้จริ งและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อองค์การและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาองค์ การสู่ ความเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ได้กล่าวว่าองค์การที่จะพัฒนาไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู้
จะต้องประกอบด้วยระบบย่อยที่สาคัญ 5 ระบบ มีความสัมพันธ์กนั ดังภาพที่ 2.7 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2.1 แบบจาลองระบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของมาร์ ควอร์ ท
ที่มา: มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2OO2)
จากภาพประกอบที่ 2.1 เห็นได้วา่ ระบบย่อยในองค์การประกอบด้วยระบบย่อยที่สาคัญ 5
ระบบ ที่จะพัฒนาไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นลักษณะของพลวัตการเรี ยนรู้ (Learning Dynamics) และเป็ น
หัวใจสาคัญที่ทาให้เกิดขึ้นได้ในระดับบุคคล ระดับทีมงานและระดับองค์การ
2. องค์การ (Organization) มุ่งเน้นการกล่าวถึ งการปรับเปลี่ ยนองค์การ (Organization
Transformation) การที่องค์การจะพัฒนาไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้น้ นั จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
สิ่ งต่างๆในองค์การดังนี้ คือ วิสัยทัศน์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การและโครงสร้าง
องค์การ
3. บุคคล (people) กล่าวถึง การเสริ มอานาจบุคคล (People Empowerment) เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเครื อข่ายและทา
ประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุ มชน รวมถึงการที่ผบู ้ ริ หารทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยง ผูส้ อน และมีการ
ทางานร่ วมกัน
4. ความรู้ (Knowledge) เป็ นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดขึ้นใน
องค์การโดยจัดรู ปแบบการผสมผสานการรวบรวมความรู้ การจัดระบบข้อมูล มีการแลกเปลี่ยน
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ความรู้ การถ่ายโอนความรู ้ และการพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง เป็ นกระบวนการเทคโนโลยี
องค์การ บุคคล การเรี ยนรู้ ความรู้
5. เทคโนโลยี (Technology) เป็ นการปรั บใช้เทคโนโลยีการจัดการความรู้ ในองค์การ
(Technology Application) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์การ สาหรับสนับสนุน การ
เรี ยนรู ้ในองค์การสาหรับสมาชิกทุกระดับและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์การในการใช้เทคโนโลยีน้ นั
โดยกระบวนการของการนาปั จจัยทั้ง 5 มาประยุกต์กบั องค์การ โดยปรับนามาใช้ใน
รู ปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรี ยนรู้ (Learning Dynamic) 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ
(Organizational Transformation) 3) การเสริ มพลัง (People Empowerment) 4) การจัดการความรู้
(Knowledge Management) และ 5) การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยี (Technology support for
Learning) การก้าวสู่ ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั องค์การจะต้องอยูใ่ นสภาวะที่ไม่อยูน่ ิ่ ง มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความต้องการในการเรี ยนรู ้ ไม่มีวนั จบสิ้ น โดยการพัฒนาสู่ องค์การ
แห่ ง การเรี ย นรู ้ น้ ัน มี ม ากมายหลายวิ ธี แล้ว แต่ ค วามเหมาะสมกับ บุ ค ลากร ภู มิ หลัง องค์ก าร
ความสามารถทางเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ และวัฒนธรรมองค์การของแต่ละองค์การ
นอกจากนี้ Senge (1990) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะ
ครอบคลุ มตั้งแต่ตวั ปั จเจกบุคคลไปจนถึงตัวองค์การ ที่จะต้องมีเป้ าหมายและมีระบบงาน ในการ
พัฒนาตัวผูน้ าและสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยมีการส่ งเสริ ม และยกระดับการเรี ยนรู ้ให้เกิ ดผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้พ้ืนฐานวินยั 5 ประการ (5 Disciplines) ซึ่ งได้แก่ ด้านความรอบรู ้แห่ งตน
(Personal Mastery) ด้านแบบแผนความคิดอ่าน (Mental models) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share
Vision) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team Learning) และด้านความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
ดังนี้
ด้ านที่ 1 ด้ านความรอบรู้ แห่ งตน (Personal Mastery)
Senge (1990) ให้ความหมายของความรอบรู ้แห่ งตนไว้วา่ หมายถึง การฝึ กฝนอบรมตัวเอง
ด้วยการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ และยังเป็ นรากฐานสาคัญ ในการขยายขีดความสามารถให้เชี่ ยวชาญมากขึ้น
ความรอบรู้เป็ นผลรวมของทักษะและความสามารถ เป็ นสภาพที่เป็ นอยูต่ ามความจริ ง เห็นว่าอะไรมี
ความสาคัญต่อตนเอง ต่อองค์การ และในขณะเดียวกันก็เห็นภาพเหตุการณ์ (Vision) ที่พึงประสงค์
ได้ และสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตนขึ้น (Personal Vision) เพื่อตอบตนเองได้
หลักการสาคัญของความรอบรู ้แห่ งตน คือ การพัฒนาบุคลากรขององค์การให้เป็ นบุคคลที่
รอบรู ้ได้น้ นั จะต้องพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ให้ทุกคนได้มีแนวคิด (Concept) ที่จะ
นาไปจาลองสร้างกรอบแนวคิดในการทางาน (Conceptual Framework) เป็ นของตนเอง เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริ ง
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2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ (Understanding) ในแนวคิดที่ได้เรี ยนรู้จนสามารถ
ตีความ แปลความ และขยายความในสิ่ งที่เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนั้น ๆ
3. การพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะที่ชานาญ (Skills) ทักษะที่ตอ้ งการ ได้แก่ ทักษะที่
สามารถทาได้ดว้ ยตนเองโดยอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาเองได้ทุกอย่าง
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติที่ดี เพื่อนาไปสู่ หนทางที่ดีกว่า โดยใช้ปัจจัยกระตุน้ 4
ประการ ในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ได้แก่ ให้ประสบด้วยตนเอง สร้างความสอดคล้องกับตัวอย่าง
มีความสมเหตุสมผล และความน่าเชื่อถือในทุกด้าน เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ เป็ นต้น
กระบวนการสร้างความรอบรู ้แห่งตนคือการได้มาซึ่ งความรู ้ใหม่ ทักษะใหม่ และการ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของคน ซึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างประสบการณ์เรี ยนรู้ใน 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกรอบความคิดของตน จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากาหนด ซึ่ งเรี ยกว่า
กรอบอ้างอิง (Frame of reference) อาจจะเป็ นประสบการณ์ทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้ คือการสร้าง
ความจริ งให้เกิดขึ้น โดยอาศัยการจัดระเบียบประสบการณ์ดงั กล่าวให้เข้าใจง่าย และเมื่อได้รับการ
ชี้แนะ การสังเกตการณ์ดว้ ยตนเองก็จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 คือ ความรู้ ความเข้าใจที่มาจากการเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ จากมุมมองที่
แตกต่าง หรื อ จากการถ่ายโอนและโยงประสบการณ์ ร่ วมกับการชี้ แนะและสังเกตการณ์ ที่อาศัย
พื้นฐานของทฤษฎีที่ได้เรี ยนรู้มา
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบตั ิตามความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดขึ้น จากขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลจากการลงมือปฏิ บตั ิ หรื อจากการแก้ปัญหาตามความรู ้ความ
เข้าใจ ซึ่ ง การประเมินสามารถช่วยบอกถึงผลการปฏิบตั ิและแนวทางปฏิบตั ิต่อ ถ้าถูกก็จะเก็บเพิ่ม
เป็ นประสบการณ์ หากผิดก็จะจาไว้เป็ นบทเรี ยนหรื อเป็ นประสบการณ์ ที่ทาให้ไม่กระทาซ้ าหรื อ
หาทางป้ องกันต่อไป
การเสริ มสร้างบุคลากรให้มีการใฝ่ รู้ ก่อให้เกิดการรอบรู ้ เปรี ยบเสมือนเป็ นหลักประกันว่า
เกิดการเรี ยนรู ้ในองค์การขึ้นแล้ว เพราะการเรี ยนรู ้ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อบุคลากรมีการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเช่นกัน
ด้ านที่ 2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
Senge (1990) ให้ความหมายของแบบแผนความคิดอ่านไว้วา่ หมายถึง การสรุ ปความรู้ที่
ได้มาในแต่ละวันเป็ นแนวคิดของตนเอง แล้วนามาใช้ประโยชน์ในการทางาน โดยให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว โดยไม่ยึด
ติดกับความรู ้หรื อข้อมูลเดิม ซึ่งอาจผิดพลาดหรื อเปลี่ยนแปลงไป และไม่ทนั เหตุการณ์
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ความสาคัญของแบบแผนความคิดอ่านนั้น เพื่อฝึ กฝนให้เกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะ
ระหว่างสิ่ งที่เชื่ อกับสิ่ งที่ปฏิ บตั ิจริ ง การสื บค้นความคิดความเชื่ อทาให้เกิ ดความรู ้ สึกท้าทายและ
ปรับ ขยายขอบเขตกระบวนการความคิดความเชื่ อของตนเอง และสามารถเข้าใจมุ มมองและ
ความคิดของผูอ้ ื่นได้
หลักการของแบบแผนความคิ ดอ่าน ต้องอาศัย วินยั ความคิ ดอย่างเป็ นระบบ (System
Thinking) เข้าไปร่ วมทางานด้วยจึงจะมีพลัง เกิดผลดีสูงสุ ด ผูบ้ ริ หาร และผูน้ า จะต้องผสานแบบ
แผนความคิ ดอ่านของตนเข้ากับการฝึ กทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบที่ เน้นระบบใหญ่ เน้นความ
เชื่ อมโยงขององค์การประกอบย่อยให้ได้ ในการแก้ไขปั ญหาในการปรับโครงสร้างองค์การ ฝึ ก
ทักษะในการคิดใคร่ ครวญ การเปิ ดใจกว้างต่อสิ่ งที่ทา้ ทาย และพัฒนาแบบแผนความคิดอ่านอยู่
เสมออย่างยืดหยุน่ รวมทั้งรู ้ จกั ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวคิด แนวปฏิ บตั ิให้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
กระบวนการแบบแผนความคิดอ่าน ต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั โดยตรง และซ่ อนเร้น
ที่เกิ ดจากการสังเกต การคิดใคร่ ครวญ การแอบจดจา ที่ใช้เวลาในการสั่งสมทักษะนั้นออกมา
แบ่งปั นกันกลายเป็ นแบบแผนความคิดอ่านร่ วมกัน (Shared Mental Models) รู ปแบบของความคิด
อ่านมิใช่ มีเพียงแต่เพิ่มพูนทักษะฝี มือ แต่ยงั สร้างประสบการณ์ และประสบการณ์ก็เป็ นสิ่ งที่สอน
รู ปแบบความคิดอ่านของคนและของทีม ด้วยแบบแผนความคิดอ่านที่แบ่งปั นร่ วมกันนั้นจะขยาย
ขอบเขตขององค์ความรู ้ท้ งั ในลักษณะรู ้อะไร (Know – What) ด้วยกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเช่น
ไร (Know – How) เข้าใจและมีความรอบรู้ในเชิงระบบ เห็นความเชื่ อมโยงและตอบตนเองได้วา่
ตนเองเรี ยนรู ้หรื อทาไปเพื่อสิ่ งใด (Know – Why) เห็นความเป็ นเหตุเป็ นผล คาดคะเนผลที่จะติดตาม
มาได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ มด้วยตัวเองได้ (Self – Starter) เพื่อให้ความสาคัญกับสิ่ งใด
(Care – Why) ด้วยจิตใจที่มุ่งมัน่ มีแรงจูงใจที่ดี ไม่ทอ้ ถอย ใฝ่ รู้ อยากรู้ และไม่พอใจกับสภาพเดิมที่
เป็ นอยู่
แบบแผนความคิดอ่านนั้น มีพลังและมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ โดยเฉพาะเมื่อได้แบ่งปั นความ
คิดเห็น มุมมองระหว่างกันด้วยแล้ว ยิ่งทาให้พลังของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เกิดขึ้น ซึ่ ง
นับว่าเป็ นหนทางเริ่ มแรกของการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่ดี
ด้ านที่ 3 การมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Shared Vision)
Senge (1990) ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ร่วมไว้วา่ หมายถึง จุดร่ วมและพลังของการ
เรี ยนรู้ของสมาชิกในองค์การ ซึ่ งเกิดจากการที่สมาชิ กแต่ละคน รับฟั งซึ่ งกันและกัน โดยที่แต่ละคน
จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล และให้เหตุผลซึ่ งกันและกันเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะทา
ความสาคัญของการมีวิสัยทัศน์ร่วมนั้น มีคุณค่าทั้งภายในและภายนอกแก่บุคคล คุ ณค่า
ภายใน คือ ส่ วนที่สร้างแรงบันดาลใจ ความศรัทธายึดมัน่ เอกลักษณ์ ความเป็ นส่ วนหนึ่ งหรื อความ
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ผูกพันให้เกิดแก่สมาชิ ก ต่อทีม ต่อองค์การ ต่อหน้าที่ ผลักดันให้เกิดความกล้าคิด กล้าทา กล้านา
กล้าเปลี่ ยนแปลง เพื่อทาให้เกิ ดสิ่ งที่ ดีกว่า ส่ วนคุ ณค่าภายนอก คือ การให้ทราบโดยทัว่ กันว่า
องค์การมุ่งสร้ างผลสาเร็ จอะไรให้เกิ ดแก่องค์การ เช่ น ความเป็ นเลิ ศในด้านใด เมื่อใด การมี
วิสั ย ทัศ น์ ร่วมกันในองค์ก ารจะมี ส่ วนเสริ ม สร้ า งความเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ เป็ นอย่า งยิ่ ง
เปรี ยบเสมือนหางเสื อของเรื อที่ขบั เคลื่อนให้เรื อนั้นมุ่งสู่ เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ที่ดีตอ้ งสอดคล้องกับ
คุณค่าหรื อค่านิยมที่ผคู ้ นยึดถือในการดารงชีวติ ประจาวันด้วย
กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมนั้น Senge (1990) เชื่อว่าหากเราใช้แรงบันดาลใจเป็ นที่ต้ งั
เราก็สามารถสร้างวิสัยทัศน์ทางบวกได้ เป็ นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเรี ยนรู ้ การเติบโต ได้คิดสร้าง
คิดทา คิดพัฒนา การมีวสิ ัยทัศน์ร่วมจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้
1. สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน ถึงวิสัยทัศน์และเป้ าหมายาขององค์การ
2. สมาชิกทุกคนมีความเพียรพยายามร่ วมกันที่จะร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ และร่ วมกัน
นาไปปฏิบตั ิ
3. มีการสื่ อสารถึงกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นส่ วนตนซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะ
การยอมรับฟังซึ่ งกันและกัน
4. สมาชิกทุกคนต้องมีความรู ้สึกที่ผกู พันเป็ นครอบครัวเดียวกัน
5. สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่ จะเห็นผลสัมฤทธิ์ ของขององค์การ ไปสู่ ความสาเร็ จใน
เป้ าหมายเดียวกัน
วิสัยทัศน์หรื อภาพในอนาคตที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อผูน้ าและ
ปฏิบตั ิงานทุกคนในองค์การ เป็ นพลังขับเคลื่ อนในภารกิ จทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่ เป้ าหมาย
เดียวกัน เป็ นจุดร่ วมและพลังของการเรี ยนรู ้ของสมาชิกในองค์การ
ด้ านที่ 4 การเรียนรู้ เป็ นทีม (Team Learning)
Senge (1990) ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้เป็ นทีมไว้วา่ หมายถึง การนาความรู้ของสมาชิก
มาแลกเปลี่ ยนกัน เล่ าสู่ กนั ฟั ง เป็ นการเรี ยนรู ้ จากความสาเร็ จและความผิดพลาดของแต่ละคน
รวมถึ งแนวทางการแก้ปัญหาองค์การยุคใหม่จะแข่งขันตรงที่ ความเป็ นอัจฉริ ยภาพขององค์การ
โดยรวม โดยผ่านปั จจัยสาคัญก็คือ ทรัพยากรบุคคล และมีหนทางเดี ยวที่จะพัฒนาให้เกิ ดเป็ น
รู ปธรรมได้ คือ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Team Learning) อย่างเป็ นระบบ
หลักการเรี ยนรู้ เป็ นทีม คือ การเน้ นการทางานและเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นที ม ซึ่ งทุกคนใน
ทีมงานจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และเมื่อปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ไม่วา่
จะเป็ นความสาเร็ จหรื อผิดพลาด ทุกคนย่อมมีส่วนร่ วมรับผิดชอบด้วยกัน
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ในการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีมนี้ อยูท่ ี่การจัดโครงสร้างหน้าที่ขององค์การ ให้มีลาดับขั้นตอน
ของการทางานน้อยลง และเมื่อกาหนดวิธีการทางานในรู ปแบบของทีมงานให้มากขึ้น โดยเน้นการ
เรี ยนรู้เป็ นทีม มี 3 ลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. สมาชิกต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาหรื อประเด็นพิจารณาให้กระจ่าง
แจ้งชัดเจน
2. ภายในทีมต้องมีการทางานที่สอดประสานกันเป็ นอย่างดี คิดในสิ่ งที่ใหม่และแตกต่าง มี
ความไว้วางใจต่อกัน
3. บทบาทของสมาชิ กทีมหนึ่ งที่มีต่อทีมอื่น ๆ ขณะที่ทีมหนึ่ งสมาชิ กเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
การประพฤติปฏิ บตั ิของทีมนั้นยังส่ งผลต่อทีมอื่น ๆ ด้วย ซึ่ งจะช่วยในการสร้างองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ให้มีพลังยิง่ ขึ้น
กระบวนการเรี ยนรู้เป็ นทีม มีแนวปฏิบตั ิในการมุ่งฝึ กวินยั เพื่อสร้างการเรี ยนรู ้ของทีม คือ
การพูดคุย (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) โดยที่การอภิปรายเป็ นการวิเคราะห์และแยก
ส่ วนประเด็นที่สนใจร่ วมกันของผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มยอมรับแนวคิดและมุมมองที่ตนเสนอ และ
องค์ประกอบที่จะสนับสนุ นการพูดคุยหรื อการอภิปราย ให้เกิ ดผลสู งสุ ดผูร้ ่ วมทีมจะต้องปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ไม่นาความคิด ความเชื่อส่ วนตัวมาตัดสิ น
2. ต้องวางตัวเป็ นกลาง ต้องเปิ ดใจ มีความเห็นใจและเข้าใจผูอ้ ื่น มองว่าผูอ้ ื่นก็ร่วมแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง หาความกระจ่างหามุมมองร่ วมเช่นกัน
3. สร้างและรักษาบรรยากาศที่ดี เป็ นผูเ้ กื้อกูลการเสวนา ไม่พยายามใช้อิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่น
ในกลุ่มเสวนา
การทางานเป็ นทีมมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับองค์การ นอกจากทีมสามารถช่วยส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือแล้ว ยังเป็ นการสร้างการแข่งขันและการสร้างพลังร่ วม (Synergy) ในการนาองค์การ
ไปสู่ เป้ าหมายและความสาเร็ จต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
ด้ านที่ 5 ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
Senge (1990) ให้ความหมายของความคิดเชิ งระบบไว้วา่ หมายถึง วินยั ของการมองเห็น
ภาพโดยรวม มีกรอบที่มองเห็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันมากกว่าที่จะเห็นแต่เชิ งเหตุเชิ งผล เห็น
แนวโน้มรู ปแบบของความเปลี่ยนแปลง มากกว่าจะเห็นแค่ผวิ เผิน
การคิดเชิงระบบ มีความสาคัญอย่างมากกับยุคการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการชิ งไหวชิ ง
พริ บ เพราะเป็ นต้นทุ นทางปั ญ ญาที่ ทุ ก คน ไม่ ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ ห ารหรื อ ผูป้ ฎิ บ ัติง านทุ ก ระดับ
จาเป็ นต้องมี ต้องเข้าใจพื้นฐานองค์การ สภาพองค์ประกอบย่อยในองค์การ สภาพการบริ หารและ
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การพัฒนาการตั้งแต่อดีตถึ งปั จจุบนั เห็ นความซับซ้อนเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั ของระบบย่อย หาก
แก้ไขหรื อดาเนินการในส่ วนใดส่ วนหนึ่งของระบบ ก็จะมีผลกระทบต่อส่ วนอื่นเช่นกัน
หลักการคิดเชิงระบบ นั้นจะมาจากความรู ้ ความเข้าใจในระบบงาน และกระบวนการของ
งาน มีวิธีการเชิ งระบบในการร่ วมกันคิดวิเคราะห์และปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยมี
ลักษณะดังนี้
1. คิดอย่างเป็ นกลยุทธ์ คือ มีความชัดเจนในเป้ าหมาย มีแนวทางที่หลากหลายและแน่วแน่
ในเป้ าหมาย มีวสิ ัยทัศน์
2. คิดให้ทนั การณ์ ไม่ชา้ เกินการณ์ มองให้เห็นความจริ งหรื อปั ญหา และชิงลงมือปฏิบตั ิ
หรื อแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
3. มองให้เห็นโอกาส ในทุกปั ญหา มีโอกาส ไม่ยอ่ ท้อ มองให้เห็นถึงประโยชน์และสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้ได้ในทุกโอกาส
กระบวนการคิดเชิงระบบ เป็ นการสร้างเสริ มองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ประการหนึ่ ง เป็ นวิธี
สร้ างเสริ มที่เป็ นระบบโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นขั้นตอนแรกของการพัฒนา
ตามวิธีการคิดเชิงระบบ เป็ นการศึกษาสภาพบริ บท (Context) ของภาวะองค์การปัจจุบนั เกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การใส่ ใจพัฒนาคน (Personal Mastery) การพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของ
ทีมงาน (Team Learning) การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ค่านิ ยม (Values) ผลตอบแทน
และความก้าวหน้า ความต่อเนื่ องในการพัฒนาสื่ ออุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานสาหรับ
กาหนดกลยุทธ์ในการสร้างเสริ มต่อไป
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าว สรุ ปได้วา่ องค์การในปั จจุบนั ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนต้องอยู่
ภายใต้สภาวะแวดล้อมแห่งการแข่งขัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงมีความจาเป็ นต้องสร้าง
หน่วยงานหรื อสมาชิ กในหน่วยงานให้เป็ น “องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้” โดยกาหนดและวางรู ปแบบ
พัฒนาองค์การให้เกิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ใน 5 ด้านคือ 1) ด้านความรอบรู ้แห่ งตน 2) ด้านแบบ
แผนความคิดอ่าน 3) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม 4) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีมและ 5) ด้านความคิดเชิ ง
ระบบ เพื่อกระตุน้ และเร่ งเร้ าให้สมาชิ กทุกคนในองค์การมีความกระตือรื อร้นในการเพิ่มศักยภาพ
ของตนและองค์การ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลแก่หน่วยงานได้อย่างต่อเนื่ อง และก้าวไปสู่ อนาคตที่ดี
ยิง่ ขึ้น
จากการดาเนินการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นนี้ จะทาให้เป็ นองค์การที่มีความพร้อม
ในการการบริ หารงานทุกด้านอย่างเป็ นระบบ พร้อมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อมุ่ง
ไปสู่ วิสัยทัศน์องค์การที่ได้ต้ งั ไว้ภายใต้เป้ าหมายการพัฒนาองค์การ ด้วยการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาไม่วา่ จะเป็ นในระดับปั จเจกบุคคลหรื อองค์การ จาเป็ นต้อง
มีการทบทวนองค์ประกอบต่าง ๆ (วิสัยทัศน์องค์การ โครงสร้ างพื้นฐาน ระบบบริ หาร ระบบการ
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ทางาน) อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การพัฒนาการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของ Watkins,
& Marsick (1993) ประกอบด้วยการดาเนินกิจกรรม 6 อย่าง คือ
1. การสนับสนุ นให้มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง (Create continuous learning opportunities)
การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องเป็ นโอกาสที่ ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ บุ คลากร ไม่สามารถ
ปรั บตัวได้ทุกอย่าง จึ งต้องการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ผลจะทราบว่าบุ คลากร
ต้องการเรี ยนรู ้อะไรไม่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ อะไร และทราบว่าบุคลากรจาเป็ นต้องเรี ยนอะไรการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่องทาให้ผบู ้ ริ หารเป็ นผูป้ ระสานงานและเป็ นผูแ้ นะแนวหรื อพี่เลี้ยงที่ดี
2. การสนับสนุนให้มีการซักถามและพูดคุย (Promote inquiry and dialogue) การซักถาม
เป็ นหัวใจของการเรี ยนรู้ระดับบุคคลและที ม การสนทนาทาให้เปิ ดใจและมีการติดต่อสื่ อสาร การ
ถามปั ญหาที่ มี ผ ลกระทบต่ อบุ ค ลากร การรั บ ฟั ง เหตุ ผ ล การมองในแง่ มุ ม ใหม่ สอบถามและ
ช่วยเหลื อไม่กล่าวโทษ ทาให้สามารถแก้ปัญหา การซักถามปั ญหาและการท้าทายสมมุติฐานจะ
เกิดขึ้นเมื่อมีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ วัฒนธรรมที่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดจะไม่เกิดการเรี ยนรู ้
ทักษะการซักถามจะเริ่ มในแต่ละบุ คคลไปจนถึ งที มและการเรี ยนรู ้ องค์การ การทาความเข้าใจ
ความเห็ นของคนอื่ น และการเปิ ดโอกาสให้มี ก ารซัก ถามเกี่ ย วกับ ความเห็ นจะท าให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงความเห็นหรื อความเชื่ อนั้นได้ การซักถามเป็ นการสนทนาเพื่อสารวจความคิด ปั ญหา
และศักยภาพในการทางานเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการติดต่อกับบุคคลอื่นมีความสาคัญในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นทีม การซักถามต้องการบรรยากาศที่ไว้วางใจ (Argyzis, & Schon, 1978; วิมลรัตน์ อ่องล่อง,
2547) ได้เกิดการพัฒนาการพูดและการซักถามในองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ โดยมองไปที่จิตใจเรี ยนรู้
จากประสบการณ์จากการที่คนอื่นพูดและทา
3. การสนับสนุ นให้มีการร่ วมมือและเรี ยนรู ้เป็ นทีม (Encourage collaboration and team
learning) ทีม กลุ่ม และเครื อข่ายเป็ นตัวกลางที่สามารถนาความรู ้ใหม่ๆ มาใช้ในองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ หัวใจสาคัญของการเรี ยนรู้ของทีม คือ การมีกรอบ (Framing) การมองในแง่มุมใหม่
(Reforming) การมีมุมมองที่บูรณาการ (Integrating Perspectives) การทดลอง (Experimenting) และ
การข้ามขอบเขต (Crossing Boundaries) เมื่อได้รับการส่ งเสริ มในสิ่ งเหล่านี้ ทีมสามารถพัฒนาจาก
