
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 

1.1 ความเป็นมาและความหมายของการจดัการความรู้ 
1.2 รูปแบบการจดัการความรู้ 
1.3 กระบวนการจดัการความรู้ 

1.3.1  การแสวงหาและสร้างความรู้ 
1.3.2  การจดัเก็บความรู้ 
1.3.3  การแบ่งปันความรู้ 
1.3.4  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
2.1 ความหมายของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
2.2 การพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
2.3 ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ตอนท่ี 3 การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
3.2 วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

3.2.1 เกณฑม์าตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดบัอุดมศึกษา 

3.2.2 การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR) 
3.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

3.3 ผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ตอนท่ี 4 ความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนั 

คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
4.1 ความสัมพนัธ์ของจดัการความรู้กบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 

สถาบนัอุดมศึกษา 
4.2 ความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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4.3 ความสัมพนัธ์ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

ตอนท่ี 5 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการวเิคราะห์เชิงสาเหตุดว้ยโมเดลลิสเรล 
 5.1 ส่วนประกอบของโมเดลลิสเรล 
 5.2 ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของโมเดลลิสเรล 
 5.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล 
 

ตอนที ่1 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 

 1.1 ความเป็นมาและความหมายของการจัดการความรู้ 
นกัวิชาการไดใ้ห้ความสนใจศาสตร์ด้านการจดัการความรู้ เม่ือประมาณกลางทศวรรษท่ี 

1980 และไดพ้ฒันามาจนกระทัง่ทศวรรษท่ี 1990 โดยมองเร่ืองน้ีวา่เป็นกลยุทธ์และน าไปใชไ้ดจ้ริง 
โดยมีการกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ท าใหแ้นวคิดดา้นการจดัการความรู้ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีส าคญัของกลยุทธ์ด้านความรู้ในหลายองค์การ โดยเร่ิมตน้จากแนวคิดของ Nonaka ท่ีเขียน
บทความวิชาการ ช่ือ “The Knowledge Creating Company” ลงใน Harvard Business Review เม่ือ
ปลายปี ค.ศ. 1991  และไดตี้พิมพเ์ป็นหนงัสือ ในปี ค.ศ.1995 แนวคิดน้ีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงใน
ปี ค.ศ. 1995-1996 ส่งผลให้ผูน้  าทางธุรกิจ  ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิชาการจ านวนมากตระหนกัถึง
ความส าคญัของการจดัการความรู้ โดยมีผูศึ้กษาวิจยัรวมทั้งตีพิมพห์นงัสือเก่ียวกบัแนวคิดน้ีอีกเป็น
จ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั และน าไปปรับใชใ้นองคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ ซ่ึงต่างก็มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรหรือพนกังานเกิดความรู้ 
การพฒันาตนเองและผูอ่ื้น และสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียน  การสอน
งาน  การฝึกงาน การสอนหนา้งาน รวมทั้งการน าความรู้ท่ีอยูใ่นตวัพนกังานออกมาจดัเก็บไว ้(จิร
ประภา อคัรบวร, 2549) เพื่อต่อยอดความรู้โดยการสร้างนวตักรรมใหม่และเกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
อยา่งต่อเน่ือง (บดินทร์  วจิารณ์, 2547 )  

นกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากพยายามท่ีจะแบ่งประเภทของความรู้ เพื่อให้ง่ายต่อ
ความเขา้ใจและน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อองค์การให้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงการแบ่งประเภทของ
ความรู้ของนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการความรู้และองคก์ารท่ีมีการจดัการความรู้อยา่ง
เป็นระบบ จะแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ตามแนวคิดของ Nonaka และ Takeuchi 
(Nonaka, & Ikujiro, 1991; Nonaka, & Takeuchi, 1995)  คือ ความรู้ไม่ชดัแจง้ (Tacit Knowledge)  
และ  ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) โดยความรู้ไม่ชดัแจง้เป็นความรู้ท่ีอธิบายโดยใชค้  าพูดได้
ค่อนขา้งยาก โดยมีรากฐานมาจากการกระท า และประสบการณ์ เป็นความเช่ือ ทกัษะ และมีลกัษณะ
ท่ีเป็นอตัวสิัย (Subjective) ตอ้งการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความช านาญ เป็นเร่ืองส่วนบุคคล และ มีบริบท
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เฉพาะ ในขณะท่ีความรู้ชดัแจง้เป็นความรู้ท่ีรวบรวมไดง่้าย สามารถจดัระบบและถ่ายโอนโดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ได ้มีลกัษณะวตัถุวิสัย (Objective) สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดย
วิธีการท่ีเป็นทางการ ไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัการปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงหาก
เปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ ของทฤษฎีภูเขาน ้ าแข็ง เราสามารถเปรียบเทียบไดว้า่ ความรู้
ชดัแจง้ เปรียบเสมือนส่วนของภูเขาน าแข็งท่ีโผล่พน้น ้ าข้ึนมา ซ่ึงเป็นส่วนน้อยมากหรือประมาณ
ร้อยละ 20 ส่วนท่ีเหลือคือพื้นท่ีภูเขาท่ีอยูใ่ตน้ ้ าอีกร้อยละ 80  คือ ความรู้ไม่ชดัแจง้ (บุญดี  บุญกิจ
และคณะ, 2547)   

การจดัการความรู้นั้นไดแ้พร่ขยายไปสู่สาขาวิชาชีพต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนัการจดัการ
ความรู้ถูกนิยามความหมายไวอ้ยา่งมากมายและหลายสาขาวชิาชีพ ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1 ความหมายของการจดัการความรู้ของนกัวชิาการและนกัวจิยั 
 

นักวชิาการ ความหมายของการจัดการความรู้ 
Davenport (1994) กระบวนการต่างๆ ท่ีได้มาซ่ึงความรู้ น ามาแบ่งปันเผยแพร่ รวมถึงการใช้

ความรู้นั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระบวนการในการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง เผยแพร่ความรู้ทั่วทั้ งองค์การ และน าไปเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของผลิตภณัฑบ์ริหาร เทคโนโลยแีละระบบใหม่ 

Takeuchi & 
Nonaka, (2004) 

เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง เผยแพร่ความรู้ทัว่ทั้ง
องคก์าร และน าไปเป็นส่วนประกอบส าคญัของผลิตภณัฑ์บริหาร เทคโนโลยี
และระบบใหม่ 

University of 
Taxas (1998) 

เป็นกระบวนการท่ีมีระบบแบบแผนในการค้นหา คดัสรร รวบรวม และ
น าเสนอสารสนเทศในวิธีการท่ีช่วยพฒันาปรับปรุงความสามารถในการ
เรียนรู้ของผูป้ฏิบติังาน 

IBM (2544 อา้งใน
ประกอบ ใจมัน่, 
2547) 

เป็นกระบวนการท่ีสร้างเสริมระบบการท างาน ประสานความร่วมมือกัน
อย่างเป็นระบบ ระหว่างบุคคล และระหวา่งกลุ่ม โดยการน าขอ้มูล ข่าวสาร 
และความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความช านาญในแต่ละบุคคลมาท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อนัจะก่อใหเ้กิดผลบริบูรณ์ทางธุรกิจและสามารถแข่งขนัใน
ตลาดได ้ทั้งน้ีการบริหารจดัการความรู้จะเกิดข้ึนได ้ตอ้งอยูท่ี่วา่องคก์ารนั้นๆ 
สามารถรู้วา่มีอะไรบา้งท่ีพวกเขารู้และน าส่ิงท่ีรู้มาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งสามารถเรียนรู้ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

นักวชิาการ ความหมายของการจัดการความรู้ 
Sveiby (1997)  เป็นศิลปะของการสร้างคุณค่าจากทรัพย์สินท่ีแตะต้องไม่ได้ (Intangible 

Assets) ขององคก์าร 
บุญดี  บุญญากิจ 
และคณะ (2547) 

เป็นกระบวนการในการน าเอาความรู้ท่ีมีอยูห่รือเรียนรู้ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม 
แลกเปล่ียนและใชค้วามรู้ 

ปัทมาวรรณ สิงห์
ศรี (2550) 

เป็นกระบวนการให้ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีมีอยู่หรือสั่งสมในบุคคลหรือองค์การ
อย่างเป็นระบบ เพื่อพร้อมส าหรับการถ่ายทอดไปยงับุคคลหรือองคก์ารอ่ืน 
ดว้ยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้และน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ปรีย นุช   ชัยก้อง
เกียรติ (2551) 

การปฎิบติัตามวงจรความรู้ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการสร้างและใช้
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบดว้ยกระบวนการสร้าง การดกัจบั การจดัให้
เป็นระบบ การจดัเก็บ การกระจาย และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

เตือนใจ รักษาพงศ ์
(2551) 

การร่วมกันคิดค้นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การหรือภายนอกองค์การ มา
พฒันาสร้าง จดัระบบ แบ่งปันและเรียนรู้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายของ
การท างาน การพฒันาคนและพฒันาองค์การไปสู่การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

 โดยสรุปแลว้ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ 
ท่ีมาจากการสั่งสมในตวับุคคลหรือองคก์าร และจดัการให้พร้อมต่อการถ่ายทอดไปยงับุคคลหรือ
องคก์ารอ่ืน ดว้ยขั้นตอนและวธีิการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการน าความรู้ไปใช ้และมุ่ง
สู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีการปฏิบติัตามวงจรความรู้ เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองใน
การสร้างและใชค้วามรู้อยูต่ลอดเวลา 
  1.2 รูปแบบการจัดการความรู้ 

การศึกษารูปแบบการจดัการความรู้ในปัจจุบนัพบวา่ มีนกัวิชาการจ านวนมากท่ีศึกษาและ
พฒันารูปแบบการจดัการความรู้อยา่งหลากหลาย เช่น บุญส่ง  หาญพานิช (2546) ศึกษาการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  หรือ เตือนใจ  รักษาพงศ ์(2551) ศึกษา
การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงค าว่า 
“รูปแบบ” สามารถอธิบายได้ในหลายความหมาย กล่าวคือ เป็นรูปย่อของความจริงของ
ปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ยขอ้ความ จ านวนหรือภาพ โดยลดทอนเวลาและเทศะท าให้เขา้ใจความ
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จริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิ่งข้ึน หรือ เป็นตวัแทนของการใชแ้นวคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ 
(Raj, 1996) นอกจากน้ี ยงัหมายถึงโครงสร้าง โปรแกรม แบบจ าลอง หรือตวัแบบท่ีจ าลองสภาพ
ความเป็นจริง ท่ีสร้างข้ึนโดยพิจารณาว่ามีส่ิงใดบา้งท่ีจะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อใช้แทนแนวคิดหรือ
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ
นั้นๆ (บุญส่ง  หาญพานิช, 2546; เตือนใจ  รักษาพงศ,์ 2551)  

การศึกษารูปแบบอาจท าไดห้ลายประเภท ซ่ึง Keeves (1988) จ  าแนกออกเป็น 5 รูปแบบคือ 
1) รูปแบบคลา้ย (analogue models) 2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic 
Models) 3) รูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงสร้าง (Schematic Models) 4) 
รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) และ5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) ส่วน 
Steiner (1988) จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบเชิงปฏิบติั (Practical Model or Model-of) ซ่ึง
เป็นแบบจ าลองทางกายภาพ และ รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจากกรอบแนวความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ
แบบจ าลอง แต่เป็นตวัช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั (เตือนใจ  รักษาพงศ์,  
2551) 

1.3 กระบวนการจัดการความรู้ 
จากการศึกษารูปแบบของการจดัการความรู้ขา้งตน้พบวา่นกัวิชาการและหน่วยงานต่างๆ มี

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างของแต่ละองค์การจึงข้ึนอยู่กบั
ประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ขององค์การ  และคนในองค์การท่ีเน้นบรรยากาศการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีการรวบรวม และน าความรู้ของแต่ละบุคคลมาใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุดซ่ึงจะเป็นการเพิ่มค่าความผูกพนัต่อองค์การไดอี้กดว้ย (น ้ าทิพย ์วิภาวิน, 
2547)  

จึงมีนกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญไดน้ าเสนอแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการจดัการ
ความรู้ไวห้ลากหลายรูปแบบ แสดงดงัตารางท่ี 2.2 

 
ตารางที ่2.2 กระบวนการจดัการความรู้ ของนกัวชิาการและนกัวจิยั 
 

นักวชิาการ กระบวนการจัดการความรู้ 
Davenport (1994) การจดัการความรู้ ประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การไดม้าซ่ึงความรู้ 