การเริ่ มต้นจนถึงสามารถสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีพลังที่จะพัฒนา และความสามารถที่ต่อเนื่ องใน
การทางาน ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
3.1 กรอบ เป็ นการรับรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหา สถานการณ์ บุคคลซึ่ งเป็ นพื้นฐานความเข้าใจที่
ผ่านมาในอดีตและการรับรู ้ในปั จจุบนั
3.2 การมองในแง่มุมใหม่เป็ นกระบวนการของการเปลี่ยนรู ปแบบการรับรู ้โดยเข้าใจใน
แง่มุมใหม่
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3.3 มุมมองที่บูรณาการ เป็ นการนามุมมองต่าง ๆ มาสังเคราะห์ ทาให้เกิดความชัดเจน
เพื่อสามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งได้ แม้จะไม่มีการประนีประนอมหรื อได้รับความเห็นชอบจาก
ส่ วนใหญ่
3.4 การทดลอง เป็ นการดาเนินการทดสอบสมมุติฐานหรื อค้นคิดสิ่ งใหม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ในหน่วยของสังคม เช่น การทดสอบบทบาทใหม่ของการทางานแบบทีม
3.5 การข้ามขอบเขต ขอบเขตเป็ นการแยกบุคคลออกจากบุคคล แยกทีมออกจากทีม
และแยกทีมออกจากองค์การเมื่อบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปติดต่อสื่ อสารกัน ก็จะมีการข้ามขอบเขต
เมื่อบุคคลข้ามขอบเขตออกนอกทีมก็จะเกิดการเรี ยนรู ้ในองค์การแม้วา่ แต่ละบุคคลในองค์การจะมี
การเรี ยนรู ้และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ ง แต่องค์การก็ไม่สามารถนาความรู ้น้ นั มาใช้ได้ ดังนั้นเมื่อทีมรับ
สิ่ งใหม่เข้ามาสมาชิกแต่ละคนจาเป็ นต้องขยายความคิดผ่านไปยังคนอื่นอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนได้มีโอกาสคิดร่ วมกันและหล่อหลอมจนกลายเป็ นความคิดของทีม
4. การสร้ างระบบที่จดั เก็บและการใช้ความรู ้ร่วมกัน (Establish system to Capture and
Share Learning) การเรี ยนรู้ในองค์การ เป็ นการสร้างความสามารถขององค์การให้คิดสิ่ งใหม่ ๆ และ
สามารถนาความรู ้ มาใช้ร่วมกันกับคนอื่น มีการจัดเก็บความรู ้และสะสมไว้ในระบบความจาของ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีแนวทางในการรักษาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ดังนั้นความรู ้จึงอยูค่ วบคู่กบั องค์การ
ทาให้บุคลากรสามารถนาความรู ้เหล่านี้ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานและวางแผนการมีนวัตกรรมภายใน
องค์การ การจัดเก็บความรู ้ ไว้ใช้ร่วมกันเป็ นการช่ วยเหลื อบุคลากรในยุคโลกาภิ วฒั น์ ให้มีการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ องค์การแห่ งเรี ยนรู ้ช่วยคุม้ ครองความรู ้ที่ได้สร้างขึ้นและมีระบบจัดเก็บ
ความรู้ที่เหมาะสม หากมีขอ้ มูลข่าวสารมากมายเกินไปบุคลากรไม่สามารถเอามาปฏิบตั ิได้จริ งให้
เกิดประโยชน์ ดังนั้นการรับรู ้ขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นต้องใช้ในองค์การบุคลากรสามารถตัดสิ นใจได้
ถูกต้อง มีการเข้าใจลึกซึ้ งมากขึ้นในการแก้ไขปั ญหา และเป็ นแนวทางให้ผอู ้ ื่นสามารถแก้ปัญหาได้
5. การให้อานาจสมาชิ กในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Empowering people toward a
collective vision) องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะคงอยู่ได้ดว้ ยการมีวิสัยทัศน์ของตนเอง ผูบ้ ริ หารจะ
แสดงความคิดเห็ นในส่ วนที่เป็ นเป้ าหมายและนโยบายขององค์การ จะให้อานาจในการตัดสิ นแก่
บุคลากร (Empowerment) การให้อานาจในการตัดสิ น เป็ นคาใหม่ซ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับบุ คลากรใน
องค์การ เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก การควบคุมบุคลิกภาพ การรับรู้ และการจูงใจของคนอื่น เป็ นการ
แสดงความรู ้ สึกการมีคุณค่าต่อตนเอง และมีความ สามารถที่จะทาให้แตกต่างออกไป ผูบ้ ริ หาร
สนับสนุ นให้บุคลากรร่ วมกันสร้ างวิสัยทัศน์ จัดการผลกระทบกับคนอื่น และบุคลากรสามารถ
จัดการกับตนเอง และพูดถึงสิ่ งที่ตนเองต้องการ การให้อานาจในการตัดสิ นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ใน
การติดต่อกันในการทางานแต่ละวัน เป็ นการให้ความสาคัญในองค์การที่ปฏิบตั ิงานในการทางาน
ในองค์การ เมื่อบุคลากรได้รับอานาจเขาจะมีความเชื่ อมัน่ ในการปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหา หลาย
องค์การมี ปัญหาเกี่ ยวกับความล้มเหลวในการตัดสิ นใจของบุ คลากรที่ปฏิ บตั ิ งานซึ่ งทาให้เกิ ดผล
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เสี่ ยงต่อองค์การ ดังนั้นองค์การที่ช่วยเหลือบุคลากรให้มีอานาจในการตัดสิ นใจโดยให้โอกาสใน
การควบคุมสถานการณ์ สนับสนุนการเรี ยนรู้และพัฒนา ช่วยเหลือสมาชิกในการสร้างเป้ าหมายและ
ให้สามารถบรรลุเป้ าหมาย จัดหาทรัพยากร และให้รางวัลเมื่อประสบผลสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารจะเปลี่ยน
บทบาทมาจากการควบคุมเป็ นการสนับสนุน บุคลากรจึงต้องมีความรับผิดชอบ อาจกล่าวได้วา่ การ
ให้อานาจในการตัดสิ นใจเป็ นเสาหลักขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ความสาคัญของการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ คือ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ
ที่จะสนับสนุ นให้มีการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วมทุ กคนจะเข้าใจว่าอะไรเป็ นอะไร เป็ นภาพรวมของ
องค์การ ทราบว่าควรปฏิบตั ิอะไรในองค์การ ทราบว่าควรทางานอย่างไร สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ มีความรอบรู ้ แห่ งตนคือ สามารถอธิ บายสิ่ งที่เกิ ดขึ้นได้ชดั เจนและ
ชักชวนให้เห็นวิสัยทัศน์ของตน
6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่ งแวดล้อม (Connect the organization to its
environment) ในองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ จะต้องมี ก ารพึ่ ง พาอาศัย กันระหว่า งองค์ก ารและ
สิ่ งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมภายในเป็ น
การตอบสนองต่ อคุ ณภาพชี วิตของสมาชิ กในองค์การ การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอก
องค์การ เช่น ลูกค้าภายนอก สิ่ งแวดล้อมและสังคม บริ ษทั คู่แข่ง สานักงานกฎหมาย ซึ่งองค์การหรื อ
สิ่ งแวดล้อมเหล่านี้มีผลกระทบต่อองค์การเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามปั จจัยความสาเร็ จในการพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยยึดถือแนวคิดใน
การสร้างวินยั ทั้ง 5 ประการและที่สาคัญ ก็คือต้องทาอย่างเป็ นระบบ โดยควรทาเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับปัจเจกบุคคลและระดับองค์การ (Senge, 1990) ดังนี้
1. ระดับปั จเจกบุคคล มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1)
ค่านิยมขององค์การ (Value) ให้ทุกคนในองค์การได้รับทราบ และเข้าใจในการตัดสิ นใจครั้งสาคัญ
ทุกครั้ง อย่างสม่าเสมอ 2) พัฒนาทักษะ (Skill) และความสามารถ (Competencies) นอกเหนือจากที่
ทุกคนจะต้องพยายามพัฒนาตนเองแล้ว องค์การจะต้องเข้ามามี ส่วน ในการพัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับสายอาชีพ (Career Path) ของแต่ละตาแหน่งงาน และ 3) ปลูกฝังความภูมิใจ และความ
เป็ นเจ้าขององค์การ ที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อลูกค้าผูซ้ ้ื อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการมี
ส่ วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
2. ระดับองค์การ มาจากการพัฒนาองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) การมี
วิสัยทัศน์องค์การ (Corporate Vision) ที่ชดั เจนและปฏิบตั ิได้ ภายใต้การยอมรับของสมาชิกทุกคน
ในองค์การ เพื่อเป็ นเสมือนหลักชัยที่ทุกคนจะมุ่งมัน่ ไปให้ถึง 2) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ ง
ประกอบด้วยเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการทางานที่พอเพียง สามารถสนับสนุนกระบวนการ
ในการเรี ยนรู้ ให้ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) มีระบบการบริ หาร และระบบการทางานที่ได้
มาตรฐานสากล ซึ่ งสาคัญต่อการสนับสนุ นให้องค์การนั้นมีความเจริ ญก้าวหน้าบรรลุวิสัยทัศน์ที่
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ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น ระบบการวางแผน ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการให้บริ การลูกค้าและ
การตลาด ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบการพัฒนาองค์การและพัฒนาผูน้ า ระบบการ
ทางานเป็ นทีม (Team Working) ระบบการบริ หารเชิงคุณภาพรวม (Total Quality Management)
2.3 ลักษณะองค์ การแห่ งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์การที่มีการเคลื่อนไหว มีความยืดหยุน่ ไม่หยุดนิ่ง หรื อพึง
พอใจ กับความสาเร็ จที่มีอยู่ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้สามารถพิจารณาได้จากหลายลักษณะที่
เกิดขึ้นในองค์การ ซึ่งลักษณะขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บายไว้
ดังต่อไปนี้
Marquardt, & Reynolds (1994) ได้ระบุวา่ องค์การเเห่ งการเรี ยนรู ้ประกอบด้วย 11 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. มีโครงสร้างที่เหมาะสม ไม่มีการบังคับบัญชามากเกิ นไป ยืดหยุ่น คล่องตัว มีคา
พรรณนาหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตาแหน่งที่ยดื หยุน่ เอื้อต่อการจัดตั้งทีมทางานได้
2. มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู้ในองค์การ พนักงานในองค์การเรี ยนรู้จะมีนิสัยใฝ่ รู้ศึกษาด้าน
กว้าง และเผยแพร่ ต่อกันฉันท์มิตร มีแรงจูงใจที่จะสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และได้รับการ
สนับสนุนทั้งการเงินและขวัญกาลังใจจากผูบ้ ริ หาร
3. มีการเพิม่ อานาจปฏิบตั ิ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้จะเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถ
ในการเรี ย นรู้ มี อิส ระในการตัดสิ นใจ ลดความรู ้ สึ ก ต้องพึ่ ง พิ ง ผูอ้ ื่ นในการแก้ไ ขปั ญหาขยาย
ความสามารถของการเรี ย นรู้ ข องตนให้บ ัง เกิ ดผลงอกงามสร้ า งสรรค์อย่า งเต็ ม ที่ ผลัก ความ
รับผิดชอบเเละการตัดสิ นใจเเก้ไขปั ญหาไปสู่ ระดับล่างสุ ด ในฐานะผูร้ ู้ให้มากที่สุด
4. มีการตรวจสอบ องค์การเเห่ งการเรี ยนรู ้จะต้องมีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อสภาพเเวดล้อมองค์การ ไหวตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง แสดงท่าทีในธุ รกิจของ
ตนเองให้มีนยั สาคัญแก่สังคม เลือกเป้ าหมายในสภาพแวดล้อมที่องค์การมุ่งที่จะปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
5. ทุกคนมีส่วนสร้างเเละถ่ายโอนความรู ้ หน้าที่การสร้างวัฒนธรรมความรู ้ใหม่ๆ มิใช่เป็ น
หน้าที่เฉพาะของบุคคลหรื อหน่วยงาน ผูป้ ฏิบตั ิทุกคนจะมีบทบาทเสริ มสร้างความรู ้เรี ยนรู ้จากส่ วน
อื่น ฝ่ ายอื่น จากเครื อข่ายสายสัมพันธ์ติดต่อกันผ่านช่องทางการสื่ อสารเเละเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน
6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนรู้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบตั ิ งานในการเรี ยนรู้ อย่างทัว่ ถึ ง เพื่อให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอดข้อมูลกันได้อย่าง
รวดเร็ วและถูกต้อง สร้างเครื อข่าย สร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) เทียบเคียงกับการทางานของสมองมนุ ษย์ ทาให้การฝึ กอบรมในอนาคตจะรวดเร็ ว สั้น
กระชับ เป็ นที่น่าสนใจเเละประยุกต์ใช้ได้
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7. มุ่งเน้นคุ ณภาพ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะพัฒนาคุ ณภาพตามคุ ณค่าในสายตาของ
ผูร้ ับบริ การโดยไม่มีคาว่าต่อรองคุณภาพ เป็ นการยอมรับโดยไม่มีขอ้ กังขา
8. ย้าเน้นความมีกลยุทธ์กระบวนการเรี ยนรู ้ขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะเป็ นไปอย่างมีกล
ยุทธ์ ทั้งในด้านการยกร่ างการดาเนิ นการ และการประเมิน ผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูม้ ีหน้าที่ทดลอง
เกื้อหนุนมากกว่าจะเป็ นผูก้ าหนดแนวปฏิบตั ิหรื อคาตอบไว้ให้
9. มีบรรยากาศที่เกื้ อหนุ นที่มุ่งส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้เขาได้พฒั นา
ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์อดทนต่อความแตกต่าง ความ
หลากหลาย ให้ความเท่าเทียม เสมอภาค ให้ความเป็ นอิสระ สร้างบรรยากาศที่เป็ นประชาธิ ปไตย
และการมีส่วนร่ วม
10. มีการทางานเป็ นทีม ซึ่งทีมจะช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือ และการสร้างการแข่งขันและ
การสร้างพลังร่ วม (Synergy) เครื อข่ายทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายในทีมและระหว่างทีมกับบุคคล
ภายนอกทีม สร้างพันธมิตรในการดาเนินธุ รกิจให้เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ยืดหยุน่ ขึ้นและฉลาดขึ้น
11. มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน วิสัยทัศน์เป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานมุ่งเข้าสู่ เป้ าหมายอย่างมี
เจตจานง อย่างผูกพัน บนพื้นฐานของค่านิ ยมปรัชญา ความคิดความเชื่ อที่คล้ายคลึงกัน ส่ งผลให้มี
การร่ วมกันทากิจกรรมที่มีจุดหมายเดียวกันในที่สุด
ซึ่ งคล้ายกับแนวคิดของ กิฟฮาร์ ท, มาริ ค, ดูแรน และ สไปโร (Gephart, Marick, Duren, &
Spiro, 1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ควรประกอบไปด้วยลักษณะสาคัญ ๆ 5
ประการคือ
1. มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับของระบบภายในองค์การ ผูค้ นร่ วมกันเรี ยนรู ้
และถ่ายโอกาสเรี ยนรู ้แก่กนั ร่ วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผล
2. มีการสร้างองค์ความรู ้และมีการแบ่งปั นความรู ้ ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งสร้างหรื อจับกระแส
ใหม่เท่านั้น แต่ยงั มีการส่ งผ่านความรู ้ แก่ กนั อย่างรวดเร็ ว เผยแพร่ ให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ได้อย่าง
รวดเร็ ว
3. สนับสนุนการคิดอย่างเป็ นระบบและวิพากษ์วจิ ารณ์ ให้ผคู ้ นได้รู้จกั คิดวิธีใหม่ ๆ
ตรวจสอบความคิดและค่านิยมของตน
4. สร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ มีการให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรมในการ
บริ หารงานและวัฒนธรรมขององค์การ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเกื้อหนุ นความเป็ นผูท้ า
หน้าที่เป็ นครู ผสู้ อน เป็ นพี่เลี้ยง
5. ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง คานึงความเป็ นอยูท่ ี่ปกติสุข มีส่วนให้กบั องค์การและได้รับการ
พัฒนาไปด้วย
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นอกจากนี้ได้มีการศึกษาแนวคิดลักษณะองค์การ ที่จาแนกออกเป็ น 2 มุมมอง คือ มุมมอง
ของ ลุซซิเออร์ (Lussier) ซึ่งเป็ นมุมมองที่เน้นด้านกระบวนการ และแนวคิด ของ กีฟาร์ ต และคณะ
(Gephart, & et.al.) ที่มีมุมมองที่เน้นการสนับสนุนในองค์การ ซึ่ งมีแนวคิดดังนี้
ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ในมุมมองของ ลุซซิเออร์ (Lussier) ที่เน้นด้านกระบวนการ
มีแนวคิดดังนี้
1. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่เน้นถึงคุณค่าของการทดลองทาสิ่ งใหม่ๆ มีความคิด
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่มีความยืดหยุน่ ในการทางาน
2. มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
3. มีกลไกและโครงสร้างในการสนับสนุนและช่วยเหลือให้บุคลากร ในระดับล่างให้มี
โอกาสในการเสนอความคิด
4. มีการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารและให้ความรู ้ให้กบั บุคลากรทุกคนที่ตอ้ งการ ขณะเดียว
กันบุคลากรก็จะได้รับการสนับสนุนให้มีการนาข้อมูลและความรู ้น้ นั ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
5. มีการส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรในองค์การเพื่อการเรี ยนรู้ของบุคลากรทุกระดับ
6. มีการมอบอานาจหน้าที่ให้บุคลากรในการแก้ไขปั ญหาและการปรับปรุ งวิธีการในการ
ทางาน
7. มีการเน้นถึงผลการทางาน ในระยะสั้นและระยะยาว ขององค์การอย่างเท่าเทียมกัน
8. มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ให้เกิดความรู ้เกี่ยวกับวิธีการทางาน การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และวิธีการที่จะทาให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ โดยไม่กลัวความล้มเหลว
ลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ในแนวคิดด้านการสนับสนุนในองค์การ ของ กีฟาร์ ต
และคณะ (Gephart, & et.al.) มีแนวคิดดังนี้
1. มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องในทุกระดับภายในองค์การ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันและถ่ายโอน
ความรู ้ให้แก่กนั เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. มีการสร้างองค์ความรู ้ให้เป็ นศาสตร์ ที่มีความแข็งแกร่ ง ทั้งด้านความรู ้และทฤษฎี มี
การแบ่งปั นความรู ้ มีการส่ งผ่านข้อมูลแก่กนั อย่างรวดเร็ ว ด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย สามารถเผยแพร่
ความรู ้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้ได้อย่างรวดเร็ ว
3. สนับสนุนการคิดอย่างเป็ นระบบ ให้แก่บุคลากรได้เรี ยนรู ้วิธีคิดใหม่ๆ เปิ ดโอกาสให้มี
การวิพากษ์วจิ ารณ์และอภิปรายร่ วมกันอย่างเปิ ดเผย
4. ให้การสนับสนุนและสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ เช่น มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ งาน ให้รางวัลแก่ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร เป็ นต้น
5. ให้ความสาคัญกับบุคลากรในองค์การโดยยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
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ขณะเดียวกัน เสาวนิต คาจันทา (2549) ได้กล่าวว่า ลักษณะขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้
จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 มุมมองในเชิงองค์การ (Organizational Perspective) กล่าวคือ องค์การจะต้องมี
มุมมองที่เป็ นระบบโดยภาพรวม มองเห็นและเข้าใจถึงกระบวนการ และความสัมพันธ์ของระบบ
ต่าง ๆ ทัว่ ทั้งองค์การ มีวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและค่านิ ยมร่ วมกันทั้งองค์การ และต้องมองว่าองค์การ
สามารถเรี ยนรู้และเติบโตได้
ประการที่ 2 มุมมองในเชิ งกระบวนการ (Process Perspective) องค์การต้องคานึ งถึ ง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1) การเล็งเห็นโอกาสในความไม่แน่นอนเพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้า 2)
ความสามารถปรับตัวและสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ดี 3) การสร้างวัฒนธรรมของการ
ใช้การเสริ มแรงและการเปิ ดเผยข้อมูลในองค์การ 4) การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ ด้วยการเพิ่ม
อานาจการปฏิ บตั ิงานแก่พนักงานในองค์การ 5) การสร้างเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์การ
โดยให้ครอบคลุ มทั้งด้านคน งาน เทคโนโลยี และชุ มชน 6) การให้รางวัลสาหรั บความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และจัดตั้งโครงงาน เพื่อรองรับความคิดดังกล่าว 7) การสร้ างความไว้เนื้ อเชื่ อใจให้เกิ ด
ทัว่ ทั้งองค์การ 8) การมุ่งสู่ การปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง 9) การใช้ระบบการสารวจและประเมิน
ทักษะสมรรถนะของการเรี ยนรู ้ และ 10) การมีระบบต่าง ๆ เพื่อการเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ในองค์การ
ประการที่ 3 มุมมองที่เกี่ยวกับคน (Human Perspective) องค์การจะต้องมีลกั ษณะดังนี้ 1)
การ สนับสนุนให้พนักงานในระดับล่างได้มีโอกาสและสามารถอธิ บาย ความคืบหน้าและอุปสรรค
ในการทางานได้ 2) การสนับสนุ นให้ผบู้ ริ หารทาหน้าที่ เป็ นผูช้ ้ ี แนะ พี่เลี้ ยง ที่ปรึ กษาและเป็ นผู้
เกื้ อหนุ นการเรี ยนรู ้ แก่สมาชิ กขององค์การ 3) การมีผทู ้ ี่เป็ นแม่แบบเกี่ ยวกับการกล้าเสี่ ยง กล้า
ทดลองปฏิ บตั ิในสิ่ งที่คิดดีแล้ว 4) การให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการจัดตั้งทีมปฎิ บตั ิงานทุก
รู ปแบบ และ 5) การใช้คณะทางานที่มีผปู้ ฏิบตั ิมาจากหลายๆ ส่ วนงาน
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในปั จจุบนั นั้น องค์การจะมีการปรั บตัวไปสู่ องค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะภายในปี 2010 (Vince, 2000) สถาบัน การศึ ก ษาโดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมขององค์ความรู ้ที่หลากหลาย และเป็ นที่พ่ ึง
ทางวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ควรที่จะมีการพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ดังนั้นแนวทางที่ควรสร้ างก็คือการสร้างชุ มชนนักปฏิ บตั ิ (Community of Practice) การจัดให้มี
ความพร้อมในทักษะที่จาเป็ น มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันฯ ต้องจัดโครงสร้างองค์การให้มีสภาพแวดล้อม ที่กระตุน้ คุณค่าความเป็ นมืออาชี พและใช้
อย่างเป็ นประโยชน์ที่สุด และลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ (Gordon, Hazlett, & Cate, et.al, 2000)
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การนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มาใช้ในสถาบันการศึกษานั้น ได้มีการศึกษาพบว่า การเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนการสอน หรื อการจัดการองค์การ
เช่น คอลลี่ (Collie, 2002) ได้ศึกษาการนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มาใช้ในการปรับปรุ งการสอนใน
ฝ่ ายวิช าการ พบว่า การนาแนวทางการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เข้า มาใช้ใ นงานด้านวิชาการ
ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุ งการสอน และพัฒนาตัวบุคลากรมากยิ่งขึ้น ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนการสอนดียิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กราเดอร์ (Grader, 2003) ที่ได้ศึกษาการนา
องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ มาปฏิ บตั ิในโรงเรี ยน พบว่าสามารถสร้ างความพึงพอใจและเพิ่มผลการ
ปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึ้น
แต่ลกั ษณะองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยยังไม่มีการศึกษาที่ชดั เจนนัก โดยเฉพาะในด้านการประกันคุ ณภาพ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่ง
ศึกษาลักษณะองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจากการศึกษา
ลักษณะการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้พบว่ามีหลายแนวคิด ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ ดังนี้
ออสบอร์ น (Osborne, 1998) ได้นาแนวคิด ของ เซงเก้ (Senge) เกี่ ยวกับพื้นฐานวินยั 5
ประการ (5 Disciplines) ซึ่ งได้แก่ ด้านความรอบรู ้แห่ งตน (Personal Mastery) ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน (Mental Models) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม
(Team Learning) และ ด้านความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) มาทาการศึกษาวิจยั องค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ และภาวะผูน้ าในระบบมหาวิทยาลัย ซึ่ งได้ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกันแนวคิ ดของ
เซงเก้ ว่าองค์ประกอบ ทั้ง 5 เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการกาหนดความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งขัดแย้งกับผลการวิจยั ของ จอห์นสตันและคลาดเวลล์ (Johnston, &
Caldwell, 2001) ที่ได้นาแนวคิดของ เซงเก้ มาศึกษา เรื่ อง ผูน้ าและการเรี ยนรู ้ ในองค์การเพื่อความ
เป็ นองค์ก ารระดับ โลกของโรงเรี ย น ในประเทศออสเตรเลี ย พบว่า โรงเรี ย นที่ ศึ ก ษาส่ วนใหญ่
บรรลุผลสาเร็ จโดยการใช้รูปแบบแนวคิดของ เซงเก้ เพียงบางส่ วน นอกจากนี้ ฟิ ลิ ปส์ (Phillips,
2003) ได้ศึกษาโมเดลแห่ งการเรี ยนรู ้โดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) และสังเคราะห์
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ข อง เซงเก้ (Senge) คอตเตอร์ (Kotter) อะกี ริ ส
(Argyris) และเพดเลอร์ (Pedler) สามารถสรุ ป คุ ณ ลัก ษณะการเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ 10
ประการ คือ ความตั้งใจ ภาวะผูน้ า กลยุทธ์การคิดและวิสัยทัศน์ การติดต่อสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ และ
การพัฒนา นวัตกรรมและการตัดสิ นใจ การจัดการกับ การเปลี่ ยนแปลง ทุ นทางปั ญญาและการ
จัดการความรู้ การวัดและการประเมินผลงาน และ การตอบแทนและการยอมรับ
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ตารางที่ 2.6 สรุ ปแนวคิดด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้