การน าความรู้มาแบ่งปันเผยแพร่รวมถึงการใชค้วามรู้นั้นให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และการสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง โดยเผยแพร่ความรู้
ทัว่ทั้งองคก์าร และน าไปเป็นส่วนประกอบส าคญัของผลิตภณัฑ์และบริการ 
เทคโนโลยแีละระบบใหม่หรือนวตักรรมขององคก์าร 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

นักวชิาการ กระบวนการจัดการความรู้ 
Wiig (1993) เสาหลกัของการจดัการความรู้ (Pillar of Knowledge Management) ท่ีเกิดข้ึน

ตามล าดับประกอบด้วย เสาหลกัท่ี 1 ได้แก่ การส ารวจและแบ่งประเภท
ความรู้ การวิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง การเรียบเรียงและ
น าเสนอความรู้ เสาหลกัท่ี 2 ไดแ้ก่ การประเมินค่าของความรู้และกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเสาหลกัท่ี 3 ได้แก่ การสังเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัความรู้ การจดัการและควบคุมความรู้ การเผยแพร่และท าให้
ความรู้น าไปใชไ้ดง่้าย ซ่ึงท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ คือ การ
สร้าง (Create) การน าเสนอ (Manifesto) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด 
(Transfer)  และเป็นวงจรความรู้ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ 

Marquardt (1996) 
 

กระบวนการจดัการความรู้ไม่เนน้การควบคุม เพราะเป็นการแบ่งปัน ร่วมมือ 
และใชท้รัพยากรความรู้ร่วมกนั แบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) การ
แสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการท่ีองคก์าร ปฏิบติั
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ 2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)เป็น
กระบวนการท่ีบุคคล ทีมงาน และองคก์ารไดส้ร้างความรู้ข้ึนมาเพื่อปรับปรุง
การปฏิบติังาน หรือเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนให้สูงข้ึน 3)การถ่ายโอนและ
ใชค้วามรู้ (Knowledge Transfer and Utilization) เป็นกระบวนการท่ีบุคคล 
กลุ่ม หรือองคก์าร ถ่ายโอนและใชค้วามรู้ให้เกิดประโยชน์ โดยเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เทคโนโลยีช่วยใน การถ่ายโอน
ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร และ 4) การจดัเก็บความรู้ และการน ามาใชใ้หม่ 
(Knowledge Storage and Retrieval) เป็น กระบวนการท่ีน าความรู้ท่ีไดม้า
หรือท่ีสร้างข้ึนมาจดัเก็บเพื่อสะดวกในการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

Alavi (1997) ระบบการจดัการความรู้นั้น เร่ิมจากการผลิตความรู้ แลว้มีการจดัเก็บความรู้ท่ี
ไดม้า มีการเผยแพร่ความรู้ท่ีภายในองค์การ และภายนอกองค์การ โดยท่ี
องคก์ารมีการน าความรู้ท่ีไดม้านั้นไปใช ้ซ่ึงในแต่ละกระบวนการมีการส่งต่อ
กนัตลอดเวลา ระบบมีการขบัเคล่ือน (Dynamic) ตลอดเวลา โดยจ าแนก
ออกเป็น 6 กระบวนการไดแ้ก่ 1) การแสวงหาความรู้  2) การสร้างดชันี 3) 
การกลัน่กรอง 4) การเช่ือมโยงจดัระบบ 5) การเผยแพร่  และ 6) การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

นักวชิาการ กระบวนการจัดการความรู้ 
Takeuchi and 
Nonaka. (2001) 

อธิบายกระบวนการจดัการความรู้ในรูปแบบการสร้างความรู้เป็นส่ีประเภท  
คือ 1) การสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Socialization) คือ การสร้างความรู้
แบบไม่ชดัแจง้เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การฝึกอบรม และการแนะน า  2) การปรับเปล่ียนสู่ภายนอก 
(Externalization) คือ การพูดหรือบรรยายความรู้แบบไม่ชดัแจง้เป็นความรู้
แบบชดัแจง้ โดยการใชอุ้ปมาอุปมยั การเปรียบเทียบ และการใชต้วัแบบ 3) 
การปรับเปล่ียนสู่ภายใน (Internalization) คือ การสร้างความรู้แบบชดัแจง้ให้
เป็นความรู้แบบไม่ชดัแจง้ โดยการเรียนรู้จากการปฏิบติั ศึกษาจากความรู้ท่ี
ไดเ้ขียนไวใ้นคู่มือเอกสาร เพื่อเพิ่มพนูทกัษะใหสู้งข้ึน และ 4) การผสมผสาน 
(Combination) คือ การสร้างความรู้แบบชดัแจง้ให้เป็นความรู้แบบชดัแจง้ 
โดยการรวมหรือบูรณาการองคค์วามรู้ หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่ เพื่อให้
เกิดองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนมา  

Lawson (2003) กระบวนการจดัการความรู้แบ่งเป็น 6 กระบวนการไดแ้ก่ 1) การสร้างความรู้ 
2) การดกัจบัความรู้ 3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การจดัเก็บความรู้ 
5) การกระจายความรู้ และ 6) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

Dalkir (2005) กระบวนการจดัการความรู้แบ่งเป็น 3 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) การดกัจบัหรือ
สร้างความรู้ 2) การแบ่งปันและการเผยแพร่ความรู้ และ 3) การไดม้าและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

Turban et.al. 
(2004) 

แบ่งกระบวนการจดัความรู้ไว ้ 6 ขั้นตอน คือ การสร้างความรู้ (Create) การ
ก าหนดและรวบรวมความรู้ (Capture) การน าไปสู่การปฏิบติั (Refine) การ
จดัเก็บ ความรู้ (Store) การจดัการความรู้ (Manage) และการเผยแพร่ 
(Disseminate) 

วจิารณ์ พานิช 
(2547) 

กระบวนการจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ และเช่ือมโยงกนัและกนัเป็นวงจร 
มิใช่ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง ก่อน-หลงั แต่เป็นวฏัจกัรท่ีหมุนเวียน ผลิตซ ้ า 
พฒันา และยกระดบัข้ึนไปไม่มีท่ีส้ินสุด มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนด
ความรู้ท่ีตอ้งการใช้ (Define) เป็นการน าความมุ่งมัน่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ ขององค์การมาก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการใช้ 2) 
การเสาะหา และดกัจบัความรู้ (Capture) เป็นการพฒันาขีดความสามารถใน
การเสาะหา  
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