กระบวนการ
การเรียนรู้
องค์การ
บุคคล
องค์ ความรู้
เทคโนโลยี/สารสนเทศ
การแบ่ งปันข้ อมูล
การร่ วมมือและเรียนรู้เป็ นทีม
การสร้ างระบบจัดเก็บและใช้ ความรู้
ร่ วมกัน
สร้ างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน
สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ การ
และสิ่งแวดล้อม
คิดอย่างเป็ นระบบและวิพากษ์วจิ ารณ์
วัฒนธรรมการเรียนรู้ /องค์การ
ยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
สร้ างองค์ ความรู้
โครงสร้ าง

Marquardt
,1996
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แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์
มุ่งเน้ นผลการทางาน
มอบอานาจหน้ าที่
สนับสนุนทรัพยากร
ภาวะผู้นา/ผู้นา
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ตารางที่ 2.6 (ต่อ)

กระบวนการ
การตอบแทน
การยอมรับ

Marquardt
,1996

Watkins&
Marsick,
1993

Gephart,
Marick, Duren
,& Spiro,1996

Lussier, &
Christophe
r, 2004

Bryan T.
Phillips,
2003

Cumming
&Worley,
2005

/
/

จากตารางที่ 2.6 แสดงให้เห็ นว่าลักษณะของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีรูปแบบที่
หลากหลาย แม้แนวคิดของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้อย่างเกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลในทุ ก ลัก ษณะงาน ดัง นั้น ในการวิ จยั ครั้ งนี้ จึ ง ใช้แ นวคิ ด ของ คัม มิ่ ง และวอร์ เ ลย์
(Cumming, & Worley, 2005) ที่ได้สรุ ปคุณลักษณะองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้วา่ ประกอบด้วย 5
ลักษณะ คือ โครงสร้ างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ แนวปฏิ บตั ิด้านการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ า ซึ่ งในแต่ละองค์ประกอบในแนวคิดได้มีการศึ กษาวิจยั
สอดรับไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งแสดงรายละเอียดดังนี้
โครงสร้าง (Structure) เป็ นระบบการบริ หารจัดการ องค์การที่ตอ้ งมีโครงสร้างที่สาคัญที่
เน้นให้เกิดการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน เพื่อบรรลุ เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยโครงสร้ างองค์การ ต้อง
เน้นที่นโยบายการบริ หาร การทางานเป็ นทีม และการมี เครื อข่ายระหว่างภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนข้อมูล การคิดเชิ งระบบ และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร ระบบ
ต้องยอมให้บุคลากรมีอานาจในการตัดสิ นใจในส่ วนที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อทั้งองค์การ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ มาร์ ควอร์ ท และ เรย์โนล์ (Marquardt, & Reynolds, 1994) ที่ได้สรุ ปไว้วา่ ปั จจัยที่
ก่อให้เกิ ดความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านโครงสร้างองค์การ ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง
องค์การที่เหมาะสม มีลกั ษณะที่ยืดหยุน่ มีคาอธิ บายหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน และเอื้อต่อการ
ตั้ง ที ม ทางาน 2) การท างานเป็ นที ม ที่ ช่วยส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อ สร้ า งการแข่ง ขัน และพลังร่ วม
เครื อข่ายภายในทีมระหว่างทีม และมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน เป็ นแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานสู่ เป้ าหมาย
ซึ่ งต่อมา มาร์ ควอร์ ท (Marquardt, 2002) ได้ศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง พบว่า โครงสร้างขององค์การมี
อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการดารงอยูแ่ ละต่อบุคลากรในองค์การ เป็ นตัวกาหนดระบบการดาเนิ นงานการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน ช่ องทางการสื่ อสาร กระบวนการตัดสิ นใจ และระดับการ
ควบคุมภายในองค์การทั้งนี้ลกั ษณะทางโครงสร้างขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะเป็ นแบบแบนราบ
(flat) ไม่มีขอบเขตที่จากัด มีความเหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศที่เปิ ดเผยและมีความคล่องตัว
สู งซึ่ งเป็ นระบบที่ไม่มีการปิ ดกั้นตายตัว จะทาให้เกิ ดการไหลเวียนของข้อมูล และเปิ ดกว้างให้
องค์การได้รับประสบการณ์มากที่สุด สามารถติดต่อสื่ อสารร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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อี กทั้งควรตั้ง อยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่ จะเรี ย นรู ้ และหลักการบริ หารงานขององค์การ
ดังนั้นการกาหนดโครงสร้ างขององค์การจึงต้องคานึ งถึ งปั จจัย ที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
เรี ยนรู้ ดังที่ เจมส์ ยิง และแมน (James, Ying, & Man, 2004) ศึกษาผลกระทบของโครงสร้าง
องค์การและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ โดยเก็บ
ข้อมูลจาก 110 บริ ษทั ที่เกิดใหม่ วัดประสิ ทธิ ผลองค์การจากความสามารถและสุ ขภาพขององค์การ
ที่เน้นการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองความต้องการของตลาด และการลด
การใช้ทรัพยากรฟุ่ มเฟื อย พบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลองค์การ โครงสร้างองค์การ และอธิ บายว่าโครงสร้างองค์การเป็ นกุญแจที่
สาคัญในการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาประสิ ทธิ ผล
องค์การในประเทศไทย จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการจัดโครงสร้างขององค์การหรื อสถานศึกษา มี
ส่ วนสาคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การหรื อสถานศึกษา ดังนั้นการจัดโครงสร้าง
ขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศที่เปิ ดเผยและมีความคล่องตัว จะ
ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม มีการแบ่งปั นความรู้ซ่ ึ งกันและกัน และในที่สุดจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ขององค์การ ตลอดจนช่วยเสริ มสร้างความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ หากการจัด
โครงสร้างองค์การที่เป็ นสถานศึกษาในลักษณะดังกล่าวก็จะช่ วยเสริ มสร้างให้สถานศึกษามีความ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
สรุ ปได้ว่า โครงสร้ างองค์การสาหรั บองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการกาหนดระบบการ
ดาเนิ นงาน ที่ประกอบด้วย โครงสร้ างที่ไม่มีขอบเขต มีข้ นั การบังคับบัญชาในแนวราบ มี พลวัต
เปลี่ ย นแปลงได้ง่ า ย โดยมี ก ารก าหนดกระบวนการที่ แ สดงความความสั ม พันธ์ ท้ งั ภายในและ
ภายนอกสถาบัน การศึ ก ษาที่ มี ล ัก ษณะเป็ นองค์ร วม ท าให้ เกิ ด การบู รณาการระหว่า งผูบ้ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา และชุมชน เช่น ดาเนินงานรู ปแบบโครงการ เครื อข่าย เป็ นต้น
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Systems) เนื่องจากในปัจจุบนั เทคโนโลยีสาร
สนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อบุคคลต่อสังคม ซึ่ งเป็ นสังคมแห่งความรู ้ มีการเรี ยนรู ้โดยผ่านสื่ อ
เทคโนโลยี โดยที่การเรี ยนรู ้ ในองค์การอยู่ที่การรวบรวมและกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสาร มีระบบ
โครงสร้างความรู้ทางการจัดการ (Knowledge Management Architecture) การใช้เว็บ (Web Portal)
เพื่อให้ใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง ลูกค้า และการบริ การ รวมไปถึงผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในองค์การเข้าด้วยกัน มาร์ ควอร์ ท (Marquardt, 2002) กล่าวว่า ระบบย่อยหลักด้านเทคโนโลยีเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้ า งองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เพราะองค์การที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี จะก้าวล้ าได้ดีกว่าองค์การอื่น เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยสนับสนุ นให้คนในองค์การ
เข้าถึงความรู้ และมีการแลกเปลี่ ยนสารสนเทศและการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน สถาบันการศึกษาก็
เช่นเดียวกัน ปั จจุบนั สถาบันการศึ กษาต่างจัดหาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริ หาร การบริ การ การ
เรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเหมาะเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยจะต้องมีระบบฐานข้อมูลในด้าน
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ต่างๆ ที่มีความถูกต้องและทันสมัย สะดวกต่อการนามาใช้และใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทุกชนิ ด
ทุกประเภทเพื่อพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับแนวคิ ดของ เบ็นเน็ ทและโอเบรี ยน
(Bennet, & O'Brien, 1994) ที่กล่าวว่าการเรี ยนรู ้ขององค์การต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให้
ทันกับยุคข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและการเผยแพร่ มาร์ ควอร์ ทและเรย์โนลด์ (Marquardt, &
Reynolds, 1994) ได้ทาการศึกษา พบว่า เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู้ มีอิทธิ พลต่อองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ ซึ่งองค์การต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ อย่างทัว่ ถึง และผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่า เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญของการจัดการความรู ้ ที่ช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Choi,
2000; Hussian, & Others, 2004; Hurley, & Green, 2005; Ghalib, 2004)
จะเห็นว่าในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อบุคคลต่อสังคม
และองค์การ มีการเรี ยนรู ้ โดยผ่านสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย เพื่อให้ทนั กับยุคข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ในการสนับสนุ นการติดต่อสื่ อสาร ระหว่าง
บุคคลและหน่ วยงานต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะช่ วยให้การปฏิ บตั ิ งานใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ทัว่ ถึ งและส่ งเสริ มต่อความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะสถาบัน การศึ ก ษาในยุคปั จจุ บนั ควรนาระบบเทคโนโลยีที่ ทนั สมัยมาใช้ใ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยสนับสนุนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ ระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว สามารถติดต่อสื่ อสาร รวบรวมและนาข้อมูล
มาใช้อย่างทันท่วงที ซึ่ งองค์การควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้และเพิ่มทักษะในการนาเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพต่อองค์การ และง่ ายต่อการจัดการความรู ้ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ใ น
องค์การให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วต่อไป
3. แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Practices) เป็ นการวาง
ระบบ การเรี ยนรู้ของบุคลากร การประเมินและการให้รางวัล เพื่อผลการปฏิบตั ิงานในระยะยาว มี
การส่ งเสริ ม การแสวงหาและแลกเปลี่ยนทักษะและความรู ้ใหม่ๆ มีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้
การพัฒนาทักษะในการทางาน และการให้เครดิ ตทางการศึกษาต่อเนื่ องอื่นๆ อีกด้วย แนวคิดของ
มาร์ ควอร์ ท (Marquardt, 2002) ระบุวา่ คนมีความสาคัญต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เพราะว่า คนมี
ศักยภาพและความสามารถที่ จะเรี ยนรู้ คนเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลข่ าวสาร ให้
กลายเป็ นความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นในองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับเซงเก้ (Senge, 1990)
ที่กล่ าวสนับสนุ นว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่าขององค์การ โดยเน้นที่การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล ให้บุคคลมี ความชานาญในระดับพิเศษ เซงเก้ ถื อว่าบุคคลเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ทั้งที่เป็ นเอกัตบุคคลและเป็ นทีม ความสามารถของบุคลากร เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นองค์การที่เน้นเรื่ องการกระจาย
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อานาจ และเรื่ องการทาให้เป็ นมาตรฐานในด้านทักษะของบุคลากรในองค์การ ผูบ้ ริ หารจะต้องให้มี
การพัฒนาจนถึงระดับความเป็ นวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน มี
ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ มีความสามารถในการกาหนดมาตรฐานงาน ตลอดจนการปฏิบตั ิ
และการประเมินผลด้วยตนเอง (วิโรจน์ สารรัตนะและอัญชลี สารรัตนะ, 2545) สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ เบ็นเน็ทและโอเบรี ยน (Bennett, & O'Brien, 1994) ได้ศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคคล
หรื อทีมงานเป็ นปั จจัยสาคัญ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้และการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุ น้ ให้สมาชิ กพัฒนาตนเอง
ขณะเดียวกันนั้นก็จะส่ งเสริ มการพัฒนาทีมงานด้วย
จะเห็ นว่าในองค์ประกอบขององค์การ คนเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ สุด ทั้งนี้ ก็เพราะว่าคนมี
ศักยภาพและความสามารถที่ จะเรี ยนรู้ คนเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลข่ าวสาร ให้
กลายเป็ นความรู ้ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อองค์การ สถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ จะต้องพัฒนาบุค ลากรให้มี ประสิ ทธิ ภาพในการปฎิ บตั ิงาน ให้เข้าใจสภาวะการณ์
เปลี่ ย นแปลงของโลกในยุค ปั จ จุ บ ันตลอดจนจัด ให้มี ร ะบบการพัฒ นาตนเอง เพื่ อ ให้มี ค วามรู้
ความสามารถ และความชานาญเพิม่ ขึ้น และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ การที่องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จะช่วยส่ งเสริ มให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ
และส่ งเสริ มความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
ดังนั้นแนวปฏิ บตั ิ ในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ จาเป็ นต้อง
วางแผนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่แตกต่างไปจากรู ปแบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แบบเดิม
ที่เน้นพัฒนาบุคคลด้วยการฝึ กอบรม แต่รูปแบบการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ จะเน้นการเรี ยนรู้ จากภายในองค์การ โดยส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงาน เรี ยนรู ้ จาก
ความสาเร็ จและความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน เน้นการพัฒนาบุคคลผ่านกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ทั้งบุคคลและทีม (Kaiser, 2000; Bennett, & O’Brien, 1994)
สรุ ปได้วา่ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คือ การวางระบบการบริ หารงานด้านบุคลากร ที่เอื้อ
ต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้จากภายในองค์การ โดยส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้จากการ
ปฏิ บตั ิงาน เรี ยนรู ้จากความสาเร็ จและความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน เน้นการพัฒนาบุคคลผ่าน
กระบวนการปฏิบตั ิงานทั้งบุคคลและทีม การที่องค์การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ส่ งเสริ ม
ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และช่วยส่ งเสริ มให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป
4. วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) องค์การต้องมีวฒั นธรรมที่จะส่ งเสริ มการ
เปิ ดกว้างการคิ ดอย่างสร้ างสรรค์ และการทดลองขึ้ น โดยมี การสนับสนุ นทางสังคม กระตุน้
พนักงานให้แสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อกัน มีอิสระในการทดลองสิ่ งใหม่ มีโอกาสที่
จะผิดพลาดและเรี ยนรู ้ จากความผิดพลาดนั้น ซึ่ ง ร๊ อบบินส์ (Robbins, 2005) ได้กล่ าวว่า การมี
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วัฒนธรรมองค์การ สามารถช่วยให้การปฏิบตั ิงานร่ วมกันของบุคลากรในองค์การ ให้มีการเปิ ดรับ
ความรู้ซ่ ึ งก่อให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลง นาไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เกิ ดความรู ้ มีความ
เป็ นอิ สระในการคิ ดค้นสิ่ งใหม่ๆ และมี กระบวนการเรี ยนรู ้ ในความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้น โดยมาร์ ค
วอร์ ท (Marquardt, 1996) ได้สรุ ปปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในด้านวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 1) บรรยากาศที่ เกื้ อหนุ น มุ่งส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของผูป้ ฎิ บตั ิ งาน เพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนาศักยภาพ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ อดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลาย มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน และให้อิสระในการแสดงความคิดเห็ น เป็ นการสร้ างบรรยากาศที่ส่งเสริ ม
บรรยากาศที่เป็ นประชาธิ ปไตยและให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็ นการสร้างบรรยากาศที่
เป็ นประชาธิ ปไตยและส่ งเสริ มให้เกิ ดการมีส่วนร่ วม 2) การเรี ยนรู ้ ในองค์การและการไม่ทอ้ ต่อ
ความล้ม เหลว ท าให้บุ ค ลากรมี ล ัก ษณะใฝ่ รู้ ศึ ก ษา ค้นคว้าและเผยแพร่ ค วามรู ้ มี แรงจู ง ใจที่ จ ะ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และได้รับการสนับสนุ นทั้งการเงิ นและขวัญกาลังใจจากผูบ้ ริ หาร
และ 3) การส่ งเสริ มให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการสร้ างและถ่ายโอนความรู ้ และให้มีหน้าที่ในการ
สร้างนวัตกรรมหรื อองค์ความรู ้ใหม่ให้กบั องค์การอย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรมองค์การขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Kaiser, 2000) จะมี 3 ลักษณะ คือ 1) การ
แลก เปลี่ยนความรู ้ หมายถึง บุคลากรยอมรับว่าตนไม่ได้เป็ นผูร้ ู ้ท้ งั หมด ดังนั้นจึงต้องมีการแบ่งปั น
ความรู้ระหว่างบุคลากร ซึ่ งจะทาให้การเรี ยนรู ้ของตนเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว 2) การมีอิสระในการ
เรี ยนรู ้ หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ อย่างมีเสรี ภาพ และมีความคิดอิสระ สร้างความคิด
ใหม่ กล้าเสี่ ยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 3) ความเป็ นเอกภาพในองค์การ หมายถึง สมาชิกในองค์การ
จะต้องมีจิตสานึกในการทางานตามสถานะของตน โดยยอมรับและเข้าใจเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ ง
ทาให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การเสมือนตนเองเป็ นหุ น้ ส่ วนขององค์การ
วัฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะวัฒ นธรรมที่ เ น้น ถึ ง คุ ณค่ า ของการค้น หาสิ่ ง ใหม่ (Lussier, 2004) โดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การถ่ายทอดความรู ้สู่ผเู ้ รี ยน
มี ค วามทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง สามารถน าไปปรั บ ใช้ ไ ด้ใ นสถานการณ์ จ ริ ง วัฒ นธรรมใน
สถาบันการศึกษาจึงควรเน้นให้เกิ ดการริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการทางาน โดยอยู่บน
พื้นฐานของการยอมรับว่าการเรี ยนรู ้ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิ ดองค์
ความรู ้ใหม่ๆ เสมอ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อย่างต่อเนื่อง
สรุ ปได้วา่ วัฒนธรรมองค์การขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ เป็ นการปรับลักษณะขององค์การ
ให้สมาชิ กในองค์การยอมรับและเห็นคุณค่าร่ วมกันโดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนรู ้ มีแนวปฏิบตั ิที่ยึดถือ
เป็ นระเบี ย บสื บ ต่ อ กัน มาในองค์ก าร โดยผูบ้ ริ ห ารและสมาชิ ก ในองค์ก ารร่ ว มกัน ปรั บ เปลี่ ย น
วัฒ นธรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกัน สร้ า ง
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไป
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5. ภาวะผูน้ า (Leadership) การเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อนาไปสู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ต้องการผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความเปิ ดกว้าง กล้าเสี่ ยง และเน้นความสาคัญของ
การเรี ย นรู ้ มี ก ารสื่ อ สารวิ สั ย ทัศ น์ และส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นพนัก งานของตนเอง มาร์ ค วอร์ ท
(Marquardt, 1996) ได้กล่ าวว่า ผูน้ าควรมี อานาจปฏิ บตั ิ แก่ บุคลากร ให้มีอิสระในการคิ ดและ
ตัดสิ นใจ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง และ แบรดตัน และคณะ (Bratton, et.al., 2005) ได้
เสนอว่ า คุ ณ สมบัติ ข องผู้น า จะต้อ งมี ท ัก ษะความสามารถที่ ส าคัญ 3 ประการ คื อ 1) ทัก ษะ
ความสามารถทางวิชาการหรื อการทางาน หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ วิธีการ เทคนิ ค
และเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสู งสุ ด 2) ทักษะความสามารถในการ
เข้า กับ คน หมายถึ ง ความสามารถที่ จะท างาน ร่ วมกับ บุ ค คลอื่ นได้ มี ม นุ ษ ย์สั ม พันธ์ ที่ ดี และมี
ความสามารถในการเป็ นผูน้ า และ 3) ทักษะความสามารถในการคิดและมองการณ์ไกล หมายถึง
การมีความสามารถในการคิดและเข้าใจ ถึ งเหตุการณ์ ในอนาคต ที่จะมีผลกระทบต่อองค์การ แต่
การเป็ นผูน้ าในองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ นั จะต้องมีภาวะผูน้ าที่มีลกั ษณะพิเศษเพิ่มเติม คือ ต้องมี
ความมุ่งมัน่ อุทิศตนเพื่อให้สมาชิ กปฏิ บตั ิงานสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การกาหนด และประสาน
วิสั ย ทัศ น์ ข องบุ ค ลากร มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ สามารถสอนงาน สอนทัก ษะ พร้ อ มสอน
คุณธรรม รวมทั้งเป็ นผูช้ ่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
สอดคล้องตามแนวคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ Senge (2006) ที่ได้กล่าวอธิ บายว่าการอยูร่ อดใน
ภาวะที่เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว องค์การก็เช่นเดียวกันที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เปลี่ยนแปลงไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการที่จะก้าวเดินสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะต้องเริ่ มจากผูน้ าองค์การใน
การสนับ สนุ น สมาชิ ก ในองค์ก าร ความส าเร็ จ ขององค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ จะขึ้ น อยู่ก ับ การ
ติดต่อสื่ อสาร การร่ วมมีวิสัยทัศน์เดียวกัน การสร้ างให้เกิ ดบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การร่ วมคิดอย่างเป็ นระบบ
ดังนั้นจะเห็นว่าผูน้ ามีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ โดยเฉพาะการจัดการความรู ้
ในสถาบันการศึกษา ที่ตอ้ งการผูน้ าที่ มุ่งเน้นในการเรี ยนรู้ (Learning focuses leadership) และ
รู ปแบบของผูน้ าและการมีส่วนร่ วม ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน
สถาบันการศึกษา (Johnston, & Caldwell, 2001; Stover, 2003) ดังนั้นการสร้ างองค์การให้เป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ต้องการผูน้ าที่เป็ นแบบอย่างของการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต มีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มุ่งมัน่ และอุทิศตนเพื่อองค์การ บทบาทจะเปลี่ยนจากการ
เป็ นผูค้ วบคุม (Controlling) เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) และเป็ นผูส้ อนงาน
(Mentoring) และเป็ นพี่เลี้ยง (Coaching) (Pedler et.al, 1991; Kaiser, 2000) โดยผูน้ าในสถานศึกษา
จะต้องเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ งนาไปสู่ การ
ปรับโครงสร้างและกระบวนการดาเนินงานในสถานศึกษา (Voulalas, & Sharp, 2005)
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สรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นผูน้ าที่เห็นความสาคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคิดที่เปิ ดกว้าง กล้าเสี่ ยง และเน้นความสาคัญของการเรี ยนรู้
ให้ความสาคัญของการสื่ อสาร ความสาเร็ จขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ข้ ึนอยู่กบั การติดต่อสื่ อสาร
การส่ งเสริ มให้มีวสิ ัยทัศน์เดียวกันทั้งองค์การ
ทั้งนี้ แนวความคิดนี้ ครอบคลุมในหลายมิติ และให้ความสาคัญในรายละเอียดของปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะเห็นได้จากการร่ วมวิเคราะห์ถึงปั จจัยด้านโครงสร้ าง วัฒนธรรม และการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ อีกทั้งยังพบว่าเป็ นกรอบแนวคิดที่มีความครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดอื่นอีกด้วย
เช่น การผสมผสานกับกรอบแนวคิดหลักการ 5 ประการของ Senge (2006) เข้ามาด้วยกัน กรอบ
แนวคิดนี้ ยงั มีความทันสมัยเนื่ องจากมีการนาความคิดของการใช้เทคโนโลยีซ่ ึ งก้าวหน้าเป็ นอย่าง
มากในปั จจุ บนั มาร่ วมเป็ นปั จจัยในการวิเคราะห์ กบั การเรี ยนรู้องค์การ และยังได้เป็ นแนวคิดที่
อธิ บายถึงเรื่ องการจัดการความรู้ในองค์การอีกด้วย โดยสรุ ปแล้วจะเห็ นได้ว่ากรอบแนวคิดนี้ เป็ น
กรอบแนวคิดที่มีความชัดเจนและครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อย่างไรก็
ตาม Chajnacki (2007) ได้แสดงความคิดเห็นในกรอบแนวคิดนี้ วา่ มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งเมื่อ
พิจารณาด้านบุคลากรและความรู้ ทว่า เมื่อพิจารณาใช้กบั เทคโนโลยีและโครงสร้ างองค์การจะ
พบว่ามีความเกี่ยวพันกันน้อยมาก
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ดา้ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วสรุ ป
ได้วา่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู้ หมายถึง การจัดระบบในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสามารถและ
ความพร้ อมในการนาความรู ้ ที่มีอยู่ท้ งั ภายในและภายนอกองค์การ ให้เป็ นองค์การที่มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ ย นแปลง โดยมุ่ งเน้นความรู ้ เป็ นกลไกสาคัญมาปรั บ ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ต่อพันธกิ จ
องค์การ โดยมีการเรี ยนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งนาความรู ้ มาพัฒนา ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง
เพื่อให้เกิ ดการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
บุคคลทุกระดับในองค์การได้อย่างแท้จริ งและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อองค์การ โดยองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1. โครงสร้ า งองค์ ก าร หมายถึ ง แนวคิ ด ในการด้า นการออกแบบการบริ หารใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ที่บุคคลใน
สถาบันอุ ดมศึ กษาต้องปฏิ บ ตั ิ ร่วมกัน เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายองค์การ โครงสร้ างองค์การสาหรั บ
องค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ เป็ นการก าหนดระบบการดาเนิ นงานที่ ป ระกอบด้วย โครงสร้ า งที่ ไ ม่ มี
ขอบเขต มี ข้ ัน การบัง คับ บัญ ชาในแนวราบ มี พ ลวัต เปลี่ ย นแปลงได้ง่ า ย โดยมี ก ารก าหนด
กระบวนการที่แสดงความความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ น
องค์รวม ทาให้เกิ ดการบูรณาการระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุ คลากรนักศึ กษา และชุ มชน เช่ น
ดาเนินงานรู ปแบบโครงการ เครื อข่าย เป็ นต้น
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2. ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ภ ายในหรื อภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ทาการรวบรวม จัดเก็บอย่างเป็ นระบบ รักษาและนาเสนอออกมาในรู ปแบบ
ต่างๆ ที่พร้ อมต่อการนาไปใช้ เพื่อรองรับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว สามารถติดต่อสื่ อสาร รวบรวมและนา
ข้อมูลมาใช้อย่างทันท่วงที ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้และเพิ่มทักษะในการ
นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อองค์การ และง่ายต่อการจัดการความรู ้ และส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วต่อไป
3. การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึง การวางระบบการบริ หารงานด้านบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่เอื้อต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เน้นการเรี ยนรู ้จากภายในองค์การ โดย
ส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิงาน เรี ยนรู ้ จากความสาเร็ จและความผิดพลาดจากการปฏิ บตั ิงาน
เน้นการพัฒนาบุ คคลผ่า นกระบวนการปฏิ บตั ิ งานทั้งบุ คคลและที ม การที่ องค์การมี บุคลากรที่ มี
ความรู้ ความสามารถ ส่ งเสริ มความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และช่ วย
ส่ งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษามีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
4. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน
อุดมศึกษา ให้บุคลากรในสถาบันฯ ยอมรับและเห็นคุณค่าร่ วมกันโดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนรู ้ และจัด
ระบบการปลูกฝังให้เข้าใจร่ วมกัน มีแนวทางในการปฏิบตั ิร่วมกัน เอื้อต่อการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ มี แนวปฏิ บตั ิ ที่ยึดถื อเป็ นระเบี ยบสื บต่อกันมาในองค์การ โดยผูบ้ ริ หารและบุ คลากรใน
องค์ก ารร่ ว มกันปรั บ เปลี่ ย นวัฒนธรรมการเรี ย นรู ้ ให้ส อดคล้องกับ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อร่ วมกันสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไป
5. ภาวะผูน้ า หมายถึง ผูท้ ี่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายองค์การด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยเป็ นผูป้ ฎิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่าง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจและกระตุน้ ให้บุคคลตื่ นตัว ในการปฏิ บตั ิ ตาม
แนวคิดองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยภาวะผูน้ าขององค์การแห่ งการเรี ย นรู ้ ควรเป็ นผูน้ าที่ เห็ น
ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความคิดที่เปิ ดกว้าง กล้าเสี่ ยง เน้นความสาคัญ
ของการเรี ยนรู้ ให้ความสาคัญของการสื่ อสาร และส่ งเสริ มให้มีวสิ ัยทัศน์เดียวกันทั้งองค์การ
ตอนที่ 3 การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มุ่ ง พัฒ นาการศึ ก ษาชาติ ด้ว ยการปฎิ รู ป
การศึกษา หมวด 6 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มาตรา 48 ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่ ง ทุกประเภท จัดให้มีระบบ
การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารคุ ณภาพ ที่จะต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดการศึกษา
ต้องมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
ให้บริ การวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การดาเนินการ ตามภารกิจ ทั้ง 4
ประการ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการดาเนินการ
ประกันคุณภาพ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการ (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554,
หน้า 1) ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาและรวมรวม ข้อมูลเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ แนวคิด
เกี่ ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ทั้งการประกันคุ ณภาพศึกษาภายในและภายนอก วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คุณภาพ เป็ นความสมบรู ณ์แบบที่แสดงถึงความมีมาตรฐานสู งสุ ด (Sallis, 1993) โดย
อาจมี การกาหนดเกณฑ์หรื อข้อกาหนดเพื่อใช้ในการวัดระดับคุ ณภาพ (วีรพจน์ ลื อประสิ ทธิ์ กุล,
2540) ตามความต้องการหรื อความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Hradesky,
1995) ซึ่ ง ระดับ คุ ณภาพก็ เปลี่ ย นแปลงได้เช่ นกัน โดยขึ้ นอยู่ก ับ การผลิ ต การบริ ก าร บุ ค คล
กระบวนการ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งหากปั จจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงคุณภาพก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน
(Goetsch ,& Davis, 1994; Besterfield, 1995) โดยใช้การประกันคุณภาพ ซึ่ งเป็ นกระบวนการหนึ่ ง
ในการพัฒนาส่ งเสริ มให้องค์การเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ Sallis (1993) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพว่าประกอบด้วย 3 ลาดับขั้น คือ การควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการบริ หารงานแบบทัว่ ทั้งองค์การ โดยใช้กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่ องโดยใช้วงจร PDCA ของ Shell Logier (1991) ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การจัด
กระทา (Do) การตรวจสอบ (Check) และการกาหนดมาตรการแก้ไข (Action) เพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง ในส่ วนของการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา นั้นเป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนิ นงานในแต่ละองค์ประกอบคุ ณภาพตามดัชนี บ่งชี้ ที่
กาหนด เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสาธารณชนให้มนั่ ใจได้ว่าสถาบันนั้น ๆ
สามารถให้ผลผลิตทาง การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานของสถานศึกษา ที่ยงั ไม่เข้ามาตรฐาน
ผลักดันให้ได้มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการใช้ขอ้ มูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาป้ อนกลับมาเพื่อ
รายงานหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ร่ วมกันสนับสนุ นและพัฒนาสถานศึ กษาให้ได้มาตรฐานที่
กาหนดไว้ โดยมีความเชื่ อว่า ถ้ากระบวนการประกันคุ ณภาพมีการวางระบบอย่างถูกต้องแล้ว
คุณภาพที่ดีก็จะตามมาด้วย (อุทุมพร จามรมาน, 2541) ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จะเกิดความ
เชื่ อมัน่ ว่า ผลผลิ ตที่ เกิ ดขึ้ นจะมี คุณภาพตามลัก ษณะที่ ตอ้ งการด้วยเช่ นกัน (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2547)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการรักษาระดับคุณภาพจึงต้องมีกระบวนการในการรักษาและพัฒนาระดับ
คุณภาพ ไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหรื อผูท้ ี่เข้ารับบริ การ โดยใช้การประกัน
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คุณภาพ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ก่อให้เกิดความมัน่ ใจว่ากิ จกรรมในกระบวนผลิตทั้งหมด ได้ดาเนินไป
อย่างมีความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั และมีประสิ ทธิ ภาพ (Juran, & Gryna, 1993) โดยเน้นการใช้สถิติ
มาใช้ใ นการควบคุ ม โดยได้มี การนาประเด็ นอื่ นๆ ได้แก่ การออกแบบ การวางแผนและการ
บริ การ มาเป็ นองค์ประกอบของคุณภาพด้วย การประกันคุณภาพครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ
การกาหนดตัวเลข ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคุณภาพ การควบคุมคุ ณภาพทั้งองค์รวม ความเชื่อถือได้ของ
การผลิตและความผิด พลาดเท่ากับศูนย์ (Bounds, 1994) ในบางครั้งอาจผนวกเรื่ องการตรวจสอบ
คุ ณภาพ (Inspection) ไว้ใ นการประกันคุ ณภาพด้วย กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง การประกันคุ ณภาพเป็ น
กิจกรรมด้านการบริ หารจัดการ และกิจกรรมการควบคุมเพื่อให้ได้คุณภาพที่คงที่ เน้นการแก้ปัญหา
ในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าและบริ การอย่างมีคุณภาพตามระดับที่ตอ้ งการหรื อ
คาดหวั ง ดั ง นั้ นการประกั น คุ ณภาพจึ ง ครอบคลุ ม ถึ ง กลไก (Mechanisms)
และ
กระบวนการ (Processes) ที่นาไปสู่ ก ารรั กษาและปรั บปรุ งคุ ณภาพของผลลัพธ์ เพื่ อช่ วยให้
ผูเ้ กี่ ยวข้อง (Stakeholders) มัน่ ใจในวิธีควบคุ มคุ ณภาพและมัน่ ใจในมาตรฐานของผลผลิ ต อีกทั้ง
เป็ นการรับประกันหรื อรับรองว่าจะได้มาตรฐานตามที่ระบุ (Harman, 1996) นอกจากนี้ การประกัน
คุณภาพยังเป็ นระบบที่สามารถใช้ในการป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่หากปั ญหาเกิ ดขึ้นแล้วต้อง
ตรวจสอบหาปั ญหานั้นให้พบ แล้วอธิ บายสาเหตุและป้ องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิ ดขึ้นอีก (Robert,
1997)
ในการบริ หารการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 23ก ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา สรุ ป ได้ว่า สถานศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาต้องดาเนิ นการให้เกิ ดระบบ
ประกันคุณภาพซึ่ งการประกันคุณภาพจะต้องดาเนินการทั้งประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดย
ระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาประกอบด้วย การประเมินคุ ณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องตลอดปี โดยการประกัน
คุ ณภาพภายในให้ดาเนิ นการภายในสถาบันทุ กปี ถื อว่า เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการบริ หาร
การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้ามาติดตามตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี ส่ วนการ
ประกันคุ ณภาพภายนอก จะท าการตรวจประเมิ น โดยส านักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดาเนิ นการประเมิน ทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์การประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ สมศ.ได้กาหนดไว้
ท าให้ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาจึ ง ต้องดาเนิ นการบริ หารการศึ ก ษาอย่า งมี คุ ณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่ได้กาหนดไว้ แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ งมีความแตกต่างกัน
ทั้งด้านปั จจัยนาเข้า ได้แก่ ความเหมาะสมและความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยน คุณวุฒิและศักยภาพ
อาจารย์ กระบวนการ ได้แก่ มาตรฐานของหลักสู ตร ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนการสอน
ความพร้อมของสิ่ งอานวยความสะดวก และผลผลิต ได้แก่ บัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการ
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คิดวิเคราะห์อย่างมี จริ ยธรรม (Donale, 1987; Strike, 1985) ซึ่ งสิ่ งที่จะทาให้เกิ ดคุ ณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาก็คือ การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน (Baumgart, 1987) ทาให้การประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงเป็ นการดาเนิ นการตามมาตรการ หรื อระบบที่สร้ างความมัน่ ใจ พึงพอใจ
ประทับใจต่อสังคม ว่าสถานศึ กษาที่ ได้รับการรั บรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึ กษาอย่างมี
คุณภาพ ผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ (กรมสามัญศึกษา, 2540; สมศักดิ์
สิ นธุระเวชญ์, 2540)
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ (คู่มือ
การประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา, 2550)
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของคณะวิชา หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา
ในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. เพื่อให้คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง
อันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (Targets) และเป้ าประสงค์
(Goals) ที่ต้ งั ไว้และเป็ นสากล
3. เพื่อให้คณะวิช าหรื อหน่ วยงานเที ย บเท่า ในสถาบันอุ ดมศึ กษาทราบจุ ดแข็ง จุ ดที่ ควร
ปรับปรุ ง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริ มจุดแข็งและพัฒนาจุดที่
ควรปรับปรุ งของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล สาธ ารณ ะ ที่ เ ป็ นประโย ชน์ ต่ อ ผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ย ท าให้ ม ั่ น ใ จว่ า
สถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. เพื่อให้หน่ วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุ ดมศึ กษามี ขอ้ มูลพื้นฐานที่ จาเป็ นสาหรั บการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ผลของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ท าให้ ผู ้เ กี่ ย วข้อ งได้ รั บ
ประโยชน์ ดังนี้ (สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์, 2540)
1. ผูเ้ รี ยนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวังของ
หลักสู ตร
2. ประชาชน จะเกิ ดความมัน่ ใจในการส่ งบุ ตรหลานเข้าเรี ยนในสถานศึกษา แต่ละแห่ งมี
คุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน
3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าทางานด้วยความมัน่ ใจ สังคม มัน่ ใจในการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
4. สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชดั เจนตามมาตรฐานกลางที่กาหนด มีระบบ
บริ หารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทางานที่เป็ นมาตรฐาน ทางานเป็ นทีม และมีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่ อง
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ในการดาเนิ น การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษานั้น สถาบันการศึ กษาต้องดาเนิ นการทั้ง การ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ ใน
ส่ วนการประเมินคุณภาพเป็ นการประเมิน และการตรวจสอบคุ ณภาพและมาตรฐานด้านปั จจัย
นาเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ซึ่ งเป็ นการเน้นประเมิน “เหตุ” ส่ วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะเน้นการประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ส่ วนการประเมินคุณภาพภายนอกจะใช้ตวั บ่งชี้ ตาม
มาตรฐานต่างๆ ในการประเมินผลการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา ซึ่ งในการประเมินจะต้องคานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรี ยนการสอนของ
แต่ละสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดทารายงานประจาปี เตรี ยมเอกสาร
ข้อมูล ในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน ทาให้มีการวางระบบพัฒนา
คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการ
พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่ วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นการประเมินคุ ณภาพการจัด
การศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ ง
กระทาโดยหน่วยงานภายนอกหรื อผูป้ ระเมินภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในกับการประเมินคุ ณภาพภายนอกจึงเป็ นสิ่ งที่
เชื่อมโยงกัน ดังแสดงความเชื่อมโยง ดังภาพที่ 2.2
การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมิน
การปฏิบตั ิงาน