นักวชิาการ กระบวนการจัดการความรู้ 
 และยดึกุมความรู้ท่ีกระจดักระจายหรือแฝงอยูต่ามท่ีต่างๆ ภายนอก หรือจากผู ้

ท่ีท  างานดว้ยกนัในองคก์ารมาใชป้ระโยชน์ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ จนเกิด
ทกัษะ และความช านาญ  3) การสร้างความรู้ (Create) ความรู้เกิดข้ึนทุกจุด
ของการท างาน โดยทุกคนท่ีท างาน เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นสมอง ซ่ึงอาจจะพูด
ออกมาไม่ไดก้ารสร้างความรู้ อาจท าไดท้ั้งก่อนลงมือท า ระหวา่งการท างาน 
และสรุปประมวลประสบการณ์ หลังจากการท างาน 4) การกลัน่กรอง 
(Distill) เพื่อให้น าความรู้ท่ีเหมาะสมมาใช้  และเหมาะสมกบับริบทหรือ
สภาพแวดลอ้ม 5) การแบ่งปันความรู้ (Share) เพื่อการยกระดบัความรู้ และ 6) 
การประยุกต์ใช้ความรู้ (Use) ท าให้เกิดผลจากการใช้ความรู้ เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์ / บริการ พฒันากระบวนการท างาน พฒันาสมาชิกองคก์าร และมี
ผลเชิงป้องกนัต่อขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีกล่าวมา 

บุญดี บุญญากิจ 
และคณะ (2547) 

อธิบายกระบวนการความรู้ท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถสร้างและจดัการ
ความ รู้ทั้ ง ท่ี มีอยู่ เ ดิม  ภายในองค์การและความ รู้ใหม่  ๆ  ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี 7 ขั้นตอนหลกั คือ 1) การคน้หาความรู้ 
(Knowledge Indentification) 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge 
Creation and Acquisition) 3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) 5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 6) 
การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และ 7) การเรียนรู้ 
(Learning) 

 
ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการเปรียบเทียบกระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงจ าแนกตามแนวคิดและ

ผลงานวจิยั ของนกัวชิาการและนกัวจิยั ไวด้งัน้ี  
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ตารางที ่ 2.3 เปรียบเทียบกระบวนการจดัการความรู้ ของนกัวชิาการและนกัวจิยั 
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, 2003 

Cui, 
Griffith 

& 
Cavusgil 
,2005 

Lehaney 
et.al., 
2004 

Dayan
& 

Evans
, 2006 

Murray
,2005 

Takeuchi 
,2001 

Freeze 
& 

Kulkarni 
,2007 

Subherwal
& 

Becckerra-
Fernande

z,2003 

Ju,Li
& 

Lee, 
2006 

การสร้างความรู้ / /  / /  /    
การจ าแนก
ความรู้ 

   /       

การเก็บ
รวบรวม 

/  / / / /  / / / 

การปรับปรุง    / /      
การค้นหา         / / 
การเก็บรักษา / / / /  /  /   
การแบ่งปัน
แลกเปลีย่น 

/ / / / /  / / / / 

การน าไปใช้ /     / /    
การน ากลบัมาใช้     / /     
การประยุกต์ใช้   /     / / / 
การช่วยเหลอื    /        
 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 2.3 พบวา่ แนวคิดและกรอบความคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้แต่ละ
แนวคิด มีขอ้ดีแตกต่างกนัไป ส่ิงท่ีส าคญัและยากท่ีสุดคือ องค์การจะเลือกใช้แนวคิดหรือกรอบ
ความคิดแบบใด จึงจะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการขององคก์ารได ้การน าแนวคิดดงัท่ีกล่าว
มา ไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเช่ือมโยงองคค์วามรู้ระหวา่งการประสิทธิผล
ไปสู่การจดัการความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดียอ่มจะน าไปสู่การพฒันาในทางท่ีดีขององค์การ  โดยแต่ละ
แนวคิดท่ีกล่าวมาน้ี  ลว้นแต่ให้ความส าคญักบัการจดัการความรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ 1) การแสวงหา
และสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้  

ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าว ภายใตก้ระบวนการการประกนั
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการพฒันาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและ
เก็บขอ้มูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการพฒันาปรับปรุง  (Action) ท าให้สรุปออกมา
เป็นขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ของการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ท่ีประกอบดว้ย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 
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3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
Freeze, & Kulkarni (2007) และ วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2543) โดยสามารถน าเสนอผลการ
สังเคราะห์ล าดบัขั้นของการจดัการความรู้แต่ละขั้นตอน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.3.1 การแสวงหาและสร้างความรู้  
 การรวบรวมความรู้เป็นการแสวงหาความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นส่วนต่างๆ ทั้งในตวับุคคลและ
ในองค์การเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ โดยน าความรู้จากส่วนต่างๆ มารวบรวมเพื่อจดัท าเน้ือหาให้
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการผูใ้ชค้วามรู้ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของบุคคลในองคก์ารทุกระดบั โดยเร่ิมจาก
การคน้หาและเปิดเผยความรู้ระหว่างกนั ในองค์การ ซ่ึงจะช่วยให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของ
องคก์าร (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยองคก์ารจะตอ้งใชค้วามสามารถในการก าหนด
กระบวนการ ในการคน้หาและรวบรวมความรู้ โดยจดัระบบการสะสมความรู้และเขา้ยดึเกาะความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในตวับุคคลและจากสภาพแวดลอ้ม (Ju, Li, & Lee, 2006; Cui, Griffith, 
& Cavusgil, 2005) โดยอาจรวบรวมความรู้ไดท้ั้งจากภายในองคก์ารหรือแสวงหาความรู้ใหม่ จาก
ภายนอกองคก์ารดว้ยก็ได ้ (Barrett, J.R., & D.D. Jones, 2002; Marquardt, 2003; Yodwisitsak, 
2004; สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547; ปัทมวรรณ สิงห์ศรี, 2551)  