ตนเองของ

ของสถาบันฯ

สถาบันฯ

รายงานประจาปี

การตรวจ
เยีย่ ม

รายงานผล
การประเมิน

การติด
ตามผล

ข้อมูลป้ อนกลับ
ข้อมูลป้ อนกลับ

ภาพประกอบที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ที่มา : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (2549)
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จากภาพประกอบที่ 2.2 จะเห็ นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ
ภายในแล้ว จะต้องจัดทาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นรายงานประจาปี ที่มีการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเสนอผลการปฏิบตั ิงาน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินตนเองจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
อย่างหนึ่ งของการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกการประเมิ นตนเอง มิได้มีหมายรวมถึ งเฉพาะการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งเป็ นผลจากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการ
บริ การสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงกระบวนการดาเนิ นงานบริ หารจัดการทุก
ด้าน ตามสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ งของสถาบันอุดมศึกษา
รายงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา หรื อ SAR จะเป็ นเอกสารที่แสดงการเชื่ อมโยง
ระหว่างการประกันคุ ณภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ งสานักมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. จะนาไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะช่ วยให้คณะผูป้ ระเมิ นภายในและภายนอกสามารถใช้ในการวางแผนการตรวจเยี่ยม
วางแผนรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม และประเมินคุณภาพของสถาบันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ ว
ดังนั้น การประเมินภายนอกจึงเป็ นการประเมินจากสภาพเป็ นจริ งของข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ น
สภาพการจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการและการบริ การต่างๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เกณฑ์
การประเมินตนเอง จะครอบคลุมการบริ หารงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน แต่เนื่ องจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินโดยมี ความต่อเนื่ องมาจากการประเมินคุ ณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอง จึงเป็ นงานที่ยนื ยันผลของการประเมินภายในที่ทาโดยสถาบันอุดมศึกษา
สรุ ปได้วา่ ในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกนั้น สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
และ สมศ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ตอ้ งเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานโดยมีบทบาท
หน้าที่ที่แตกต่างกันไป
การประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในต่ างประเทศ
โดยในต่างประเทศก็มีการประกันคุณภาพด้วยเช่ นเดียวกัน ประสิ ทธิ์ เขียวศรี (2554)
ได้ศึกษาวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่ งสรุ ปได้วา่
การประกันคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศ จาแนกออกได้ 3 รู ปแบบ คือ แบบภาคพื้นยุโรป (The
Continental Tradition) แบบอังกฤษ (The British Tradition) และแบบอเมริ กนั (American Model)
ดังนี้
1. วิธี ป ระกัน คุ ณ ภาพแบบภาคยุ โ รปหรื อ เรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า แบบราชการ เป็ นการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยภาคราชการ นับตั้งแต่การใช้ระบบงบประมาณแบบแจกแจงรายการ (Line
item budget) การให้อาจารย์และนักวิชาการมีสถานภาพเป็ นข้าราชการประจา รัฐบาลมีอานาจ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสู ง และอานาจในการจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการรับผูเ้ รี ยนโดย
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ระบบการสอบเข้า การรับรองหลักสู ตร และโปรแกรมการเรี ยนต่าง ๆ ซึ่ งประเทศในเอเชียที่ใช้วิธีน้ ี
ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ เวียดนาม
2. วิธี ป ระกัน คุ ณ ภาพแบบอัง กฤษ มี ล ัก ษณะตรงกัน ข้า มกับ วิ ธี ป ระกันคุ ณ ภาพแบบ
ภาคพื้นยุโรป กล่ าวคื อการควบคุ มโดยรัฐบาลมี น้อย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมี ความเป็ นอิสระสู ง
สามารถเลื อกใช้วิธีการควบคุ ณภาพในรู ปแบบต่าง ๆ ได้เอง คัดเลื อกอาจารย์มหาวิทยาลัย และ
นักศึกษา หลักสู ตรการเรี ยนการสอนได้เอง กลไกในการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือระบบ
การตรวจสอบด้ว ยองค์ก ารภายนอก และระบบการรั บรองวิทยฐานะ และการออกใบอนุ ญาต
ประกอบวิช าชี พในสาขาต่าง ๆ ประเทศในเอเชี ย ที่ นาวิธี น้ ี ม าใช้ ได้แก่ มาเลเซี ย บรู ไน ฮ่องกง
สิ งคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศเล็ก ๆ แถบมหาสมุทรแปซิฟิค
3. วิ ธี ป ระกัน คุ ณ ภาพแบบอเมริ ก ัน ใช้ก ารควบคุ ม สถาบัน การศึ ก ษาของรั ฐ (Public
sector) ด้วยการวิธีการทางงบประมาณอย่างเข้มงวด ส่ วนสถาบันการศึกษาเอกชนควบคุมโดยการ
นิ เทศติดตาม แต่ท้ งั สถาบันของรัฐและเอกชนต่างก็มีความเป็ นอิสระสู งในด้านหลักสู ตร การสอบ
การรับอาจารย์ และนักศึกษา และยังมีการควบคุ มจากภายนอกเช่ นการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
หรื อรับรองโปรแกรมการเรี ยนต่าง ๆ ใน 3 แนวทาง ได้แก่
3.1 รับรองโดยหน่วยงานรับรองวิทยฐานะระดับภาค (Regional level)
3.2 รับรองโดยผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ (Career expert)
3.3 รับรองโดยคณะกรรมการที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
องค์การที่ ทาหน้าที่ รับรองวิทยฐานะส่ วนใหญ่ ไม่ใช่ หน่ วยงานของภาครัฐแต่รัฐให้การ
สนับ สนุ น นอกจากนี้ ยัง พบว่ า มี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพด้ว ยจัด สอบระดับ ชาติ อี ก หลายรู ป แบบ
ประเทศในเอเชียที่ใช้วธิ ี น้ ีคือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฟิ ลิปปิ นส์ (Harman, 1996)
จากการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผา่ นมา จะเห็นได้วา่ ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการ
พัฒนากระบวนการศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การสนับสนุ น
การเรี ยนการสอน การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกิดการขับเคลื่อนกันอย่างเป็ นระบบ
ในทุ ก ส่ ว นของระบบการศึ ก ษาทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพราะสถาบัน เป็ นผูผ้ ลัก ดัน ให้มี ก าร
ประเมิ นผลการทางานของตนเอง ก็ย่อมจะมี การปรับปรุ งการทางานอย่างแท้จริ ง เพราะเป็ นการ
ประเมินตนด้วยตนเอง ส่ วนการตรวจสอบกันเองภายในกลุ่ม ก็มกั จะมีบางประเด็นทีเชื่ อมโยงกับ
การประเมิ น ตนเอง โดยเป็ นโอกาสในการที่ จ ะรั บ การตรวจสอบจากภายนอก ( External
Accountability) คือจากสถาบันอื่น อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความมัน่ ใจถึงผลการประเมินตนเอง การ
ประเมินส่ วนใหญ่อาศัยสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน และผลการสารวจต่าง ๆ
3.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ได้มีการกาหนดให้
มีระบบและกลไกในการควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assess) การ
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ดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factor) ตามดัชนี บ่งชี้ (Index) ที่กาหนด เพื่อเป็ น
หลักประกันแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องและสาธารณชนให้มนั่ ใจว่าคณะวิชา/สถาบันนั้นๆ สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจาก
ภายนอก สาหรับแนวทางในการควบคุณ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามที่ อุทุมพร จามรมาน (2541) ได้อธิ บายว่ากระบวนการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพการศึกษามีส่วนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็ นส่ วนที่สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุ มคุ ณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ที่ จะมี ผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตและต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่
เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิ นการภายในด้วย
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการดาเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จดั ให้มีข้ ึน โดยจะเป็ นการตรวจสอบ
เชิ งระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบันได้มีระบบการควบคุ มคุ ณภาพหรื อไม่ ได้ใช้ระบบที่
พัฒนาขึ้นเพียงใดและมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการที่ จะทาให้เชื่ อถื อได้หรื อไม่ว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะวิชาเป็ นหลัก
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดาเนิ นการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุ ณภาพหรื อระบบ
ควบคุม คุณภาพแล้ว ได้ทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในเชิ งคุณภาพมากน้อยเพียงใด ต้องประเมิน
อย่างเป็ นระบบ เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพงานตลอดเวลา
ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทาอย่างเป็ นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และมี
แนวทางการดาเนินการที่ชดั เจน
โดยวิธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษานั้น สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (2547) ได้กล่ าวถึ ง ระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาว่า ประกอบด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารจัด
การศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุ ดมศึ กษาได้คานึ งถึ ง มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ แ ละมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา เป็ นแนวทางในการพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุ ณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุ ณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
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ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุ ณภาพภายใน เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนั้น พระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ยังกาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา มีฐานะเป็ น
องค์การมหาชน ทาหน้าที่พฒั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการ
จัดการศึก ษาเพื่อให้มีก ารตรวจสอบคุ ณภาพของสถานศึ กษา โดยค านึ งถึ งความมุ่ง หมายและ
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ และมีการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกของสถานศึ กษาทุ กแห่ งอย่างน้อยหนึ่ งครั้ งในทุ ก ห้าปี นับตั้งแต่การ
ประเมินครั้ งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมิ นต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและสาธารณชน และ
สถานศึ กษาต่างๆ ต้องให้ความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่มีขอ้ มูลเกี่ ยวข้องกับ
สถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผูป้ กครองและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับสถานศึกษาให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในส่ วนที่พิจารณาเห็ นว่า เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิภารกิ จ
ของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรื อ
บุคคล หรื อหน่ วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองที่ทาการประเมินคุ ณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้นๆ
กรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของสถานศึ ก ษาใดไม่ ไ ด้ต ามมาตรฐานที่ ก าหนดให้
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไขต่อ
หน่ วยงานต้นสัง กัด เพื่อให้สถานศึ กษาปรั บปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ กาหนด หากมิไ ด้
ด าเนิ น การดัง กล่ า วให้ ส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษารายงานต่ อ
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานหรื อคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาเพื่ อดาเนิ นการให้มี ก าร
ปรับปรุ งแก้ไข
ซึ่งวิธีการดังกล่าว เป็ นไปตามแนวคิดของ Harman (1996) ได้เสนอวิธีการประกันคุณภาพ
แนวใหม่ ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสมัยปั จจุบนั ไว้ดงั นี้
1. ระเบียบวิธีที่ใช้ (Methodologies) มี 5 แบบ ได้แก่
1.1 การศึกษา หรื อประเมินตนเองภายในสถาบัน
1.2 การตรวจสอบกันเองภายในกลุ่มสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอกมาร่ วมด้วย
1.3 การวิเคราะห์เอกสารทางสถิติต่าง ๆ และ/หรื อ การวิเคราะห์จากตัวบ่งชี้ ผลการ
ดาเนินงาน
1.4 การสารวจความคิดเห็นของนักเรี ยน หรื อนักศึกษา ผูจ้ บการศึกษา นายจ้าง และ
องค์การวิชาชีพต่างๆ
1.5 การจัดสอบวัดความรู้ ทักษะ และความสามารถของผูเ้ รี ยน
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2. จุดเน้น (Focus) มีจุดเน้น 2 ระดับ คือระดับชาติ หรื อระดับภาคโดยภาพรวมกับ
ระดับสถาบัน
2.1 ระดับชาติ หรื อ ระดับภาค การศึกษาของแต่ละภาค หรื อทั้งประเทศ
2.2 การตรวจสอบสาขาวิชาในระดับชาติ
2.3 ตรวจสอบเฉพาะผลงานด้านการการทาวิจยั
2.4 ตรวจสอบเฉพาะการสอน
2.5 ตรวจสอบทั้งการวิจยั และการสอน
2.6 การประเมินแต่ละสถาบัน
2.7 ตรวจสอบเฉพาะผลงานด้านการการทาวิจยั
2.8 ตรวจสอบเฉพาะการสอน
2.9 ตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพที่ใช้ในสถาบัน
2.10 ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็ จ ทั้งการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการและกระบวนการประกันคุณภาพ
2.11 ระดับสถาบัน
2.12 การตรวจสอบภาควิชา คณะ และสาขา
2.13 การตรวจสอบรายวิชา และโปรแกรม
2.14 การตรวจสอบหน่วยที่ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการและบริ การ
3. การรายงานผล และการติดตามผลการจัดการศึกษา (Reporting and follow-up
activities)
3.1 รายงานต่อสถาบันหรื อหน่วยที่ถูกตรวจสอบเท่านั้น
3.2 รายงานต่อสถาบัน และตีพิมพ์เผยแพร่ ดว้ ย
3.3 รายงานอย่างเป็ นทางการต่อรัฐมนตรี กระทรวง สานักงบประมาณ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสาหรับระดับสถาบันก็รายงานต่ออธิ การบดีและรองอธิ การบดี
3.4 รายงานต่อสาธารณะ
3.5 จัดอันดับ และตีพิมพ์ผลการจัดอันดับแล้วเผยแพร่
3.6 การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) หรื อรับรองหน่วยงาน (Validation)
ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ การประกันคุ ณภาพควรมีการกาหนดวิธีการที่ชดั เจนในการดาเนิ นการ ที่
ประกอบด้วย การศึกษาหรื อประเมินตนเองภายในสถาบัน การวิเคราะห์สารวจความคิดเห็นของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ง ผูเ้ รี ยน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และองค์การวิชาชี พต่างๆ โดยต้องกาหนดให้
ชัดเจนว่า จะมี การวัดและประเมินในส่ วนงานใด กลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิ งานใดบ้างทั้งในและนอกสถาบัน
การศึกษา และจะต้องรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อผลในการให้การรับรองหรื อไม่
รับรองคุ ณภาพของสถาบันการศึกษานั้น โดยการตรวจสอบการศึกษาตนเองหรื อประเมินตนเอง
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ของแต่ล ะสถาบัน จะเป็ นวิธี การหลัก สาหรั บ 1) การประเมินผลงาน ด้วยการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา 2) การรวบรวมข้อมูล ด้วยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ 3)
การวัดในเรื่ องต่าง ๆ ด้วยการกาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ซึ่ งส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ได้ ก าหนด
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา คื อ มีการกาหนดมาตรฐานและตัว
บ่ ง ชี้ การเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง และกระบวนการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ดังจะได้กล่าวรายละเอียด ในส่ วนต่อไป
3.2.1 เกณฑ์ มาตรฐานและตัวบ่ งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดาเนินงานด้านคุณภาพ จึง ได้มีการกาหนดมาตรฐาน
การศึก ษาของสถาบันอุดมศึกษาเอาไว้ ตามความเกี่ ยวข้องของหน่ วยงาน ซึ่ งมี 2 มาตรฐาน คื อ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดังรายละเอียดดังนี้
1) มาตรฐานการศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษา หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อ
ใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ งเสริ มและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิ การ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา ต้องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2) มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ ประสิ ทธิผล
การบริ หารและการจัดการ การเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็ น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้
ตามที่ สมศ.กาหนด โดยมาตรฐานที่ 1-4 เป็ นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่ วนมาตรฐานที่ 5-7 เป็ น
มาตรฐานด้านกระบวนการ ในแต่ละมาตรฐานมีจานวนตัวบ่งชี้ ร่วมและตัวบ่งชี้ เฉพาะ (*) ตาม
จุดเน้นปฏิบตั ิตามพันธกิจและอัตลักษณ์ของสถาบัน
ซึ่ ง สมศ. ได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุ ณภาพ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
รอบสองนี้ เป็ นเกณฑ์ที่ผนั แปรตามกลุ่มสถาบัน ดังนั้นจึงต้องเลือกพิจารณาใช้เกณฑ์ตามประเภท
กลุ่มสถาบัน โดยกลุ่มที่หนึ่งคือ กลุ่มผลิตบัณฑิตและวิจยั กลุ่มที่สองคือกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม กลุ่มที่สามคือกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มที่สี่ คือกลุ่มผลิ ต
บัณฑิต โดยได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิ ตเป็ นผูเ้ รื องปั ญญา มี ความสามารถในการเรี ย นรู้ และพัฒนาตนเอง
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีทกั ษะและภูมิปัญญาในงานอาชี พในฐานะนักวิชาชี พชั้นสู ง มี
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ทักษะวิจยั ในฐานะนักวิชาการชั้นสู ง มีจิตสานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก
ตัวบ่งชี้ร่วม 8 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งาน ทาและการประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี
1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้ทางานตรงสาขาที่สาเร็ จการศึกษา
1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไปตามเกณฑ์
1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผูป้ ระกอบการและ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.5 จานวนนักศึกษา หรื อศิษย์เก่า ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม หรื อรางวัลทางวิชาการหรื อด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา (คน)
1.6 จานวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา (ชิ้นงาน)
1.7 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อจานวน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโททั้งหมด
1.8 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อ
จานวนวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกทั้งหมด
2. มาตรฐานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์เป็ นงานนวัตกรรมที่นาไปสู่ การสร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสู ง การสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายพรมแดนของ
ความรู้ และทรัพย์สินทางปั ญญาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง เป็ นปั จจัยสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพัฒนาสู่ สังคมเรี ยนรู ้
สังคมความรู้ และสังคมแห่ งภูมิปัญญา อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ความรู ้ในการกาหนดทิศทาง
และการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้ร่วม 7 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ร้อยละของงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรื อ
นาไปใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจา
2.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจา
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2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาได้รับทุน ทาวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายใน
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5 ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ ไ ด้รับทุ นท าวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.6 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal
หรื อในฐานข้อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจา
2.7 จานวนผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรื ออนุสิทธิบตั รในรอบ 5 ปี ที่ ผ่านมา
3. มาตรฐานด้ านการบริการวิชาการ
การให้บริ การวิชาการและวิชาชี พที่เป็ นประโยชน์ เป็ นที่ พ่ ึงและเป็ นแหล่ ง
อ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้อง เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
และความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่ งเสริ มบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรี ยนรู้และสังคมความรู้ โดยคานึงถึง
ความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะ
ตัวบ่งชี้ร่วม 7 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจา
3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็ นที่ปรึ กษาเป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบันเป็ นกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจา
3.3 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการเรี ยน การสอน และการวิจยั
3.4 ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสถาบันในการบริ การวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ต่ออาจารย์ประจา (บาทต่อคน)
3.5 จานวนแหล่งให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ (จานวนศูนย์เครื อข่าย)
3.6 รายรับของสถาบันในการบริ การวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่อ
อาจารย์ประจา (บาทต่อคน)
3.7 ระดับความสาเร็ จในการให้บริ การ วิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ
สถาบัน (ระดับ)
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4. มาตรฐานด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
การอนุรักษ์ สื บสาน พัฒนา เผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็ นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิตการวิจยั และการ
บริ การวิชาการและวิชาชี พ รวมทั้งการสร้างสรรค์และส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยให้เป็ นรากฐานของ
การพัฒนาองค์ความรู ้ที่สามารถพัฒนาสู่ สากล
ตัวบ่งชี้ร่วม 4 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุ รักษ์ พัฒนา และ สร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจานวนนักศึกษา
4.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริ ม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดาเนินการ
4.3 มีผลงาน หรื อชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู ้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม (ชิ้น)
4.4 ประสิ ทธิผลในการอนุรักษ์พฒั นาและสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ระดับ)
5. มาตรฐานด้ านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริ หารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วม ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอานาจ กากับด้วยนโยบาย การ
วางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาบุคลากร ที่เป็ นระบบและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง การ
นาระบบสาร สนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ หาร โดยมุ่งสร้างความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการรวมทั้ง สร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุม้ ค่า มีอิสระ คล่องตัว โปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ร่วม 11 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระดับคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย/ กรรมการบริ หารสถาบัน (ข้อ)
5.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์การเรี ยนรู้โดยอาศัยผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก (ระดับ)
5.3 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ชาติ (ระดับ)
5.4 การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่ วมกัน (ระดับ)
5.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และการ
วิจยั (ระดับ)
5.6 สิ นทรัพย์ถาวรต่อจานวนนักศึกษา (บาทต่อคน)
5.7 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา (ร้อยละของเกณฑ์ปกติ)
5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุ ทธิ ต่องบดาเนิ นการ (ร้อยละของงบดาเนินการ)
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5.9 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้าร่ วมประชุมวิชาการ และ/หรื อนาเสนอ
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.10 งบประมาณสาหรับการพัฒนาคณาจารย์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ประจา (บาทต่อคน)
5.11 ร้อยละของบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศ
6. มาตรฐานด้ านหลักสู ตรและการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาและบริ หารหลัก สู ตรให้มี ความทันสมัย ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม มีการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามความต้องการ/ความสนใจของผูเ้ รี ยน โดย
ใช้เทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพ
จริ ง และมีการใช้ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผูเ้ รี ยน การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
งบ ประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก รวมทั้งความร่ วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และกิ จกรรมการศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ตัวบ่งชี้ร่วม 9 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ร้อยละของหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสู ตรทั้งหมด
6.2 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจา
6.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6.5 การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) (ระดับ)
6.6 กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น สาคัญโดยเฉพาะการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิและประสบการณ์จริ ง (ข้อ)
6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ คุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่ ง
สนับ สนุนการเรี ยนรู้ (ระดับ)
6.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา
6.9 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ
ต่อนักศึกษา
7. มาตรฐานด้ านระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อ
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นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ร่วม 2 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ระบบและกลไกในการประกัน คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง (ระดับ)
7.2 ประสิ ทธิ ผลของการประกัน คุณภาพภายใน (ระดับ)
จากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน ได้มีการจาแนกมาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ
ประสิ ทธิ ผล การบริ หารและการจัดการ การเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพ โดยมาตรฐานที่ 1-4
เป็ นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่ วนมาตรฐานที่ 5-7 เป็ นมาตรฐานด้านกระบวนการ ในแต่ละมาตรฐาน
มีจานวนตัวบ่งชี้ ร่วมและตัวบ่งชี้ เฉพาะ (*) ตามจุดเน้นปฏิ บตั ิพนั ธกิ จและอัตลักษณ์ ของสถาบัน
แสดงดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
มาตรฐาน
นา้ หนัก
จานวนตัวบ่ งชี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
อย่างน้อย 20
6+2 *
2. มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
อย่างน้อย 20
5+2 *
3. มาตรฐานด้านการบริ การวิชาการ
อย่างน้อย 20
4+3 *
4. มาตรฐานด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างน้อย 10
2+2 *
รวม มาตรฐาน 1- 4
100
17+9 *
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
20
11
6. มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
20
9
7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
20
2
รวม มาตรฐาน 5 - 7
60
22
รวม มาตรฐาน 1 - 7
160
39+9 *
ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2551)
จากการที่ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ ให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการกับตลาดแรงงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสามารถบรรลุพนั ธกิจ
อื่นของสถาบันอุดมศึกษานั้น ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ อาทิ ประวัติการพัฒนาและเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย สถานที่ ต้ งั และชุ มชนที่เกี่ ยวข้อง การสนับสนุ นจากภาคเอกชนและรัฐบาล
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ลักษณะสถาบันการศึกษาทัว่ โลกจึงมีความหลากหลาย เป็ นต้น ทาให้สถาบันมีบริ บทของการผลิต
บัณฑิตและการสร้างองค์ความรู้ ที่แตกต่างกัน สมศ. จึงได้มีการจัดกลุ่มสถาบัน โดยเห็นว่าการจัด
กลุ่มสถาบัน จะมีประโยชน์ในประเด็น ดังนี้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2551)
1. เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สถาบันประกาศต่อสาธารณชนว่าสถาบันมีจุดเน้นด้านใด ซึ่ง
เท่ากับ เป็ นการให้ปฏิญญาของสถาบันว่าจะมุ่งมัน่ ในการพัฒนาสถาบันให้มีความเป็ นเลิศตามอัต
ลักษณ์ที่ได้ประกาศออกไป
2. การเปิ ดโอกาสให้สถาบันได้พฒั นาตนเอง จนมีความเป็ นเลิศในพันธกิจของตนแสดงถึง
การให้อิสระในเชิงวิชาการ (Academic Freedom) แก่สถาบันอุดมศึกษา
3. ผลการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการประเมินภายนอกของ สมศ.
โดย สมศ. จะได้นาผลการจัดกลุ่มดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาเกณฑ์การตัดสิ นผลการประเมินที่
ผันแปรไปตามกลุ่มสถาบัน ซึ่ งช่ วยความยุติธรรมต่อสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้ างความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินดังกล่าว จะทาให้การประเมินที่มีลกั ษณะวัตถุวสิ ัยหรื อมีความเป็ น
ปรนัย (Objectivity) นอกจากนั้นผลการจัดกลุ่มดังกล่าวจะช่วยให้ สมศ. ออกแบบจัดทีมประเมินได้
อย่างเหมาะสมกับประเภทของสถาบันอีกด้วย
4. การจัดกลุ่มสถาบันช่ วยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถกาหนด
ทิศทาง การส่ งเสริ มและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
และเป็ นธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม และ
5. การจัดกลุ่มสถาบันจะส่ งผลต่อการที่รัฐบาลจะกาหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตในลักษณะ
ต่าง ๆ ตามความต้องการของประเทศ โดยการกาหนดทุนการศึกษาสาหรับสถาบันในกลุ่มต่าง ๆ
ตามความต้องการกาลังคนของประเทศ และการสนับสนุ นงบประมาณช่ วยเหลื อสถานศึกษาใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เพื่อให้มีความเป็ นเลิศในแต่ละกลุ่มสถาบัน ตลอดจนในการประเมินของ สมศ.
ตามกลุ่มต่างๆ
จึงมีการจาแนกตามกลุ่มสถาบันที่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีการแบ่งกลุ่มสถาบัน ออก
เป็ น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่ ม สถาบันเน้นการผลิ ตบัณฑิ ตและวิจยั เป็ นกลุ่ ม สถาบันที่ ปฏิ บ ตั ิ พนั ธกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจยั สร้ างความรู ้ใหม่เพื่อ
ความเป็ นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และเผยแพร่ ความรู ้ไปสู่ ผใู ้ ช้ท้ งั ระดับชาติและนานาชาติโดย
มุ่งสู่ ความทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็ นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบตั ิ
พันธกิ จของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิ ตบัณฑิ ตระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ ผลิ ตบัณฑิ ต
ระดับสู งในบางสาขาวิชาและเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริ การวิชาการ/
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วิชาชีพแก่สังคม
3. กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสถาบันที่ได้
ปฏิบตั ิพนั ธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ ผลิต
บัณฑิตระดับสู งในบางสาขาวิชา โดยการประยุกต์ความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาไทยสู่ สากล
4. กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต เป็ นกลุ่มสถาบันที่เน้นการสอนในระดับปริ ญญาตรี
ประยุกต์ความรู้ เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต เป็ นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตและพัฒนาคน
ในด้านวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ
การจัดกลุ่มสถาบันดังกล่าว มีผลต่อเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มสถาบันที่
อยูต่ ่างกลุ่ม โดยมีการกาหนดการกระจายน้ าหนัก เพื่อการพิจารณาเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน
ตามกลุ่มสถาบัน ดังนี้
ตารางที่ 2.8 การจัดกลุ่มสถาบันพิจารณาจากการกระจายน้ าหนัก 100 คะแนนใน 4 พันธกิจหลัก

กลุ่มสถาบันตามจุดเน้ น
1. การผลิตบัณฑิตและวิจยั
2. การผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาสังคม
3. การผลิตบัณฑิต และ
พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การผลิตบัณฑิต


(≥ 30 %)

(≥ 30 %)

การปฏิบัติตามพันธกิจ
บริการ
วิจัย
วิชาการ


(≥ 30 %)
(≥ 20 %)


(≥ 20 %)
(≥ 30 %)


(≥ 30 %)


(≥ 20 %)

สอน


(≥ 20 %)

ทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม

(≥ 10 %)

(≥ 10 %)

(≥ 20 %)