ในด้านรูปแบบการแสวงหาความรู้นั้นได้มีการน าเสนอในหลากหลายแนวคิด เช่น การ
ก าหนดนโยบาย การประกาศนโยบาย การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การเตรียมผูช้  านาญการ
และบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะทาง การเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการแสวงหาหรือรวบรวมความรู้จากช่องทางต่างๆ การสร้างความรู้ (Building 
Knowledge) ประกอบ ดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การไดรั้บความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ การสร้าง
หรือสังเคราะห์ความรู้ การประมวลและออกแบบโครงสร้างความรู้ และ การจดัระบบความรู้ โดย
การสร้างความรู้น้ีมกัเกิดผ่านการคน้ควา้วิจยั จากนวตักรรม หรืออาจจะสร้างโดยผ่านการน าเขา้ 
ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ การท าสัญญาร่วมทุน (Joint  Venture) เพื่อรับเอาเทคโนโลยีมาใช้ หรือการ
สังเกตสถานการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน   (ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, 2551) ซ่ึงสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ ธีรุตม์ วิศวรากูร (2547) ท่ีได้ข้อสรุปจากการศึกษาวิจยัว่า การแสวงหาความรู้ 
(knowledge acquisition) ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การจดัหา (Acquisition) เป็นการไปเรียนรู้หรือลอกเลียนมาจากองค์การอ่ืนแลว้น า
ความรู้นั้นมาปรับใช้ในองค์การ การเขา้ไปซ้ือหรือควบกิจการ หรือว่าจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้ท่ี
ตอ้งการเขา้มาท างานภายในองคก์าร  

2. การเช่า (Rental) หรือการเช่าความรู้  เป็นการใหทุ้นสนบัสนุนแก่สถาบนัการศึกษาเพื่อ
พฒันาความรู้ท่ีตอ้งการ หรือมีการจา้งท่ีปรึกษาเขา้มาใหค้  าปรึกษาในเร่ืองท่ีตอ้งการ  

3. การพฒันา (Development) เป็นการพฒันาความรู้ข้ึนมาภายในองคก์ารเองโดยอาจ จะมี
การลงทุนในดา้นของการวิจยัและพฒันา  
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4. การหลอมรวมกนั (Fusion) เป็นการน าบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กนัเขา้มาประชุม หรือท างานร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ข้ึน  
 ซ่ึงแนวทางท่ีจะท าการรวบรวบความรู้ ได้นั้นท าไดท้ั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยรูปแบบท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ การรวบรวมรายช่ือพนกังานท่ีมีทกัษะความช านาญเฉพาะ
ทาง ส่วนรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การประชุม การฝึกอบรม  (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 
2546; สมรัตน์ มะลิลา, 2552) โดยรวบรวมไดท้ั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร ดงัน้ี  

1. การรวบรวมความรู้จากภายในองคก์าร (Internal Collection of Knowledge) โดยการ 
ใหค้วามรู้กบัพนกังาน เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน  
ระบบพี่เล้ียง การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบติั รวมทั้งการด าเนินการเปล่ียน  
แปลงในกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. การรวบรวมความรู้จากภายนอกองคก์าร (External Collection of Knowledge) โดย 
การแสวงหาความรู้จากภายนอกหน่วยงาน เช่น การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบั
องค์การอ่ืน การจ้างท่ีปรึกษา การเปิดรับข่าวสารจากส่ือ เช่น  ส่ือส่ิงพิมพ์ E-mail บทความ 
โทรทศัน์ วีดิทศัน์ และภาพยนตร์ เป็นตน้ มีการตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี รวมทั้งการร่วมมือกบัองคก์ารอ่ืน ๆ เพื่อสร้างพนัธมิตร นอกจากน้ีองคก์ารอาจจะ
ตอ้งพิจารณาก าจดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นหรือลา้สมยัทิ้งไป เพื่อประหยดัทรัพยากร ในการจดัเก็บความรู้
เหล่านั้น ซ่ึงหวัใจส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ การก าหนดเน้ือหาของความรู้ท่ีตอ้งการ และการดกัจบั
ขอ้มูลดงักล่าวให้ได้ ปัจจยัส าคญัคือ บรรยากาศ และวฒันธรรมขององค์การ ท่ีเอ้ือให้บุคคลเกิด
ความกระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา 
 นอกจากน้ียงัสามารถใช้วิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 
Acquisition) จากแผนท่ีความรู้ องค์การจะทราบว่ามีความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยู่หรือไม่ ถา้มีแล้ว
องคก์ารก็จะตอ้งหาวธีิการในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายไม่เป็นท่ีมารวม
ไว ้เพื่อจดัท าเน้ือหาใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ส าหรับความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีแต่
ยงัไม่มีนั้น องคก์ารอาจสร้างความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่ก็ได ้หรือน าความรู้จากภายนอก
องค์การมาใช้ นอกจากน้ีองคก์ารอาจจะตอ้งพิจารณาตดัความรู้ท่ีไม่จ  าเป็นหรือลา้สมยัทิ้งไป เพื่อ
ประหยดัทรัพยากรในการจดัเก็บความรู้เหล่านั้น  หวัใจส าคญัของขั้นตอนน้ีคือ การก าหนดเน้ือหา
ของความรู้ท่ีตอ้งการและการดกัจบัความรู้หรือการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จคือบรรยากาศ และวฒันธรรมขององค์การ ท่ีเอ้ือให้บุคลากร
กระตือรือร้นในการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  
นอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยใหบุ้คลากร สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัไดร้วดเร็วข้ึน
และท าให้การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกท าได้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดย ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดก้ าหนดแนวทางการเขา้ถึงความรู้ (Knowledge 
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Access) ว่าองค์การตอ้งมีวิธีการในการรวบรวมและกระจายความรู้ทั้งประเภท ความรู้ไม่ชดัแจง้ 
(Tacit Knowledge)   และ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) การกระจายความรู้ในองคก์ารมี 2 
แบบคือ การป้อนความรู้ (Push) และ ให้โอกาสเลือกใชค้วามรู้ (Pull) Push คือ การส่งความรู้ให้
ผูรั้บโดยไม่มีการร้องขอ หรือการกระจายความรู้แบบ Supply-Based เช่น จดหมายเวียน การ
ฝึกอบรม เป็นตน้ ส่วน Pull คือ การท่ีผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชแ้ต่ขอ้มูลท่ีตอ้งการ เพื่อลดปัญหา
การรับข้อมูลท่ีมากเกินความจ าเป็น การกระจายความรู้แบบ Demand-based เช่น บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ Web board เป็นตน้ (นรินทร์ พนัธ์เขียว, 2552; บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) 
 สรุปไดว้า่ การแสวงหาความรู้เป็นการเตรียมความพร้อม ให้เกิดการรวบรวมความรู้ทั้งจาก
ภายในและภายนอก และน าไปสู่การสร้างความรู้ โดยองค์การจะต้องมีการส่งเสริมเช่นการจดั
บรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู้   
 1.3.2 การจัดเกบ็ความรู้ 
 ความรู้ท่ีรวบรวมไดต้อ้งมาท าการจดัหมวดหมู่ จดักลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ 
เพื่อสะดวกต่อการคน้หาเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ โดยปัจจุบนัใชร้ะบบเทคโนโลยมีาประยุกตเ์พื่อการ
จดัเก็บองค์ความรู้ โดยใช ้Internet และ Intranet ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (Freeze, R.D., & Kulkarni, U., 2007) โดยขอ้มูลท่ีไดม้านั้นอาจมาจากการท่ี
องค์การสร้างสรรคห์รือรวบรวมจากการระดมสมองของคนในองคก์าร เพื่อจดัเก็บฐานความรู้ ซ่ึง
จะเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององคก์ารต่อไป (Karkoulian, Halawi, & McCarthy, 2008; Davenport, 
& Prusak, 1998) โดยมีโครงสร้างการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ เพื่อสามารถหาและส่งมอบได้
อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงจดัเก็บโดย การจ าแนกรายการ เข่น ขอ้เทจ็จริง นโยบาย หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน 
บนพื้นฐานของความจ าเป็นในการเรียนรู้ (Marquardt, 2003) นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากทัว่ทั้ง
องคก์ารควรท่ีจะมีการจดัระบบข้อมูล  มีการวิเคราะห์ขอ้มูล และสร้างเป็นขอ้มูลท่ีทรงคุณค่าของ
องค์การ ท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการแข่งขนัขององค์การทั้งในระยะสั้ นและ
ระยะยาว (Liu, Chen, & Tsai, 2004) การจดัเก็บนั้นอาจจดัเก็บในรูปแบบฐานขอ้มูล เพื่อให้บุคลากร
สามารถเขา้มาสืบคน้ไดง่้าย (Tang shanhong, 2003; Covin, & Strivers, 1997) โดย กานตสุ์ดา มาฆะ
ศิรานนท ์(2546, หนา้ 158-159) ไดข้อ้สรุปจากการศึกษาวจิยั พบวา่ การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้ใน
ภาคเอกชน ประกอบดว้ย  