(≥ 35 %)
(≥ 20 %)
(≥ 20 %)
(≥ 10 %)
* เครื่ องหมาย () แสดงจุดเน้นที่สถาบันเพิ่มน้ าหนักจากเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ สมศ. กาหนด
ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2551)
โดยที่วธิ ี การประเมินผลการดาเนินงานขององค์การด้านการศึกษาในปั จจุบนั โดยทัว่ ไปมี 3
รู ปแบบ อันประกอบด้วย 1) การประเมินจากผลลัพธ์ (Outcome) เป็ นการประเมินเป็ นลาดับหรื อ
ตัวเลขเพื่ อใช้ในการแสดงผลและเปรี ยบเทีย บผลที่ได้จากกระบวนการ 2) การประเมิ นจาก
กระบวนการ (Process) เป็ นการประเมินคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ เช่น อัตรานักศึกษาต่อผูส้ อน
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อัตราค่านักศึกษาเต็มเวลา (Full – Time Equivalent Student : FTES) ต่อจานวนคอมพิวเตอร์ เป็ น
ต้น และ 3) การประเมินจากโครงสร้าง คือการประเมินถึงทรัพยากรพื้นฐานที่องค์การจาเป็ นต้องใช้
ซึ่ งทั้งสามวิธีน้ ี ล้วนแล้วแต่มีขอ้ เด่ นข้อด้อยในตัวเองด้วยกันทั้ง สิ้ นที่ จะต้องพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมของการนาไปใช้
ทั้งนี้ การประเมินประสิ ทธิผลในองค์การ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ ง
มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดเกณฑ์หรื อตัวชี้ วดั ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพหน่วยงานภายใน คือ
สานักงานการอุดมศึกษา และหน่วยประเมินภายนอกคือ สานักงานมาตรฐานการศึกษา ได้กาหนด
เกณฑ์และวิธีการประเมิ นประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษา ในหลายมุ มมอง ดังจะกล่าวถึ งในลาดับ
ต่อไป แต่เกณฑ์ประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จะอยู่ภายใต้
กรอบมาตรฐาน 4 มิติ ตามแนวคิดการประเมินแบบสมดุล (Balance Scorecard) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
การวัดประเมินผลองค์การแบบสมดุล (Balance Scorecard) เป็ นแนวคิดของ แคปแลน และ
นอร์ ตนั (Kaplan ,& Norton, 1992) ได้เสนอแนวคิดที่ตระหนักถึงวงจรของกระบวนการทางานที่
ครบถ้วนและให้ความสาคัญในการประเมินผลในทุกรายละเอียด ที่นอกเหนื อจากการวัดด้วยมิติ
การเงินเพียงอย่างเดียว อันประกอบด้วย การประเมินผลด้านลูกค้า (The customer perspective) การ
ประเมินผลด้านการพัฒนา การเรี ยนรู้ (Innovation and learning perspective) การประเมินผลด้าน
กระบวนการทางาน (Internal business perspective) และการประเมินผลด้านการเงิน (Financial
perspective) ดังภาพ แม้วา่ จะมีแนวคิดที่แตกต่าง ของ โอลซ์ (2546) ได้อธิ บายว่า การประเมินผล
การดาเนินงานทางการเงินก็ยงั คงมีความสาคัญ ซึ่ งในความเป็ นจริ งการชี้วดั ผลตอบแทนทางการเงิน
โดยเฉพาะผลตอบแทนด้านการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment- ROI)
จะเหมาะสมกับธุ รกิ จหรื อหน่ วยธุ รกิจขนาดเล็กมากกว่า เนื่ องจากไม่เป็ นการเสี ยทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดไปกับการชี้วดั ในด้านอื่น ที่มากเกินจาเป็ น แต่เห็นว่าการประเมินความสาเร็ จด้วยตัวชี้ วดั
ความสาเร็ จขององค์การตามแนวคิ ดพื้นฐานของ แคปแลน และนอร์ ตนั จะมี ความเหมาะสมกับ
องค์การขนาดใหญ่ที่มีภารกิจที่ซบั ซ้อน มากกว่า
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ภาพประกอบที่ 2.3 การประเมินผลการดาเนินงานขององค์การด้วย Balanced Scorecard
ที่มา: แคปแลนและนอร์ ตนั (Kaplan, & Norton, 2004.)
จากภาพประกอบที่ 2.3 จะเห็นว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์
ประเมินทั้งภายในและภายนอก นั้นอยูภ่ ายใต้กรอบมาตรฐาน 4 มิติ ตามแนวคิดการประเมินแบบ
สมดุล (Balance Scorecard) ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกันคุ ณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นการดาเนิ นงานอย่างครอบคลุ มและมีสมดุ ล
ระหว่างมุมมองการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม โดยทั้ง 4 ด้าน
สามารถอธิ บายถึ งความเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาได้ดงั นี้ (ชัยสิ ทธิ์ เฉลิ ม
ประเสริ ฐ, 2544; นพดล ร่ มโพธิ์ , 2545)
1. ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสามารถอยูร่ อดได้ภายใต้การแข่งขัน ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ ง จะต้องมีการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุม้ ค่าที่สุด เพื่อเป็ น
การลดค่ า ใช้จ่า ย แต่ ใ นขณะเดี ย วกันต้องไม่ ล ดคุ ณภาพการศึ ก ษาลง ซึ่ งจะท าให้แต่ ล ะสถาบัน
สามารถดารงต่อไปได้ โดยอาจต้องมีการหารายได้ดว้ ยตนเอง โดยการหางบประมาณสนับสนุ นทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งด้านการศึ กษา และพัฒนาคุ ณภาพภายใน
สถาบัน อีกด้วย
2. ด้านนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยกับสถาบันการศึกษา
อาจหมายถึง ผูป้ กครอง ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต สังคม ชุ มชน ดังนั้น ลักษณะงานที่ส่งผลต่อนักศึกษาหรื อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง หมายถึ ง งานด้า นประสิ ท ธิ ภาพการเรี ย นการสอน ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้
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ความสามารถ สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ชุ มชน สังคม และงานด้านผลงานด้าน
การวิจยั ที่มีอย่างต่อเนื่ องและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง สอดรับต่อความต้องการชุ มชนสังคม ที่
สามารถนาผลงานวิจยั เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งมิติในด้านนี้ เป็ นผลผลิ ต
สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องให้ความสาคัญในการสร้างผลผลิตที่มีคุณ ภาพและได้รับการ
ยอมรับ ซึ งส่ งผลต่อความอยูร่ อดของสถาบันได้อย่างยัง่ ยืน
3. ด้านกระบวนการภายใน การบริ หารงานในสถาบันอุดมศึกษากระบวนการภายใน
หมายรวมถึ ง กระบวนการด้านการสอนและการสร้างผลงานวิจยั รวมถึงกระบวนการบริ หารที่
สนับสนุนส่ งเสริ มให้การเรี ยนการสอนและงานวิจยั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
4. ด้านบุคลากรการเรี ยนรู้และนวัตกรรม มุมมองนี้จะเน้นให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู ้ หรื อการไปสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในบุคลากรทุกระดับในสถาบัน ทั้งอาจารย์ที่
เป็ นสายผูส้ อน และบุคลากรในส่ วนงานต่างๆ ที่เป็ นสายสนับสนุ น เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ ที่
นาไปสู่ การพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ และประสิ ทธิ ผลประสิ ทธิ ภาพของสภาบัน
การศึกษาในภาพรวม รวมทั้งการให้ความสาคัญต่ออุปกรณ์ หรื อสื่ อที่ส่งเสริ มสนับสนุ นการเรี ยน
การสอนและงานวิจยั เช่น ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ซึ่ งแนวทางการประเมิ น แบบสมดุ ล นี้ เป็ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรู ป แบบที่ ใ ห้
ความสาคัญทั้งปั จจัยภายในและภายนอก ปั จจัยภายในคือ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านบุคลากรและนวัตกรรม ส่ วนปั จจัยภายนอกคือนักศึกษาและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หากพิจารณา
ในด้านกระบวนการจะพบว่า ไม่ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยนาเข้า แต่ให้ความสาคัญกับการประเมิน
กระบวนการและผลลัพธ์ ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงเลือกใช้เกณฑ์การประเมินผลของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เฉพาะด้านกระบวนการ
3.2.2 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ในสถาบันอุดมศึกษา
รายงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรื อรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็ นรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแล และเปิ ดเผยข้อมูลต่อ สาธารณชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา, 2550, หน้า 167) โดยจัดทาเป็ นรายปี ตามรอบระเวลาของปี การศึกษา คือ เริ่ มวันที่
1 มิถุนายน สิ้ นสุ ด 31 พฤษภาคม ของปี ถัดไป โดยอาจทาในรู ปแบบรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์ ของการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา
การจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ตอ้ งทาประจาปี
นั้น มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
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1. เพื่อให้สถานศึกษาดาเนิ นการตามมาตรา 48 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของ กระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการ
จัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิ ผลในการดาเนินงานของตนเอง ได้ทราบ
จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุ ง สาหรับเป็ นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอ้ มูลพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับ
การส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
รู ปแบบรายงาน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจาปี ประกอบด้วย
1. คานา สารบัญ สารบัญเรื่ อง สารบัญตารางหรื อสารบัญภาพ (ถ้ามี)
2. ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประกอบด้วยรายละเอียดที่
เป็ นสาระสาคัญของสถาบัน การศึกษา โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิ ธาน จุดเน้น
(วิจยั หรื อพัฒนาสังคม หรื อพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรื อเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้าง
การบริ หารจัดการ ระบบและ กลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุ ปผลการปรับปรุ งตามผลการ
ประเมินในรอบปี ที่ผา่ นมา ตลอดจน เป้ าหมายที่สาคัญในปี ปั จจุบนั ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย
สาหรับผลการปรับปรุ งตามผลการ ประเมินในรอบปี ที่ผา่ นมาและเป้ าหมายปี ปัจจุบนั ควรสรุ ปเป็ น
ตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจน
3. ผลการดาเนิ นงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ
เป้ าหมายใน รอบปี ปัจจุบนั ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 7 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ มาตรฐานด้านการบริ การวิชาการ
มาตรฐานด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และมาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ โดย
เขี ยนถึ ง การดาเนิ นงานจริ ง เพื่อเป็ นข้อมูลส าหรั บการประเมินคุ ณภาพภายในและการประเมิ น
คุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีรูปแบบการนาเสนอตามตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ ควรเขียนให้
สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ประกอบ ลักษณะการเขียนรายงาน เป็ นการ
บรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิ ทธิ ผลตามเกณฑ์ ที่ช้ ี ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 1) กิจกรรมที่สถาบันดาเนิ นการในแต่ละตัวบ่งชี้ 2) การประเมินผล
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ตามเกณฑ์ 3) การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมายในตัวบ่งชี้ น้ นั ๆ และ 4) จุดแข็ง จุดอ่อนและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุ ง ในแต่ละตัวบ่งชี้
4. สรุ ปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา เป็ นการสรุ ปผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละมาตรฐานและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริ มจุดแข็ง การปรับปรุ ง
แก้ไขหรื อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็ นการสังเคราะห์
และการประเมิน เพื่อรายงานสรุ ปผลสาเร็ จของการดาเนิ นงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ตามองค์ประกอบคุ ณภาพ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้ าหมายการ
ดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย
4.1 รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1 และ ส 2 ซึ่ งเป็ นผลการประเมินเฉพาะ
ตามตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ท้ งั นี้
สถาบันอาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ ย่อยของสถาบันลงในตารางดังกล่าว เช่น ตัวบ่งชี้ 2.1 ของ สกอ.อาจมี
ตัวบ่งชี้ 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 แทรกลงไป เป็ นต้น ในกรณี เช่นนี้ขอให้แยกคะแนนการประเมินเป็ น
สองช่องคือ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ. และ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของสถาบัน
4.2 สรุ ปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของ
สถาบัน แยกตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการ
ปรับปรุ งพัฒนา
4.3 เป้ าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
4.4 แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกับเป้ าหมาย
ซึ่ งส่ วนสุ ดท้ายนี้ เน้นการนาเสนอผลการประเมินตนเอง และเสนอทิศทางการ
พัฒนา โดยแยกเป็ นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ตลอดจนเสนอจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุ ง รวมทั้งเสนอแผนและเป้ าหมายการ
พัฒนาในปี ต่อไป
5. ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเป็ น
หลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดไว้ในส่ วนสุ ดท้ายของรายงาน เช่น
5.1 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
5.2 รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
5.3 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่ผา่ นมา
5.4 เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เช่น แบบสารวจเรื่ องบัณฑิต แบบสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต ฯลฯ
5.5 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set)
โดยสถาบัน การศึ ก ษาจะต้อ งจัด ท าทุ ก ปี เป็ นเหมื อ นรายงานประจ าปี รายงานต่ อ
ผูบ้ ริ หารสถาบันและรองรับการประกันคุณภาพภายในโดยผูป้ ระเมินคุณภาพภายในร่ วมกับ
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ภายนอก ปี ละ 1 ครั้ง และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 5 ปี ต่อ 1 ครั้ง
3.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
หลักการประเมินคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ น
อย่างยิง่ ทั้งเพื่อความอยูร่ อด เพื่อการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของประเทศ เครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่ องก็คือ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่ งต้องครอบคลุมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
และการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุ ดมศึ กษา รู ปแบบและวิธีการดาเนิ นการประเมิ น
คุ ณภาพภายนอกจะเป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ (รายงานสรุ ปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553), 2553)
1. เป็ นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่ องการ
ตัดสิ นการจับผิด หรื อการให้คุณหรื อให้โทษ
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็ นธรรม โปร่ งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็ น
จริ ง (Evidence-Based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
3. มุ่งเน้นในเรื่ องการส่ งเสริ มและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการ
กากับควบคุม
4. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษา
จากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
5. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรี ภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการ
ศึกษาของชาติตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้เอกภาพ
เชิงนโยบาย แต่ยงั คงมีความหลากหลายในทางปฏิบตั ิ ที่สถาบันสามารถกาหนดเป้ าหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเ้ รี ยน
วัตถุประสงค์ การประเมินคุณภาพ
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการดาเนินภารกิจด้านต่างๆ
2. เพื่อกระตุน้ เตือนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา
4. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

95

วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริ ง ในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่สานักงานกาหนด และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลซึ่ งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของสถาบัน
อุดมศึกษาเงื่อนไขของความสาเร็ จ และสาเหตุของปั ญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบตั ิที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถาบัน
อุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
4. เพื่อส่ งเสริ มให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่ อง
5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ ระดับมาตร
ฐานสากล และมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
2. การใช้ทรัพยากรในการบริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. การบริ หารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล อันจะทาให้
การผลิตบัณฑิตทุกระดับ การสร้างผลงานวิจยั และการให้บริ การวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ
ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
4. นักศึกษา ผูป้ กครอง ผูจ้ า้ งงาน และสาธารณชนมีขอ้ มูลสาหรับการตัดสิ นใจที่
ถูกต้องและเป็ นระบบ
5. สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานบริ หารการศึกษา และรัฐบาล มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
และเป็ นระบบในการกาหนดนโยบาย วางแผน และบริ หารจัดการการศึกษา
3.3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ส่ ว นการประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น จะเป็ นไปในรู ปของ
คณะกรรมการประเมิ นที่ ได้รับการแต่ง ตั้ง จากสมศ.ทาหน้าที่ ในการประเมิ น ซึ่ งพิจารณาตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงาน และ/หรื อการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ภายใต้องค์ประกอบการประกันคุณภาพ และทาการรายงานผลการประเมินต่อ
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ผูบ้ ริ หารสถาบันการศึกษาที่ทาการประเมินเป็ นเบื้องต้นด้วยวาจาและรายงานต่อ สมศ. ด้วยเอกสาร
สรุ ปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับสถาบัน นั้นจะพิจารณาออกมา
ใน 3 รู ปแบบ คือ รับรอง รอพินิจ และไม่รับรอง โดยมีแนวทางในการพิจารณาการรับรองผลการจัด
การศึกษาของสถาบันระดับสถาบัน มีทางเลือกในการพิจารณา 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การประเมินภายนอกเพื่อรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในระดับสถาบัน
ใช้คานวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักตามรายมาตรฐาน เฉลี่ยรวม 4 มาตรฐานและ 7 มาตรฐานเป็ น
เกณฑ์ ในการพิจารณาประกอบกับผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
1. สถาบันจะได้รับ การรั บรองตามมาตรฐานคุ ณ ภาพ สมศ. เมื่ อเป็ นไปตามเงื่ อนไข 3
ประการคือ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก ตั้งแต่ระดับดีข้ ึนไป (3.51-5.00) 2) มีอย่างน้อย 5
มาตรฐาน ใน 7 มาตรฐาน มีผลประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี (3.51-5.00) 3) ไม่มีมาตรฐานใดอยู่ใน
ระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง (1.00-1.50)
2. สถาบัน “รอพินิจ” ใน 2 กรณี คือ
2.1 เมื่อผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักใน 4 มาตรฐานแรก ระดับดี ข้ ึนไป
(3.51-5.00) และค่าเฉลี่ ยแบบถ่วงน้ าหนักรวม 7 มาตรฐาน ระดับพอใช้ข้ ึ นไป (2.51-5.00) โดย
มาตรฐานที่ 1-4 ต้องไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง (1.00-1.50) หรื อ
2.2 เมื่ อผลการประเมิ นได้ค่าเฉลี่ ยแบบถ่วงน้ าหนักของ 4 มาตรฐานแรก และทั้ง 7
มาตรฐาน ระดับดีข้ ึนไป (3.51-5.00) แต่มีจานวนมาตรฐานอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป (3.51-5.00) ไม่ถึง 5
มาตรฐาน (3 ใน 4 ของมาตรฐานทั้งหมด) โดยมาตรฐานที่ 1-4 ต้องไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุ ง (1.00-1.50)
3. สถาบันจะไม่ได้รับการรั บรองตามมาตรฐานคุ ณภาพ สมศ.เมื่อไม่เป็ นไปตาม 1.1 หรื อ
1.2
แนวทางที่ 2 สถาบันจะได้รั บการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพ สมศ. เมื่ อผลการประเมิ น
ภายนอกของกลุ่ มสาขาวิชาของสถาบัน มี อย่างน้อย 3 ใน 4 ของกลุ่ มสาขาวิชาได้รับการรั บรอง
มาตรฐานคุ ณภาพ สมศ. และไม่มีกลุ่ มสาขาวิชาใดมี ผ ลการประเมิ นอยู่ในระดับ ที่ ตอ้ งปรั บปรุ ง
(1.00-1.50)
สาหรับสถาบันที่เปิ ดสอนเพียงกลุ่มสาขาวิชาเดียวให้ใช้วิธีการตัดสิ นผลแบบที่ 1 เท่านั้น
ส่ วนสถาบันที่เปิ ดสอนมากกว่าหนึ่ งกลุ่มสาขาวิชา สามารถเลือกแนวทางในการตัดสิ นแบบที่ 1
หรื อ แบบที่ 2 ก็ได้ แต่ในการประเมินภายนอกสถาบันจะต้องมีการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อการประเมิน
ให้สามารถรองรับการตัดสิ นผลการประเมินทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2
จากหลักการดังกล่ าว สมศ. ได้ดาเนิ นการประเมิ นคุ ณภาพภายนอก ช่ วง พ.ศ.25492553 ในสถาบันอุดมศึกษา 253 แห่ ง ซึ่ งตามกลุ่มสถาบัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สถาบันเน้นการผลิ ต
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บัณฑิตและวิจยั 23 แห่ ง กลุ่มที่ 2 สถาบันเน้นการผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาสังคม 110 แห่ ง กลุ่มที่ 3
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 16 แห่ ง และ กลุ่มที่ 4 สถาบันเน้นการ
ผลิตบัณฑิต 104 แห่ง โดยสถาบันอุดมศึกษาจานวน 253 แห่ง นั้น เป็ นสถาบันที่ประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐาน จานวน 233 แห่ง และประเมินเพื่อพัฒนาไม่ตดั สิ นผล จานวน 20 แห่ ง ได้ผลการประเมิน
คือ สถาบันที่ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จานวน 219
แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 86.56 มีผลการประเมิน “รอพินิจ” 8 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 3.16 และไม่ได้รับรอง
มาตรฐานคุ ณภาพ สมศ. จานวน 6 แห่ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.37 ทั้งนี้ สถาบันอุ ดมศึ กษาส่ วนใหญ่ มี
คุณภาพระดับดี จานวน 188 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 74.31 รองลงมาคือ มีคุณภาพระดับดี มาก จานวน
45 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 17.79 มีคุณภาพระดับพอใช้ จานวน 17 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 6.72 ตามลาดับ
ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดับอุดมศึกษา จาแนกตามกลุ่มสถาบัน

กลุ่มสถาบัน

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
รวม

รับรอง
จานวน
(ร้ อยละ)

รอพินิจ
จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ รับรอง
จานวน
(ร้ อยละ)

ประเมิน
เพือ่ พัฒนา
จานวน
(ร้ อยละ)

23
(100)
105
(95.45)
14
(87.50)
77

2
(1.82)
1
(6.25)
5

1
(0.91)
5

2
(1.82)
1
(6.25)
17

11
(47.83)
27
(24.54)
7

สถาบันตามระดับคุณภาพ
(ร้ อยละ)
พอ
ควร
ดี
ใช้
ปรับ
ปรุ ง
12
(52.17)
80
1
1
(72.73) (0.91) (0.91)
15
1
(93.75) (6.25)
81
15
-

(74.04)
219
(86.56)

(4.81)
8
(3.16)

(4.81)
6
(2.37)

(16.35)
20
(7.91)

(6.73)
45
(17.78)

(77.89)
188
(74.31)

ดีมาก

(14.42)
17
(6.72)

1
(0.40)

รวม
เฉลีย่

ต้ อง
ปรับ
ปรุ ง
1
(0.91)
1

23
(12.55)
110
(41.83)
16
(6.08)
104

(0.96)
2
(0.79)

(39.54)
253
(100)

ค่ าเฉลีย่ ตามระดับคุณภาพ (ร้ อยละ)

ที่มา : สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554)
จากตารางที่ 2.9 จะเห็นว่า ผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมที่เข้ารับการ
ประเมินอยูใ่ นระดับดีมากคิดเป็ นร้อยละ 17.78 ซึ่ งมีจานวนน้อยและอยู่ในระดับต่ากว่าดีมาก คิด
เป็ นร้ อยละ 82.22 หากพิ จารณาเป็ นรายกลุ่ ม พบว่า กลุ่ ม ที่ 1 มี ผ ลการประเมิ นในระดับ ดี ม าก
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ค่อนข้างสู งกว่ากลุ่มอื่น และไม่มีสถาบันไหนอยูใ่ นระดับ ต่ากว่าดี แต่ในกลุ่มที่ 3 กลับไม่มีสถาบัน
ใด ได้รับการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาความแตกต่างในการจัดการ
ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันการศึ กษาทั้งสองกลุ่ ม ในด้านการจัดการความรู ้ ที่
ส่ ง ผลต่ อ ผลการประเมิ น ที่ แ ตกต่ า ง โดยมุ่ ง หวัง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการจัด การความรู ้ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก ว่ามีการจัดการความรู ้อย่างไรจึงทาให้มี
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ตอนที่ 4 ความสั ม พันธ์ ของการจั ดการความรู้ องค์ ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ และการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 ความสั มพันธ์ ของการจัดการความรู้ กบั การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา
ความสาเร็ จของคุ ณภาพขององค์การขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการได้มาซึ่ งความรู ้ การ
ค้น หาโอกาสและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั้ง นี้ สมรรถนะขององค์ ก ารนั้ น
ประกอบด้วย ความสามารถในการจัดหาทรั พ ยากรอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและเกิ ด คุ ณค่ า รวมถึ ง
กระบวนการการจัดการในองค์การ (Zu, & Grover, 2008) ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความสม่ าเสมอหรื อ
กระบวนการที่ตระหนักต่อสิ นทรัพย์แห่ งความรู ้ (Knowledge Asssets) (Desouza, & Awaza, 2005)
จึงมีการนาการจัดการความรู ้ เข้ามาในองค์การ เพราะจะช่ วยให้กระบวนการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การเกิดความแปลกใหม่ต่อตลาด ซึ่ งเป็ นผลจากการสังเคราะห์ความรู ้และเกิ ดความรู ้ใหม่ (Lee,
& Sukoco, 2007) ซึ่ งผลของการจัดการความรู ้ น้ นั มีอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ (วิจารณ์ พานิ ช,
2547)
1. ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ซึ่ งเกิดผลสาเร็ จในระดับดีมาก ถึงขั้นน่าภาคภูมิใจหรื อระดับ
นวัตกรรม
2. พนักงาน เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เกิดความมัน่ ใจตนเอง เกิดความเป็ นชุมชนใน
หมู่ผรู ้ ่ วมงาน เป็ นบุคคลที่ใฝ่ ต่อการเรี ยนรู ้
3. ความรู ้ของบุคคลและขององค์การ ได้รับการยกระดับมีการสั่งสมและจัดระบบให้
พร้อมต่อการใช้
4. องค์การหรื อหน่วยงานมีสภาพเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ ได้มีการศึ กษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการดาเนิ นงานขององค์การ
ได้ผลวิจยั ที่มีความสอดคล้องกันว่า การจัดการความรู ้น้ นั ได้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ Hsu
(2006) ศึกษาการบูรณาการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิผลองค์การและ
สร้ า งความได้เปรี ย บในการแข่ง ขันขององค์การภาคธุ รกิ จ พบว่า 1) ทุ นมนุ ษย์มี อิท ธิ พ ลต่ อ
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ประสิ ทธิ ผลองค์การโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู ้ 2) ทุนมนุ ษย์มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
องค์การโดยผ่านทุนโครงสร้าง 3) กระบวนการจัดการความรู ้มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ และ
4) ประสิ ทธิผลองค์การมีอิทธิ พลต่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
นอกจากนี้ยงั สอดรับกับผลการศึกษาของ Klaus, & et.al. (2004) ที่ได้ศึกษาเรื่ องประโยชน์ของการ
จัดการความรู ้ โดยการศึกษาเชิงประจักษ์ขององค์การทางธุ รกิจในประเทศเยอรมัน พบว่า การ
จัดการความรู ้ส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์การอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยสามารถ
แสดงออกมาในรู ปแบบของระบบการประเมินผลทัว่ ทั้งองค์กรหรื อการประเมินผลแบบสมดุลย์
(Balance Scorecard) ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ (Process) จะเกิดประโยชน์คือ ผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น ความผิดพลาดลดลง
สามารถลดขั้นตอนการผลิต และลดต้นทุนจากกระบวนการผลิต
2. ด้านพนักงาน (Employee) ประโยชน์ที่ได้รับคือ ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม พัฒนาทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาองค์การไปสู่ การเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3. ด้านลูกค้า (Customer) ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ทาให้เกิดการสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั
ลูกค้า เพิ่มคุณภาพสิ นค้าและบริ การ ลดเวลาในการโต้ตอบหรื อปรับความเข้าใจกับลูกค้า
4. ด้านการเงิน (Financial) ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ลดความ
เสี่ ยงในการบริ หารจัดการ
จะเห็ นได้ว่าประสิ ทธิ ผลของการจัดการความรู ้ จะช่ วยให้กระบวนการทางานมีนวัตกรรม
ทาให้องค์การเกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทางานทัว่ ทั้งองค์การ รวมถึงพนักงาน และผลการ
ดาเนิ นงานสามารถ เพิ่มขีดความสามารถขององค์การได้ท้ งั ระบบ ทาให้องค์การบรรลุเป้ าหมายได้
ในที่สุด
การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นการที่ บุ ค คลมี ก ารพัฒ นาตนเองให้ เ กิ ด ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถมีทศั นคติที่ดีทาให้มีประสิ ทธิ ผลส่ วนบุคคล (Individual Effectiveness) และเมื่อ
บุคลากรหลายคนในกลุ่มมีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้นย่อมส่ งผลต่อการเกิดเป็ นประสิ ทธิ ผลของ
กลุ่ม (Group Effectiveness) และพัฒนาไปสู่ การเกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การได้ในที่สุด (Senge,
1990; Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1994) ดังมีผลงานวิจยั ที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ดังนี้
Hernandaz (2000) ทาการศึ ก ษาเรื่ องผลกระทบที่ เกิ ดจากองค์ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ก ับ
กระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนาผลการดาเนินงานในองค์การภาคเอกชน โดยกล่าวว่าด้วยความยุง่
เหยิงและซับซ้อนของเศรษฐกิ จทัว่ โลก ได้ทาให้ความรู ้ เป็ นปั จจัยทีมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการดาเนิ นงานขององค์การ โดยศึกษาถึงกระบวนการเรี ยนรู้ใน
การถ่ายทอดความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) บนพื้นฐานของแนวคิด 7 ประการของ Watkins, &
Marsick (1993) กับผลการดาเนิ นงานขององค์การในด้านของความรู ้และการเงิน ผลจากการศึกษา
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ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Correlation) พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มี
ความสัมพันธ์ในระดับสู งกับผลการดาเนิ นงานขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของผูน้ า
การเรี ยนรู ้และการเพิ่มอานาจแก่สมาชิกในองค์การ
Wood (2005) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของการจัดการความรู ้ ในหน่วยงานย่อย
(Work unit level) พบว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์การได้แก่ วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ และเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อการทาความเข้าใจการจัดการความรู ้
Zheng (2005) ศึกษาวัฒนธรรม โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององค์การพบว่ามีผลร่ วมกันต่อ
ประสิ ทธิภาพของการจัดการความรู้ และทั้งหมดนี้มีผลต่อประสิ ทธิ ผลองค์การ
Bayyavarapu (2005) ศึกษาการใช้กลยุทธ์ 3 อย่างได้แก่ 1) ใช้ IT เป็ นหลัก 2) ใช้การ
แสวงหาความรู้เป็ นหลัก และ 3) ใช้การเรี ยนรู้เป็ นหลักในการศึกษาความสามารถ 2 ชนิดคือ
ความสามารถระยะสั้ นและระยะยาว พบว่ า วิ ธี ที่ ใ ช้ก ารเรี ย นรู ้ เ ป็ นหลัก เท่ า นั้น ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในระยะยาวของบุคลากร
Kangas (2006) ศึกษาพบว่าในองค์การที่มีวฒั นธรรมองค์การที่ถูกต้องเหมาะสม การ
จัดการความรู้จะเป็ นกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันและ
ประสบความสาเร็ จในระยะยาว
จากผลการศึ ก ษาวิ จยั ดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ว่า การเรี ย นรู ้ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ว่า มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับองค์การ การเรี ยนรู ้ ขององค์การจะช่ วยยกระดับและพัฒนาผลการ
ดาเนินงานขององค์การ โดยการเรี ยนรู ้และผลการดาเนิ นงานขององค์การเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อ
กันเนื่ องจากในการพิสูจน์ว่าการเรี ยนรู ้ ได้ส่งผลที่ดีให้กบั องค์การนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
วัดที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งการวัดระดับการเรี ยนรู ้เองนั้นนับเป็ นเรื่ องที่ยากและมีความเป็ นนามธรรมสู ง
ดัง นั้นจึ งมี ความเหมาะสมเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จะชี้ วดั ด้วยผลการดาเนิ นงานขององค์การเพื่ อเป็ นการ
ประเมินและปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวิธีการเรี ยนรู้ (Rampsey, 2008) ซึ่ งการให้ความสาคัญกับผลการ
ดาเนิ นงานขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการรักษาดุลยภาพระหว่างการเรี ยนรู ้และผล
การดาเนิ นงานขององค์ก าร โดยการชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานขององค์การจะต้องมี ผลย้อนกลับ
(feedback) ที่ ใ ห้ป ระโยชน์แท้จริ งมากกว่าการประเมิ นเพื่ อการชี้ วดั ถึ ง ความส าเร็ จของผลการ
ดาเนินงานขององค์การ (Kleiner, 2008; Kumar, 2008) เช่นเดียวกัน Dave (2008) และ Singer, &
Edmondson (2008) ได้เสนอแนวคิดซึ่ งสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ ระดับบุคคลเรี ยนรู ้จากความสงสัยและการทดลองระดับกลุ่มเรี ยนรู ้
จากความหลากหลายของความคิด และระดับองค์การเรี ยนรู ้จากการพัฒนาและทดลองอย่างต่อเนื่ อง
ซึ่ งเมื่อเกิดการเรี ยนรู ้ข้ ึนย่อมทาให้เกิดผลดีกบั องค์การในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับองค์การ
ที่ทาให้เกิ ดความสามารถในการแข่งขันได้ ฉะนั้นการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นสิ่ งที่จะต้องฝั งลึ กลงไปเป็ น

101

ความสามารถขององค์การเพื่อที่ จะทาให้บรรลุ เป้ าหมายทั้งทางด้านการเงิ นและการเป็ นสถานที่
ทางานที่ดีสาหรับสมาชิกในองค์การ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการจัดการความรู ้ต่อประสิ ทธิ ผลด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งพบว่า การจัดการความรู ้สามารถนามาใช้กบั
วงการอุดมศึกษาและในมหาวิทยาลัยได้ เนื่ องจากสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งความรู ้จึงต้องมีการ
พัฒนาตนสม่าเสมอ การจัดการความรู ้เป็ นการนาความรู ้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เมื่อ ซึ่ งมีการเริ่ มใช้ไป
แล้ว 5-8 ปี ดังนั้น ถ้าสถาบันอุดมศึกษาต้องการอยู่รอดในยุคปั จจุบนั จะต้องรู้วิธี จัดการความรู้
(ปั ทมวรรณ สิ งห์ศรี , 2551) ดังที่ โกห์ (Goh, 2000) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาพบว่า สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ก ระบวนการจัด การความรู้ ที่
ประกอบด้วย 1) การได้มาซึ่ งความรู้ 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การเข้าถึงและการใช้ และ 4) การ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์การ ส่ วนกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ศึกษาระบบการจัดการความรู้สาหรับ
องค์การภาคเอกชนพบว่า มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ 2) การแสวงหาความรู้ 3)
การสร้างความรู้ 4) การจัดเก็บและสื บค้นความรู้ และ 5) การถ่ายโอนและการนาความรู ้ไปใช้ ต่อมา
ประกอบ ใจมัน่ (2547) ศึกษาองค์ประกอบการบริ หารจัดการความรู้สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่า การบริ หารจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) คนและหน่วยงาน 2) กระบวนการ 3) เทคโนโลยี
4) ความรู้ และ 5) งานที่สนับสนุนการดาเนินงาน 5 ด้านคือ อัจฉริ ยภาพการประกอบการ การ
ประสานความร่ วมมือ การถ่ายโอนความรู ้ การสื บค้นและแผนที่ความรู้ และแผนที่ผเู้ ชี่ยวชาญ
สาหรับการพัฒนาการจัดการความรู้ Malhotra (2002) ศึกษาการควบคุมองค์การและการจัดการ
ความรู ้พบว่า กระบวนการในการสร้างและใช้ความรู้ ในองค์การแบบเดิมจะเน้นการควบคุมโดยขอ
ความร่ วมมือ (compliance) แต่ในองค์การแบบใหม่จะเน้นการสร้ างความผูกพัน (Commitment)
แทนต่อมา Malhotra, & Galletta (2003) ศึกษาความผูกพันและแรงจูงใจของผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้ พบว่า การทางานจะได้ผลดี ต่อเมื่ อผูท้ ี่ทางานเกิ ดความสมดุ ลระหว่างการเติ มเต็ม
ศักยภาพตนเองกับการพัฒนาความสามารถขององค์การ ผูบ้ ริ หารจึงต้องใช้ท้ งั แรงจูงใจจากภายใน
และภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ
นอกจากนี้ยงั มีการนากระบวนการจัดการความรู ้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกัน
คุณภาพได้ ดังนี้ (ปรี ยนุช ชัยกองเกียรติ, วราภรณ์ ศิวดารงพงศ์ และมยุรี ยีปาโล๊ะ, 2553)
1. การพัฒนาการสื่ อสารภายในมหาวิทยาลัย /สถาบันและใช้การจัดการความรู ้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพได้โดยประโยชน์จาก Tacit Knowledge ภายใต้กลไกของ KM ซึ่ ง
เป็ นกลไกหนึ่ งที่จะทาให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ก้าวหน้ายิ่งขึ้นจากการค้นหาและใช้ ทรัพยากร
ความรู ้ และประสบการณ์ ที่มีอยู่ในผูบ้ ริ หาร/คณาจารย์และบุคลากรแต่ละคน ซึ่ งนับว่าเป็ นความ
ได้เปรี ยบของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็ นแหล่งความรู ้อยูแ่ ล้ว การเริ่ มพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
KM ให้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทาให้แต่ละแห่ งมีการสื่ อสารภายในมากขึ้น และสามารถใช้
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Tacit Knowledge เป็ นประโยชน์ต่อองค์การโดยลดขี ดขั้นของกาแพงระหว่างบุ คคล/คณะวิชา/
สถาบันให้นอ้ ยลง
2. การให้ความสาคัญจริ งจังต่อปรัชญา/วิสัยทัศน์ เนื่องจากองค์ประกอบของ QA เน้น
ความ สาคัญของปรัชญา วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็ นรากฐานที่ สาคัญของการพัฒนางาน การพัฒนาองค์การที่
เน้นการสื่ อสารด้านปรัชญา/วิสัยทัศน์เท่าที่ผา่ นมาอาจไม่ เข้มข้นพอ จึงควรจะได้มีการพิจารณาตัว
บ่งชี้ที่อาจแสดงถึงความเข้าใจร่ วมกันที่ลึกซึ้ งและการมุ่งสู่ เป้ าหมายเดียวกันขององค์การให้จริ งจัง
มากขึ้นสู่ การใช้ KM เต็มรู ปแบบ
3. การเน้น ถึ ง ความส าคัญของผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย /สถาบันในการประกันคุ ณภาพ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของมหาวิทยาลัย /สถาบัน มี บทบาทในการริ เริ่ มและสนับสนุ นให้เกิ ด KM ใน
สถาบัน ซึ่ งจะทาให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพภายในมากกว่าที่เคยเป็ นมา เพราะ
กลไกของ KM สามารถจะเอื้อต่อการใช้ Tacit Knowledge ของผูเ้ กี่ยวข้องต่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่ งเป็ นระบบและกลไกที่มีอยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้
หากดาเนินการ อย่างเหมาะสม น่าจะได้มีการสร้างความรู ้ใหม่อย่างต่อเนื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพตาม องค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน และเกิ ดผลดีต่อสถาบันอุดมศึกษาและ
สังคมโดยรวม
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นที่สั่งสมและสร้างองค์ความรู้ จึงเป็ นที่ที่เหมาะสมที่สุด ของสังคมที่
จะพัฒนาความรู ้ ใหม่ โดยใช้แนวคิดของการสร้างความรู้จาก Tacit/Explicit Knowledge การที่
สถาบันอุดมศึกษามีเสรี ภาพทางวิชาการ ทาให้เกิดพลวัตในการสร้างความรู ้ ภายใต้การเปิ ดโอกาส
ให้มีการเรี ยนรู้ในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อให้สามารถดึงจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคน มาร่ วม
กันแปลงเป็ นความรู ้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน การบริ หารอุดมศึกษา การ
ประกันคุณภาพ หรื องานด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
4.2 ความสั มพันธ์ ของการจัดการความรู้ กบั องค์ การแห่ งการเรียนรู้
มี การศึ กษาวิจยั ที่ เชื่ อมโยงการจัดการความรู ้ นาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ใ น
องค์การต่างๆ ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึ กษา พบว่ามี งานวิจยั ที่ มุ่งศึ กษาเกี่ ยวกับ
กระบวนการและระบบการจัดการความรู ้ และองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการความรู ้ ดังนี้
จาเริ ญ จิตหลัง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการจัดการความรู ้กบั องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ในสถานศึ กษา พบว่า ภาวะผูน้ าแห่ งการเรี ยนรู้ บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์การ วิสัยทัศน์
พันธกิจและยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการ ความสามารถ
ของบุคลากร และการเสริ มแรง ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวทาให้เกิดสังคมฐานความรู ้ในโรงเรี ยน
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ที่ ไ ด้ศึ ก ษา ระบบการจัดการความรู้ ส าหรั บองค์ก าร
ภาคเอกชน จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการความรู ้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือการกาหนด
สิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การเก็บและสื บค้นความรู ้ การถ่ายโอนและนา
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ความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ โดยพบว่า องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กบั การจัดการความรู ้ ในองค์การ
เอกชน 8 องค์ประกอบ คือ ผูน้ าองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย เทคโนโลยี บุคลากร
ที่ใช้ภูมิปัญญา และทีมผูช้ านาญการ
สุ กิจ แตงมีแสง และยงยุทธ อิ่มอุไร (2546) ที่ศึกษา การจัดการความรู ้ในองค์การของบริ ษทั
ยูเอชเอ็ม จากัด พบว่ากระบวนการจัดการความรู ้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ การกาหนดการสร้ าง
ความรู ้ การเสาะหาและการยึดกุมความรู ้ การกลัน่ กรอง การแลกเปลี่ ยนความรู ้ และการใช้ความรู ้
และมีองค์ประกอบที่ มีอิทธิ พลต่อการจัดการความรู ้ ขององค์การประกอบด้วย บุคคล เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้เสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ที่ตอ้ งผสมผสานกันระหว่างองค์การ ที่
เป็ นแหล่งรวบรวมความรู ้ เกี่ ยวกับกระบวนการในการดาเนิ นการจัดการธุ รกิ จ และกระบวนการ
จัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการความรู ้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล
ไคล์เซอร์ (Kaiser, 2000) ได้ศึกษาวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการที่ส่งผล
ต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การสนับสนุนเพื่อการเรี ยนรู้ การจูงใจเพื่อการเรี ยนรู้ การพัฒนา
ศักยภาพและการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ฮัสเซี่ ยนและคณะ (Hussian, & Others, 2004) ได้ศึกษาวิจยั พบว่า ความสามารถในการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อการจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับเพล์แมนและ
คณะ (Peyman, & Others, 2005) ที่ได้ศึกษา ปั จจัยที่ทาให้เกิดความล้มเหลวของการเพิ่มระบบการ
จัดการขององค์ความรู้ในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และการจัดการขององค์ความรู้ใน
องค์การเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ กว่าเครื่ องยนต์ กลไก และอาคารสถานที่ แต่เป็ นสิ่ งที่แน่ชดั และที่สาคัญนัน่
คือองค์ความรู ้ ซึ่ งความรู ้ และการจัดการกับความรู ้เป็ นสิ่ งที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ ถ้า
ความรู ้น้ นั มีการจัดการที่ดี คาตอบสุ ดท้ายคือการจัดการความรู้ที่เป็ นระบบนัน่ เอง
จากผลงานวิจยั ดังกล่ าวสนับสนุ นว่าการจัดการความรู ้ ส่ งผลต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ทั้งนี้ พลวัตการเรี ยนรู้ การสร้างความรู้ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ จะช่วยองค์การให้เกิดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการเงิน (Wu, 2004) เพิ่มผลิตภาพและเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ หารในองค์การ (สุ ดารัตน์ พลเจริ ญ, และ สุ นิภา ศิริพฒั นานนท์, 2547)
เนื่ องจากเมื่อองค์การได้ส่งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กในองค์การแล้วนั้นก็ย่อมที่จะทาให้
องค์การมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง เกิดทักษะความสามารถในการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญจาก
การเรี ยนรู้จากความผิดพลาดและความสาเร็ จในอดีต ซึ่ งจะทาให้องค์การมียอดขาย และผลกาไรที่
สู งขึ้น ทาให้มีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าลงมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2543) ได้สรุ ประบบย่อยขององค์ความรู ้ เพื่อการสร้ าง
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จากแนวคิดของ Marquardt (1996) ว่า กระบวนการเสริ มสร้างสมรรถนะ
หลักให้กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มี 4 ขั้นตอน ดังภาพประกอบที่ 2.4
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ภาพประกอบที่ 2.4 ระบบย่อยขององค์ความรู ้เพื่อการสร้างองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ทีม่ า : วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2543)
จากภาพประกอบที่ 2.4 จะเห็นว่า ระบบย่อยขององค์ความรู ้เพื่อการสร้างองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้น้ นั ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การแสวงหาและสร้างความรู ้ ได้แก่ การพัฒนาการสร้างทักษะ การหยัง่ รู ้และการสร้าง
ความสัมพันธ์ ที่มาจากการสารวจสภาพแวดล้อม จากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ
โดยอาจเลือกองค์ความรู ้ที่แตกต่างจากที่ปฏิบตั ิ
2. การจัดเก็บ ประมวลข้อมูล และตีความ โดยการเรี ยนรู ้จากฐานข้อมูลเดิม ที่มีการเก็บ
รวบรวมไว้แ ล้ว น ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ งประกอบด้ว ย กาเน้น ผลิ ต ผลหรื อ
กระบวนการ ภายใต้บรรยากาศที่เปิ ดเผย มีการกาหนดแนวทางการเผยแพร่ ที่เหมาะสม
3. การแบ่งปั นความรู ้แก่กนั เป็ นการเผยแพร่ สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้มา โดยการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้
โดยอาศัยกลไกต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งอาจเป็ นความรู ้ แบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ น
ทางการ และได้มาโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ได้ ซึ่ งควรเสริ มสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั นระหว่างกัน
และมีวิธีการแบ่งปั นที่หลากหลาย มีจุดเน้นการเรี ยนรู ้ เน้นคุณค่าและให้ความสาคัญกับตลาด โดย
อยูบ่ นพื้นฐานของการทางานที่เป็ นระบบเชิงประจักษ์
4. การประยุกต์ใช้ความรู ้ เป็ นการขยายผลความรู ้เพื่อไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยให้ความสาคัญ
กับการนาไปใช้ในการสร้างผลผลิตแก่องค์การ เปิ ดโอกาสให้มีการฝึ กการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
เปิ ดโอกาสให้มี หรื อสร้างวัฒนธรรมการศึกษาการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่ อง
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จะเห็ นได้ว่า การพัฒนาเพื่ อไปสู่ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ น้ ัน มาจากองค์ค วามรู ้ ที่ มี จาก
กระบวนการ ในการจัดการความรู ้ เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะหลักให้องค์การ เป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ใน 4 ขั้นตอนดังกล่าว จะเห็นว่า การจัดการความรู ้มีความสัมพันธ์กบั การเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ อย่างแยกไม่ออกเป็ นอัติโนมัติ (Walczak, 2008) โดยที่การจัดการความรู ้ช่วยให้องค์การ
ค้นพบวิธีการบริ หารจัดการองค์การที่ดี สามารถดาเนิ นการได้บรรลุ เป้ าหมาย (Gupta & et.al.,
2000)
4.3 ความสั มพันธ์ ขององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษา
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นแนวคิดการบริ หารองค์การที่องค์การส่ วนใหญ่ให้ความ
สนใจ เพราะเป็ นแนวคิดที่ช่วยให้องค์การสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง และค้นพบแนวทางใหม่ใน
การสร้างผลผลิตและบริ การ นอกจากนี้ คุณลักษณะสาคัญขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ คือเปิ ดกว้าง
ต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์มี
ความยืดหยุ่น และลดความเสี่ ยง พัฒนาความสามารถของบุคคล ให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ที่จะทาให้
สาเร็ จตามเป้ าหมายสร้างบรรยากาศของการสอน สนับสนุ นการตระหนักในตนเองและแก้ปัญหา
เชิ งรุ ก บุคลากรมีการค้นคว้าหาความรู้และทักษะในการทางาน โดยมีผลงานวิจยั ที่สนับสนุ น
แนวคิด ดังนี้
Barrie, & Wayne (1998) กล่าวถึงผลการดาเนินงานขององค์การ โดยเปรี ยบเทียบ 2 แนวคิด
ระหว่างการจัดการผลการดาเนิ นงานขององค์การ (Performance Management) และการเรี ยนรู้
องค์การ (Organizational Learning) สรุ ปได้ว่า แนวทางเพื่อการสร้ างผลการดาเนิ นงานให้กบั
องค์การนั้นจะต้องตระหนักถึ งการเรี ยนรู ้ ร่วมกันตั้งแต่ระดับบุคคลจนมาสู่ ระดับกลุ่ มและระดับ
องค์การด้วยความร่ วมมือระหว่างองค์การ ด้วยการสนับสนุ นให้สมาชิ กองค์การเรี ยนรู ้ อย่างเปิ ด
กว้า ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ องค์ก ารเติ บ โตได้ใ นระยะยาวมากกว่า แนวทางของการจัด การผลการ
ดาเนินงานขององค์การที่พยายามจัดกรอบองค์การอย่างเคร่ งครัดและใช้ลกั ษณะของคาสั่งมากกว่า
ความร่ วมมือ ซึ่ งเป็ นการจัดการอบรมเฉพาะด้านเท่านั้น โดยผลการดาเนิ นงานขององค์การเกิดขึ้น
สื บเนื่องมาจากความสอดคล้อง ระหว่างสองปั จจัยหรื อมากกว่าขององค์การ โดยความสอดคล้องนี้
หมายถึงการที่ องค์การมีการเปลี่ ยนแปลงตนเองเพื่อให้เข้ากันกับบริ บทรอบข้างเพื่อความอยู่รอด
หรื อเพื่อสร้างผลการดาเนิ นงานขององค์การและองค์การที่มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับสถานการณ์
เป็ นอย่างมากจะมีผลการดาเนิ นงานมากกว่าองค์การที่ไม่มีความสอดคล้อง ในแนวคิดเรื่ องความ
สอดคล้องตามสถานการณ์ ไม่เฉพาะแค่เรื่ องของโครงสร้างองค์การเท่านั้นแต่ควรที่จะวิเคราะห์ถึง
ทฤษฎีอื่นด้วย เช่น พฤติกรรมองค์การ กลยุทธ์การจัดการ นโยบาย เป็ นต้น เนื่องจากในแนวคิด
ทฤษฎี เหล่ า นั้นต่ า งก็ มี เ ป้ าหมายเพื่ อการสร้ า งผลการดาเนิ นงานให้ ก ับ องค์ก าร ภายใต้ความ
สอดคล้องเดียวกันเช่นเดียวกัน
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Herrera (2007) ทาการศึกษาเรื่ ององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในฐานะที่เป็ นปั จจัยที่เร่ งให้เกิดผล
การดาเนินงานขององค์การ ซึ่ งพบว่า ผลการดาเนิ นงานขององค์การนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างมาก โดยอธิ บายว่า ความรวดเร็ วของสภาพแวดล้อมองค์การที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ทาให้องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่เป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในระดับบุคคลจน
ไปสู่ ระดับองค์การ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผลการดาเนิ นงานขององค์การโดยได้ทาการวิจยั ซึ่ งพบว่า
ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ มีอิทธิ พลที่ ทาให้องค์การเกิ ดผลการดาเนิ นงานทั้งในด้านของ
ความรู้และการเงิน (Knowledge and Financial Performances)
Selden (1998) ทาการศึกษาเรื่ ององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในธุ รกิ จครอบครั วที่มีผลการ
ดาเนินงานด้านการเงินและด้านความรู้ โดยได้ใช้ตวั แบบการวัดความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ใน
7 มิติตาม Watkins, & Marsick (1993) พบว่าในองค์การแห่งการเรี ยนรู ้จะส่ งเสริ มให้องค์การมีความ
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในองค์การที่ไม่มีการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การธุ รกิจ
ครอบครัวที่เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การอย่างต่อเนื่ อง โดยใน
การศึ กษาผลการดาเนิ นงานขององค์การได้ใช้การศึ กษาถึ งการรั บรู ้ ถึงผลการดาเนิ นงานทั้งด้าน
ความรู ้และการเงินในช่วงปี ที่ผา่ นมาของผูป้ ระกอบการ ผลจากการศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ พ บว่ามี ความสัมพันธ์ อย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติในระดับ สู งระหว่างองค์ก ารแห่ งการ
เรี ยนรู้และผลการดาเนินงานขององค์การ
Davis (2005) ทาการศึ กษาถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ กบั ผลการ
ดาเนิ นงานขององค์การ โดยกล่าวว่าความสามารถขององค์การในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การใหม่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน หรื อการเพิ่มคุ ณค่าให้กบั ความต้องการของ
ลูกค้าหรื อผูถ้ ือหุ น้ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการการเรี ยนรู ้ท้ งั สิ้ น ความอยูร่ อดหรื อความสาเร็ จขององค์การก็
ต้องการองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เช่ นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาถึงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
นั้นมักจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเด็นของผลการดาเนินงานขององค์การทั้งด้านการเงินและด้าน
ความรู ้ กบั แนวคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ดังนั้น จึงได้ทาการวิจยั เรื่ ององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้บน
พื้นฐานของกรอบแนวคิดของ Watkins, & Marsick (1993) กับผลการดาเนิ นงานขององค์การโดย
ใช้การชี้วดั ทั้งที่มาจากการรับรู ้
Reed (2001) การศึกษาเรื่ ององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในวิสาหกิจขนาดกลางของ โดยผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์ผนั แปร (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
(Regression Analysis) พบว่าทั้งความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้และวิธีการจัดการเชิ งคุณภาพต่างมี
อิทธิ พลที่สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การด้วยกันทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ตัวแปรทั้ง 5 ที่ได้ใช้ในการ
ทดสอบพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั สิ้ น ต่อการเกิดผลการดาเนิ นงานขององค์การ นอกจากนี้ ยัง
พบว่าความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ยงั มีระดับความสาคัญของอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของ
องค์การที่สูงกว่าการจัดการเชิงคุณภาพอีกด้วย
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Collie (2002) ได้ศึ ก ษา เรื่ อ งองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ก ับ การพัฒ นาการสอนใน
สถาบันการศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้นการศึ ก ษาผลการด าเนิ นงานขององค์ก ารซึ่ ง มัก เป็ นที่ เข้า ใจกันว่า
สถาบัน การศึ ก ษามัก จะมี โ ครงสร้ า งและสภาพแวดล้อ มองค์ก ารที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพัฒ นา
กระบวนการสถาบัน ทว่า ยังไม่เคยมีการพิสูจน์วา่ ในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นมีผลการดาเนิ นงาน
ที่ดีหรื อไม่ ทั้งนี้ จึงได้ทาการวิจยั โดยพิจารณาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ วิสัยทัศน์
และภาวะผูน้ า (Vision and Leadership) การจัดการความรู ้และการติดต่อสื่ อสาร (Communication
and Knowledge Management) และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ (Learning Culture) โดยทาการศึกษา
วิเคราะห์จากกลุ่ มตัวอย่างที่ ส่งแบบสอบถามกลับมาจานวน 196 รายด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ท้ งั
3 ปั จจัยล้วนแล้วแต่มีผลให้เกิดผลการดาเนินงานขององค์การทั้งสิ้ น
Ellinger, Yang ,& Ellinger (2000) ทาการศึกษาองค์ประกอบของการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้กบั ผลงานขององค์การ (Firm Financial Performance) กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง
จานวน 400 คน ในโรงงานอุ ตสาหกรรม ประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว่า การเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงานขององค์การ
ผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้กบั ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน มี การ
ปฏิ บ ตั ิ เพื่ อพัฒนาองค์ค วามรู ้ โดยเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมากทั้ง โดยภาพรวมและรายด้า น ได้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดี และการพัฒนาองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ด้านการมี แบบแผนความคิ ดและด้านความคิ ดเชิ งระบบ มี ความสัมพันธ์ กบั การประเมินคุ ณภาพ
ภายนอกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนแนวคิดว่า การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั ส่ งผล
ต่อระดับผลการดาเนิ นงานขององค์การให้สูงขึ้น ทั้งในส่ วนกลุ่มงานทัว่ ไปและงานด้านการศึกษา
และยังอธิ บายให้เห็ นถึ ง ลักษณะ รู ปแบบ รวมทั้งข้อจากัด ของความสัมพันธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นอี กด้วย
นอกจากนี้ De Geus (1997) เชื่ อว่าองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้จะช่ วยสนับสนุ นให้เกิ ดคุ ณค่าในการ
ทางานขององค์การ ผ่านการเรี ยนรู ้เป็ นทีม และการวางแผนกลยุทธ์ดว้ ยการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วม
ส่ งผลทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การในที่สุด
ตอนที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการวิเคราะห์ เชิ งสาเหตุด้วยโมเดลความสั มพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model) หมายถึง
โมเดลที่ อธิ บ ายความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ (Causal) ระหว่างตัวแปรที่ สั งเกตได้ (Observed or
Manifest Variables) กับตัวแปรแฝง (Latent Variables) โดยมีเงื่อนไขหรื อข้อจากัดเกี่ยวกับทิศทาง
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ของการเป็ นเหตุ ซึ่งงานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้โมเดลลิสเรล (LISREL Model) ซึ่ งโมเดลนี้ ได้
พัฒ นามาจากเทคนิ ค การวิเ คราะห์ 2 เทคนิ ค คื อ การวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบของ เทอร์ ส โตน
(Thurstonian Factor Analysis) และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) หัวใจสาคัญของการ
วิเคราะห์โมเดลลิ สเรล คือ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่ วม ที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์กบั เมทริ กซ์ ที่ได้จากการประมาณค่าตามโมเดลลิสเรลที่
เป็ นสมมติฐานวิจยั (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
5.1 ส่ วนประกอบของโมเดลลิสเรล
โมเดลลิสเรลประกอบด้วยโมเดลสาคัญ 2 โมเดล คือ โมเดลการวัด (Measurement Model)
และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
1. โมเดลการวัด (measurement model) อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้กบั
ตัวแปรแฝง มี 2 โมเดล คือ โมเดลการวัดสาหรับตัวแปรภายนอกและโมเดลการวัดสาหรับตัวแปร
ภายในโดย 2 โมเดลแสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้
ดังสมการ