1. การก าหนดนโยบายในการจดัเก็บความรู้ 
2. การประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ทัว่ทั้งองคก์าร 
3. การก าหนดองคค์วามรู้ท่ีจะน ามาจดัเก็บ 
4. การกลัน่กรอง ตรวจสอบ และวเิคราะห์ความรู้ท่ีจดัเก็บ 
5. การเตรียมปัจจยัพื้นฐานในการจดัเก็บความรู้ ไดแ้ก่ บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. การจดัเก็บความรู้ตามหมวดหมู่เพื่อประสิทธิผลในการสืบคน้ 
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7. การบูรณาการความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ โดยทีมนกัวเิคราะห์ความรู้และผูช้  านาญการ  
และพฒันาความรู้ใหใ้หม่อยูเ่สมอ 
 นอกจากน้ี วงจรความรู้ของ Wiig (1993) ได้แสดงกระบวนการในการจัดเก็บความรู้ 
(Holding Knowledge) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การจดจ าความรู้ การสะสมความรู้ 
การสอดแทรกความรู้เขา้ไปในงาน และการท าความรู้ใหส้มบูรณ์ การจดัเก็บความรู้น้ี อาจท าไดโ้ดย
ดึงเอาความรู้ท่ีบริษทัมีอยูท่ ั้งหมด ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิบตัร เอกสารความรู้ในรูป
รายงานการวิจยั รายงานทางเทคนิค หรือความรู้ฝังลึกท่ีอยูใ่นตวับุคคล เช่น เคล็ดลบั กลเม็ดในการ
เจรจาต่อรอง วิดีโอการสาธิตของผูเ้ช่ียวชาญ งานสนบัสนุนระบบ เป็นตน้ มาจดัเก็บในคลงัความรู้ 
เพื่อให้องค์การสามารถครอบครองความรู้ท่ีมีคุณค่าในรูปแบบท่ีจบัต้องได้ และใช้ประโยชน์
ส าหรับการใช้และการอ้างอิงต่างๆ ในอนาคต M. Alavi. (1999) ได้จ  าแนกออกมาว่า ควร
ประกอบด้วยการ จดัท าดัชนีเพื่อจดัเก็บอย่างเป็นระบบ (Index) โดยมีการกลั่นกรองแยกแยะ 
(Filter) และเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนงานต่างๆ (Link)  ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึง  
D.Leonard-Barton (1995) การสร้างศกัยภาพขององคก์ารในกรอบการจดัการความรู้นั้น จะตอ้งมี
คลงัความรู้ขององคก์าร ท่ีมาจากการจดัระบบต่างๆ ท่ีเป็นท่ีรวมความรู้ขององคก์าร เช่น ฐานขอ้มูล 
ซอฟทแ์วร์ ต่าง ๆ เป็นตน้ โดยความรู้ท่ีท าการรวบรวมจะมาจากการรวบรวมความรู้และทกัษะของ
บุคลากร  
 องคป์ระกอบดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ตามแนวคิดของ M. Alavi. (1999), Marquardt (2003), 
Liu, Chen, & Tsai (2004) และ กานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์(2546) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ   
ดงัน้ี  

1. จดัท าดชันีเพื่อจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ (Index) โดยการจดัเก็บความรู้ตามหมวดหมู่เพื่อ
ประสิทธิผลในการสืบคน้ ในการจดัระบบการจดัเก็บความรู้นั้น จะจดัแบ่งตามประเภทของความรู้ 
วา่ผูใ้ชจ้ะน าไปใชใ้นลกัษณะใดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงาน ซ่ึงเป็นการจดัสารบญัความรู้อยา่งเป็น
ระบบ โดยทัว่ไปจะจดัแบ่งตามลกัษณะต่อไปน้ี 