โดยที่ X

= เวคเตอร์ ของค่าจากการวัดตัวแปรอิสระที่สังเกตได้
(ตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่เป็ นตัวแฝงที่เป็ นตัวอิสระ)
x = เมทริ กซ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยหรื อน้ าหนักตัวประกอบซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
= เวกเตอร์ แสดงความคลาดเคลื่อนในสมการ X
Y
= เวกเตอร์ ของค่าจากการวัดตัวแปรแฝงที่สังเกตได้
(ตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่เป็ นตัวแฝงที่เป็ นตัวแปรอิสระ)
y = เมทริ กซ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยหรื อน้ าหนักตัวประกอบซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
= เวคเตอร์แสดงความคลาดเคลื่อนในสมการ Y

2. โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็ นโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดล มีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวประกอบหรื อตัวแฝงกับตัวแฝง
และ มักมีความสัมพันธ์กนั ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มตัวแปร โดย เป็ นตัวแฝงที่เป็ นตัว
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แปรตาม (Latent Exogenous Variable) และ
Exogenous Variable) ดังสมการ

โดยที่

เป็ นตัวแปรแฝงที่เป็ นตัวแปรอิสระ (Latent

= เวคเตอร์ของตัวแปรแฝงที่เป็ นตัวเป็ นตัวแปรตาม
= เวคเตอร์ของตัวแปรแฝงที่เป็ นตัวเป็ นตัวแปรอิสระ
= เมทริ กซ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยซึ่ งแสดงอิทธิ พลโดยตรงของ

ที่มีต่อ

= เมทริ กซ์ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยซึ่ งแสดงอิทธิ พลโดยตรงของ

ที่มีต่อ

อื่นๆ

เมื่อนาส่ วนประกอบของโมเดลลิสเรลทั้งสองส่ วนมาเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร จะเขียนได้ดงั ภาพประกอบที่ 2.5

ภาพประกอบที่ 2.5 โมเดลในโปรแกรมลิสเรล
ที่มา : นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
5.2 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ นของโมเดลลิสเรล
การวิ เคราะห์ โมเดลลิ ส เรลมี ข ้อ ตกลงเบื้ อ งต้น 4 ประการ ดัง นี้ ประการแรก ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดภายในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์เชิ งเส้น (Linear) แบบบวก
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(Additive) และเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationships) ประการที่สอง ลักษณะการแจก
แจงของตัวแปรทั้งตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน รวมทั้งความคลาดเคลื่ อนต้องเป็ นการแจก
แจงแบบปกติและความคลาดเคลื่อนต่างๆ ต้องมีค่าเฉลี่ยเป็ นศูนย์ ประการที่สาม ลักษณะความเป็ น
อิ ส ระต่ อ กัน ระหว่ า งตัว แปรกับ ความคลาดเคลื่ อ นแบ่ ง ออกเป็ นความอิ ส ระระหว่ า งความ
คลาดเคลื่อนกับตัวแปรแฝงและความเป็ นอิสระระหว่างความคลาดเคลื่อนด้วยกันเอง และประการ
สุ ดท้าย กรณี การวิเคราะห์ขอ้ มู ลอนุ กรมเวลาที่มีการวัดมากกว่า 2 ครั้ง การวัดตัวแปรต้องไม่ได้รับ
อิทธิ พลจากช่วงเวลาเหลื่อมระหว่างการวัด (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ โมเดลลิสเรล
กระบวนการสร้ า งโมเดลโดยทั่วไป ขั้นตอนแรกจะเป็ นการสร้ า งโมเดลที่ ไ ด้จากการ
ทบทวนเอกสารรายงานการวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อง ต่ อจากนั้นจะเป็ นการตรวจสอบโมเดลที่ ส ร้ า งขึ้ น
สอดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล ในสภาพจริ ง หรื อ ไม่ ในขั้น นี้ หากเลื อ กวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรมลิ ส เรล
ประกอบด้วยขั้นตอนการวิเคราะห์ 6 ขั้นตอน
ขั้นแรก การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล (Specification of the model) ขั้นที่สอง การ
ระบุความเป็ นไปได้ค่าเดี ยวของโมเดล (Identification of the model) ขั้นที่ สาม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ จากโมเดล (Parameter estimation from the model) ขั้นที่สี่ การตรวจสอบความตรง
ของโมเดล (Validation of the model) ขั้นที่ห้า การปรับโมเดล (Model adjustment) และขั้นสุ ดท้าย
การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล (Specification of the model) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโปรแกรมลิสเรลสิ่ งที่สาคัญคือ การกาหนดค่าเมทริ กซ์ท้ งั 8 เมทริ กซ์ ให้สอดคล้อง
กับโมเดลการวิจยั เพื่อความสะดวกในการเขี ย นคาสั่งโปรแกรมลิ สเรลประมาณค่าพารามิ เตอร์
พารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล สามารถกาหนดค่าเมทริ กซ์ได้ 3 แบบ ดังนี้
1. พารามิเตอร์ กาหนด (Fixed parameters: FI) หมายถึง พารามิเตอร์ ในโมเดลการวิจยั ที่ไม่
มีเส้นแสดงอิทธิ พลระหว่างตัวแปร ซึ่ งสามารถกาหนดค่าความสัมพันธ์ในเมทริ กซ์ดว้ ยสัญลักษณ์
“0”
2. พารามิเตอร์ บงั คับ (Constrained parameters: ST ) หมายถึง พารามิเตอร์ ในโมเดลการ
วิจยั ที่มีเส้นแสดงอิทธิ พลระหว่างตัวแปร และพารามิเตอร์ ขนาดอิทธิ พลตัวนั้นเป็ นค่าที่จะต้องมีการ
ประมาณ แต่นกั วิจยั มี เงื่ อนไขที่ตอ้ งกาหนดให้พารามิเตอร์ บางตัวมีค่าเฉพาะคงที่ ซึ่ งถ้าบังคับให้
เป็ นหนึ่ง ก็สามารถกาหนดค่าความสัมพันธ์ในเมทริ กซ์ดว้ ยสัญลักษณ์ “1”
3. พารามิเตอร์ อิสระ (Free parameters: FR) พารามิเตอร์ ในโมเดลการวิจยั ที่ตอ้ งการ
ประมาณค่าและไม่ได้บงั คับให้มีค่าเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้สัญลักษณ์ “*”
การก าหนดลัก ษณะพารามิ เ ตอร์ ว่ า เป็ นพารามิ เ ตอร์ ก าหนด พารามิ เ ตอร์ บ ัง คับ และ
พารามิเตอร์ อิสระในเมทริ กซ์ท้ งั 8 มีความสาคัญต่อโปรแกรมลิสเรลมาก ในการเขียนคาสั่ง นักวิจยั
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ต้องก าหนดข้อมู ล จาเพาะของพารามิ เตอร์ ที่ เขี ย นในรู ป แบบ (Form) และสถานะ (Mode) ของ
พารามิเตอร์ เป็ นแบบใด รู ปแบบของแมทริ กซ์ที่ใช้ในโปรแกรมเมทริ กซ์ที่ใช้ในโปรแกรมลิสเรล มี
9 รู ปแบบ ตามเมทริ กซ์คณิ ตศาสตร์ ทวั่ ไป ดังนี้
1. เมทริ กซ์ศูนย์ (Zero matrix = ZE)
2. เมทริ กซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix = ID)
3. เมทริ กซ์เอกลักษณ์, ศูนย์ (Identity, Zero matrix = IZ)
4. เมทริ กซ์ศูนย์, เอกลักษณ์ (Zero, Identity matrix = ZI)
5. เมทริ กซ์แนวทแยง (Diagonal matrix = DI)
6. เมทริ กซ์สมมาตร (Symmetric matrix = SY)
7. เมทริ กซ์ใต้แนวทแยง (Subdiagonal matrix = SD)
8. เมทริ กซ์สมมาตรมาตรฐาน (Standardized symmetric matrix = ST)
9. เมทริ กซ์เต็มรู ป (Full matrix = ID)
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเป็ นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Identification of the model) การ
ระบุ ค วามเป็ นไปได้ค่ า เดี ย วท าให้ นั ก วิ จ ัย ทราบได้ล่ ว งหน้ า ว่ า โมเดลนั้ น สามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ได้หรื อไม่โดยไม่ตอ้ งวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งใช้เวลาในการวิเคราะห์
มากกว่าโปรแกรมทัว่ ไป เงื่อนไขในการกาหนดความเป็ นไปได้ค่าเดียวที่ตอ้ งพิจารณามี 3 ประเภท
ดังนี้
1. เงื่อนไขจาเป็ น (Necessary condition) โมเดลจะเป็ นโมเดลระบุได้พอดีตอ้ งมีเงื่ อนไข
จาเป็ นคือ จานวนพารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรื อเท่ากับจานวนสมาชิ กในเมทริ กซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมของกลุ่มตัวอย่าง เงื่ อนไขนี้ เรี ยกว่า กฎที (t-rule) ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบได้จาก t < (1/2)(NI)(NI+1) เมื่อ NI เป็ นจานวนตัวแปรสังเกตได้ เมื่อตรวจสอบได้วา่ t มี
ค่าน้อยกว่าจานวนสมาชิ กในเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมสามารถที่จะบอกได้ว่า
โมเดลมีโอกาสระบุได้พอดี ยังสรุ ปไม่ได้วา่ ต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขพอเพียงต่อไป
2. เงื่อนไขพอเพียง (Sufficient condition) เงื่อนไขพอเพียงสาหรับการระบุความเป็ นไปได้
ค่าเดียวของโมเดลมีหลายกฎ เช่ น กฎแรก เป็ นกฎสาหรับโมเดลลิสเรลที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนใน
การวัดเงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive rule) กล่าวว่าเมทริ กซ์ BE ต้อง
เป็ นเมทริ กซ์ใต้แนวทแยง และเมทริ กซ์ PS ต้องเป็ นเมทริ กซ์แนวทแยง กฎที่สอง เป็ นกฎสาหรับ
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเงื่ อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎสามตัวบ่งชี้ (Three-Indicator
rule) กล่าวว่า สมาชิ กใน เมทริ กซ์ LX จะต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์อย่างน้อยหนึ่ งตัวในแต่ละแนว ใน
แต่ละองค์ประกอบต้องมีตวั บ่งชี้ หรื อตัวแปรสังเกตได้อย่างน้อย 3 ตัว และเมทริ กซ์ TD ต้องเป็ น
เมทริ กซ์ แนวทแยง และกฎที่ส าม เป็ นกฎส าหรับโมเดลลิ ส เรลที่ มีความคลาดเคลื่ อนในการวัด
เงื่อนไขพอเพียง ได้แก่ กฎสองขั้นตอน (Two-step rule) กล่าวว่า ขั้นตอนแรกปรับโมเดลลิสเรลให้
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เป็ นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยการรวมตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกให้
เป็ นชุดเดียวกันเสมือนหนึ่ งเป็ นตัวแปรภายนอกเพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงตรวจสอบโดยใช้กฎ
สามตัวบ่งชี้ หากพบว่า โมเดลระบุได้พอดี ให้ตรวจสอบขั้นที่สอง โดยปรับโมเดลให้เป็ นโมเดลลิ
สเรล ที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด กล่าวคือ เอาตัวแปรเฉพาะตัวแปรเฉพาะตัวแปรภายในมา
รวมเป็ นชุ ดเดี ยวกันเสมือนหนึ่ งว่าเป็ นตัวแปรสังเกตได้แล้วตรวจสอบด้วยกฎความสัมพันธ์ทาง
เดียว
3. เงื่ อนไขจาเป็ นและพอเพียง (Necessary and Sufficient Condition) เป็ นเงื่อนไขที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง เมื่อเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขสองประเภทแรก ซึ่ งโมเดลจะเป็ นโมเดลระบุได้พอดีก็
ต่อเมื่อสามารถแสดงได้โดยการแก้สมการโครงสร้างว่าพารามิเตอร์ แต่ละค่าจะได้จากการแก้สมการ
ที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมของประชากร
ขั้นตอนที่ 3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ จากโมเดล (Parameter estimation from the model)
จุ ดมุ่ งหมายของการประมาณค่า พารามิ เตอร์ คื อ การหาค่ าพารามิ เตอร์ ที่จะทาให้เมทริ กซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วมที่คานวณได้จากกลุ่ มตัวอย่าง (S) และเมทริ กซ์ความแปรปรวนความแปรปรวนร่ ว มที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากพารามิ เตอร์ ที่ ป ระมาณค่ า ใช้จ่ า ยจากโมเดลสมมติ ฐ าน
(Sigma) มีค่าใกล้เคี ยงกันมากที่ สุด ถ้าหากเมทริ กซ์ท้ งั สองมีค่าใกล้เคี ยงกันแสดงว่าโมเดลที่ เป็ น
สมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ในการกาหนดเงื่อนไขให้เมทริ กซ์ท้ งั สองค่ามีค่า
ใกล้เคียงกัน ใช้วิธีการสร้างฟั งก์ชนั ความกมกลืน (Fit or fitting function) รู ปแบบของ ฟั งก์ชนั ทุก
ฟั งก์ชนั ที่สร้างขึ้นต้องมีคุณสมบัติรวม 4 ประการ คือ (1) ฟั งก์ชนั ความกลมกลื นต้องเป็ นสเกลาร์
หรื อเป็ นจานวนตัวเลข (2) ฟั ง ก์ชันความกลมกลื นต้องมี ค่ า มากกว่า หรื อเท่ า กับ ศู นย์ (3) ความ
กลมกลืนมีค่าเป็ นศูนย์เมื่อเมทริ กซ์ S และ Sigma มีค่าเท่ากันเท่านั้น และ (4) ฟังก์ชนั ความกลมกลืน
เป็ นฟังก์ชนั ต่อเนื่อง (Continuous function) วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ ในการประมาณค่าที่ใช้ความ
กลมกลืนมี 5 แบบ คือ
1. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงน้ าหนัก (Unweighted least squares = ULS) การประมาณ
ค่าด้วยวิธีน้ ี จะมีความคงเส้นคงวาและเหมาะกับข้อมูลที่มีลกั ษณะการแจกแจงแตกต่างไปจากการ
แจกแจงแบบพหุ นามแต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่มีความเป็ นอิสระจากมาตรวัด
2. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดตามนัยทัว่ ไป (Generalized least squares = GLS) การประมาณค่า
ด้วยวิธีน้ ี มีความคงเส้นคงวา มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นอิสระตามมาตรวัด กรณี ที่ขอ้ มูลไม่เป็ นไป
ตามข้อตกลงที่ ว่า ด้วยการแจกแจงแบบพหุ นามจะท าให้การประมาณค่ าพารามิ เตอร์ ไ ม่ ถูก ต้อง
นอกจากนี้ถา้ กลุ่มตัวเอย่างมีขนาดเล็กค่าประมาณพารามิเตอร์ ที่จะได้มีความลาเอียงเข้าหาศูนย์
3. วิธีไลค์ลิฮูดสู งสุ ด (Maximum likelihood = MI) การประมาณค่าด้วยวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ใช้ใน
การวิ เ คราะห์ โ มเดลลิ ส เรลที่ แ พร่ ห ลายมากที่ สุ ด เป็ นวิ ธี ป ระมาณค่ า ที่ มี ค วามคงเส้ น คงวามี
ประสิ ทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด
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4. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักทัว่ ไป (Generaly weighted least squares = DWLS)
การประมาณค่าด้วยวิธีน้ ี มีความคงเส้นคงวา มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด แต่ถา้ เมท
ริ กซ์ที่มีขนาดใหญ่มาก จะทาให้การประมาณค่าต้องใช้เวลาในการประมวลผลในคอมพิวเตอร์ มาก
นอกจากนี้ยงั ไม่เหมาะกับเมทริ กซ์ที่มีการตัดข้อมูลสู ญหาย แบบตัดเฉพาะคู่ที่ขาด
5. วิธีกาลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ าหนักแนวทแยง (Diagonally weighted least squares) เป็ น
วิธีที่พยายามลดเวลาคอมพิวเตอร์ ในการคานวณ โดยคานวณเฉพาะเมทริ กซ์ในแนวทแยง ผลที่ได้
ทาให้การประมาณพารามิเตอร์ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ แต่ยงั คงมีความคงเส้นคงวาและไม่เป็ นอิสระจาก
มาตรวัด การประมาณค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละวิธีขา้ งต้น ขึ้นอยูก่ บั พารามิเตอร์ ที่ตอ้ งประมาณค่าและ
ความถูกต้องของค่าตั้งต้นเท่านั้น ไม่ได้ข้ ึนอยู่ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพราะในการประมาณค่าใช้
ข้อมูลจากเมทริ กซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่ วมหรื อเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ และในฟั งก์ชนั
ความกลมกลืนทุกฟังก์ชนั ไม่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างมาเกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the model) ในขั้นตอนนี้
เป็ นการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่เป็ นสมมติฐานการวิจยั หรื อการประเมินผลความถูกต้อง
ของโมเดลหรื อการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิ งประจักษ์กบั โมเดล ค่าสถิติที่ช่วยใน
การตรวจสอบความตรงของโมเดลมี 5 วิธี มีดงั ต่อไปนี้
1. ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานและสหสั ม พันธ์ ข องค่ าประมาณพารามิ เตอร์ (Standard
errors correlations of estimates) ถ้าค่าประมาณที่ ได้ไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่าความคลาดเคลื่ อน
มาตรฐานมีขนาดใหญ่และโมเดลการวิจยั อาจจะยังไม่ดีพอ ถ้าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าประมาณที่มีค่า
สู งมาก แสดงว่าโมเดลการวิจยั จะไม่เป็ นบวก (Non-positive definite) และเป็ นโมเดลที่ไม่ดีพอ
2. สหสัมพันธ์พหุ คูณและสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (Multiple correlations and coefficients
of determination) ค่าสถิติเหล่านี้จะต้องมีค่าสู งไม่เกินหนึ่งและค่าที่สูงแสดงว่าโมเดลมีความตรง
3. ค่าสถิ ติวดั ระดับความกลมกลื น (Goodness of fit measures) ค่าสถิ ติก ลุ่ มนี้ จะใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็ นภาพรวมทั้งโมเดล ค่าสถิติในกลุ่มนี้มี 4 ประเภท คือ
3.1 ค่าสถิ ติไค-สแควร์ (Chi-square statistics) เป็ นค่าสถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวา่ ฟั งก์ชนั ความกลมกลืนมีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่ามาก ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
มากเท่าไหร่ แสดงว่าโมเดลลิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ซึ่ ง Saris, & Stronkhorst
เสนอว่าโมเดลลิ สเรลที่ มีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ค่าสถิ ติไค-สแควร์ ควรมีค่าเท่ากับ
องศาอิสระ
3.2 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fix Index = GFI) ค่าดัชนี GFI เป็ น
อัตราส่ วนของผลต่างระว่างฟั งก์ชันความกลมกลื นจากโมเดลก่ อนปรั บและหลังปรั บโมเดลกับ
ฟั งก์ชนั ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่าดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 และเป็ นค่าที่ไม่
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ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของตัวอย่าง ค่าดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลื นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
3.3 ดัชนี วดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI)
เป็ นการนาค่าดัชนี GFI มาปรับค่าโดยคานึ งถึงขนาดขององศาความเป็ นอิสระ จานวนตัวแปรและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ได้ค่า AGFI ซึ่ งค่า AGFI นี้มีคุณสมบัติเหมือน GFI
3.4 ดัชนี รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่ วนเหลือ (Root Mean Square Residual = RMR) เป็ น
ดัชนีที่ใช้เปรี ยบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดลเฉพาะกรณี ที่
เป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้ชุดข้อมูลเดี ยวกัน ค่า RMR ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
4. การวิเคราะห์เศษหรื อความคลาดเคลื่อน (Analysis of Residuals) ในการใช้โปรแกรม
ลิ ส เรล นัก วิจยั ควรวิเคราะห์ เศษเหลื อควบคู่ กนั ไปกับดัชนี ตวั อื่ น ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิ สเรลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับความคลาดเคลื่ อนมีหลายแบบ แต่ละแบบให้ประโยชน์ใน
การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
4.1 เมทริ ก ซ์ เ ศษเหลื อ หรื อ ความคลาดเคลื่ อ นในการเที ย บความกลมกลื น (Fitted
residuals matrix) ถ้าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล ค่าความคลาดเคลื่อนในรู ปคะแนน
มาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถ้ายังมีค่าเกิน 2.00 ต้องปรับโมเดล
4.2 คิวพล็อต (Q-Plot) เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความคลาดเคลื่อนกับ
ควอไทล์ปกติ แล้วเส้ นกราฟมี ความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม ซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบ
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. ดัช นี ดัด แปลงโมเดล (Model Modification Indices) เป็ นค่ า สถิ ติ เ ฉพาะส าหรั บ
พารามิเตอร์ แต่ละตัว หากปรับให้พารามิเตอร์ น้ นั เป็ นอิสระหรื อมีการผ่อนคลายข้อกาหนด จะทาให้
ค่าไค-สแควร์ มีค่าลดลง
ขั้นตอนที่ 5 การปรับโมเดล (Model Adjustment) ในกรณี ที่ผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลพบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะต้องทาการปรับโมเดล โดยอาศัย
ดัชนี ตวั แปรโมเดลเป็ นแนวทางในการปรับโมเดล จนกว่าจะได้โมเดลที่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์
ขั้นตอนที่ 6 การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่ผวู ้ จิ ยั ต้องทาหลังจากที่ได้
โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เรี ยบร้อยแล้ว