1.1 ความช านาญหรือความเช่ียวชาญของบุคคล 
1.2 หวัขอ้ หรือ หวัเร่ือง 
1.3 หนา้ท่ี หรือ กระบวนการ 
1.4 ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ ตลาด หรือกลุ่มลูกคา้ 

โดยการจดัแบ่งนั้นอาจครอบคลุมทั้งในแนวราบหรือในแนวด่ิง โดยในแนวราบจะเนน้ 
ความครอบคลุมเน้ือหาความรู้ในองคก์าร แต่ในแนวด่ิงจะเนน้ท่ีความละเอียดของความรู้ในแต่ละ
ดา้น (Singapore Productivity and Standard Board, 2001) 
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2. การกลัน่กรองแยกแยะ (Filter) โดยท าการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความรู้ท่ีจดัเก็บ โดย
ท าการจดัเก็บความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาท่ีเข้าใจง่าย สะดวกต่อการท าความเข้าใจและ
น าไปใช ้ซ่ึงอาจท าไดห้ลายลกัษณะ คือ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) 

 2.1 การจัดท าหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ ง
องค์การ สะดวก ต่อการน าขอ้มูลจากส่วนงานต่าง ๆ มาจดัเก็บ เพื่อช่วยให้การคน้หาและการใช้
ขอ้มูลท าไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 2.2 ป้อนขอ้มูลให้ครบถว้นและชดัเจน เพื่อให้การจดัเก็บ คน้หา และการใชข้อ้มูล ได้
อยา่งถูกตอ้ง และสะดวกรวดเร็ว 

 2.3 การใช้ภาษา ควรใช้ภาษาเดียวกนัทั้งองค์การ โดยจดัท าค าอภิธานศพัท์ ของค า
จ ากดัความ ความหมายของค าต่างๆ ท่ีแต่ละหน่วยงานใชใ้นการปฎิบติังาน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนั มีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมทั้งให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหรือเปิดใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 

 2.4 การเรียบเรียง ตดัต่อและปรับปรุงเน้ือหา ให้มีคุณภาพดี ครบถ้วน เท่ียงตรง 
ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้  

3. เช่ือมโยงขอ้มูลกบัส่วนงานต่างๆ (Link) โดยการเตรียมปัจจยัพื้นฐานในการจดัเก็บ
ความรู้ ไดแ้ก่ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยเป็นการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดท้  าการรวบรวมมา
จดัระบบและกลัน่กรองขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง และเรียบเรียงให้มีคุณภาพเหมาะแก่การน าไปใช้ โดย
อาจมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงอาจเลือกใช้ซอฟท์แวร์ในการจดัเก็บอย่าง
เหมาะสม หลงัจากนั้นจะตอ้งมีการเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดการน าไปใช ้โดยมีการช้ีแจงหรืออบรมให้
บุคลากรไดท้ราบระบบการจดัเก็บและวธีิการน าไปใช ้

สรุปไดว้่า การจดัเก็บความรู้ เป็นการจดัเก็บขอ้มูลท่ีได้จากการสร้างความรู้หรือจากการ
รวบรวมความรู้ มาจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ สะดวกต่อการคน้หาและน าไปใช้ ดว้ยการจดัหมวดหมู่
หรือจ าแนกรายการ วเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
  1.3.3 การแบ่งปันความรู้  
  การถ่ายทอดหรือแบ่งปันความรู้  เป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้
จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลฝ่ายหน่ึงไปยงับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง เป็นแนวคิดท่ีเปล่ียนจาก
แนวคิดเดิมท่ีว่าความรู้คืออ านาจ (Knowledge is power) มาเป็นการแบ่งปันความรู้คืออ านาจ 
(Knowledge Sharing is power) (Skyrme, 2000; น ้ าทิพย ์วิภาวิน, 2547) โดยมีกระบวนการท่ีใชใ้ห้
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ โนนากะ ทาเคอุชิ (Nonaka ,& Takeuchi, 1995) ให้ความหมายวา่ เป็น
สภาพท่ีพนกังานสามารถหาความรู้จากประสบการณ์ตรงส าหรับใช้ในการท างาน โดยเนน้ความรู้
จากประสบการณ์ตรงแต่ไม่ละเลยความรู้จากต ารา เป็นทั้งความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตวับุคคลและความรู้
ท่ีเห็นไดช้ดั ร่วมกนัสร้างความรู้ใหม่ ซ่ึงอาจมาจากการเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์เก่ากบัขอ้มูล
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ใหม่ โดยมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เป็นพฤติกรรมให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือช่วยเหลือ
แบ่งปันกบับุคคลอ่ืน เพื่อให้เกิดการสะทอ้นประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัของบุคคล จนเกิดความรู้
ใหม่ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยการให้และการรับความรู้ (Lee, 2001; Connelly, & Kelloway, 2003; 
Aridichvili, Page, & Wentling, 2003) นอกจากน้ี ประพนธ์ ผาสุขยืด (2548) ให้ความหมายว่า 
กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดและรับเอาความรู้ร่วมกับแหล่งหรือบุคคลอ่ืนโดยมีพื้นท่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัและกนั เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน แต่การแบ่งปันความรู้เป็นส่ิงท่ีท าได้ยากและเป็นหัวใจของการ
จดัการความรู้ดว้ย (Gurteen, 1999) 
 ดงันั้น การจดัการความรู้ตอ้งมาจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดหรือแบ่งปันความรู้ และให้
ความรู้ท่ีไดรั้บเกิดการตอบสนองต่อการปฏิบติังาน (Sin, Tse, & Yim, 2005)  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใช้
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการถ่ายทอด (Al-Athari, & Zairi, 2001)  แมว้า่หลายคนในองคก์ารไม่อยาก
แบ่งปันความรู้แก่ผูอ่ื้นเพราะกลวัถูกลดความส าคญัลง หลงัจากท่ีไดแ้บ่งปันความรู้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ในองคก์ารจนหมดแลว้ ซ่ึงการแบ่งปันความรู้จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการปรับและท าความเขา้ใจ
ดว้ยเช่นกนั (Lubit, R., 2001) ในการแบ่งปันความรู้นั้น จะมีลกัษณะทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยการแบ่งปันความรู้อย่างเป็นทางการ ไดแ้ก่ แผนการฝึกอบรม การประชุมอย่างเป็น
ทางการ การใช้ระบบเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ 
(Zaheer, 1999, & Ipe, 2003) ส่วนการแบ่งปันความรู้อยา่งไม่เป็นทางการนั้น ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคล เครือข่ายทางสังคมท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
พนกังาน 
 ปัจจยัส่งเสริมท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการแบ่งปันความรู้ระหว่างกนั สามารถสรุปได้ 3 ดา้น 
ดงัน้ี (Asia Productivity Organization, 2002; รวงผึ้ง ทาชา้ง, 2550) 

1. ดา้นตวับุคคล เน่ืองจากบุคคลเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ เพราะ 
เป็นทั้งผูผ้ลิตหรือสร้างและเป็นผูใ้ชค้วามรู้ในเวลาเดียวกนั การท่ีบุคคลไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นทีม จะเป็นส่ิงท่ีช่วย
ท าให้องค์การมีความกา้วหน้า และเป็นปัจจยัส าคญัต่อการจดัการความรู้ (บุญดี บุญญากิจ, นง
ลกัษณ์ ประสบสุขโชคชยั, ดิสพงศ ์พรชนกนาถ และ ปรียวรรณ กรรณลว้น, 2548) ประกอบกบัเจต
คติต่อการแบ่งปันความรู้ ก็เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการ
แลกเปล่ียน (Lin ,& Lee, 2004) นอกจากน้ี ความเช่ือของบุคคล เก่ียวกบัผลของการแบ่งปันความรู้ 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการแบ่งปันความรู้ และการรับรู้ถึงความเขา้กนัไดก้บัเพื่อนร่วมงาน
และความกา้วหนา้ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (Bock ,& Kim, 
2002) แต่ในขณะเดียวกนัการแบ่งปันความรู้ อาจประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การไม่ยอม
แลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้ของผูเ้ช่ียวชาญ เพราะกลวัถูกลดความส าคญัลง (Lubit, R.,2001) ซ่ึง
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เป็นการขดัขวางท าใหก้ารแบ่งปันความรู้ ไม่ไดรั้บความสะดวก จึงตอ้งมีการศึกษาถึงวิธีการแบ่งปัน
ความรู้ท่ีเหมาะสม 
 2. ดา้นโครงสร้างของระบบ คือ การจดักระบวนการในการแบ่งปันความรู้อยา่งเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร ระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมต่ออยา่งเป็นระบบ มีศกัยภาพในการ
จดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูล รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น ระบบการยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลั 
แก่ผูท่ี้แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้น ซ่ึงการยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัแก่ผูท่ี้แลกเปล่ียน
หรือถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ได ้ (Gurteen, 1999; APQC, 2002) เช่นเดียวกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ี ช่วยอ านวยความสะดวกในการขุดคน้ ช่วยในการถ่ายทอด
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ การออกแบบการท างาน ท่ีให้พนกังานตอ้งบนัทึกการปฏิบติังานลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถน ามารวบรวมเป็นขอ้มูล สารสนเทศภาพรวมขององคก์าร ผา่น เครือข่าย
อินทราเนต (Intranet)   เครือข่ายอินเทอร์เนต (Internet) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) รวมทั้งยงัสามารถช่วยให้ระบบการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารท าไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน โครงสร้างองคก์ารท่ีเนน้การท างานแบบเครือข่าย 
ไม่เนน้การใชอ้  านาจสั่งการ หรือควบคุมอยา่งเขม้งวด ช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ โครงสร้าง
องค์การท่ีเน้นการเปิดสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก สามารถรับรู้ เรียนรู้ และแลกเปล่ียนกบัองค์การ
ภายนอกในรูปแบบเครือข่ายองคก์าร และส่ิงแวดลอ้ม ณ ทุกจุดของการปฏิบติังาน ช่วยส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้และการจดัการความรู้ เช่นเดียวกบัระบบท่ีเนน้การแข่งขนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน 
ให้รางวลัแก่ผลงานระดบับุคคล จะมีผลลบต่อการจดัการความรู้ ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่ค่อย
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั แต่การให้รางวลัและการยกยอ่งท่ีเนน้ผลงานเป็นกลุ่มทีมงาน เน้น
การยกยอ่งกระบวนการความร่วมมือ ท าใหก้ารแบ่งปันความรู้ระหวา่งกนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
(บุญดี บุญญากิจ, นงลกัษณ์ ประสบสุขโชคชยั, ดิสพงศ ์พรชนกนาถ และปรียวรรณ กรรณลว้น, 
2548) 

3. ดา้นค่านิยมหรือวฒันธรรมองค์การ เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้องค์การสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลในองค์การ ท่ีตระหนกัถึงความส าคญั
และความจ าเป็น ซ่ึงวฒันธรรมท่ีจ าเป็นควรจะตอ้งมีภาษากลาง  (Common Language) ท่ีเขา้ใจและ
ใช้ร่วมกนัได ้ มีการแข่งขนัระหว่างหน่วยงานต ่า บุคลากรให้ความร่วมมือในการเปิดเผยขอ้มูล 
ผูบ้ริหารยอมรับความล้มเหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมองค์การและความเช่ือ
ค่านิยมมีผลต่อการน าระบบหรือวิธีการต่างๆ มาใช้ในงานเพื่อเพิ่มการแบ่งปันความรู้ องค์การท่ี
ไม่ได้ส่งเสริมวฒันธรรมองค์การให้สนับสนุนต่อการเรียนรู้ในองค์การ ผูป้ฏิบติังานก็ไม่ยอม
แลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีมี เพราะกลวัสูญเสียงาน (Skyrme, 2002) ผูน้ าท่ีแสดงความเอา
จริงเอาจงัต่อการจดัการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก ในองค์การให้เป็นบุคคลเรียนรู้ 
พฒันาความเป็นองคก์ารเรียนรู้ โดยใชพ้ลงัสร้างสรรคข์องการจดัองคก์ารแบบแนวราบ ในระบบ
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เครือข่าย เนน้การน าจากเบ้ืองหลงั เนน้การใหอ้ านาจแก่ผูป้ฏิบติังาน มีความส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จ
ในการจดัการความรู้ภายในองคก์าร (บุญดี บุญญากิจ, นงลกัษณ์ ประสบสุขโชคชยั, ดิสพงศ ์พร
ชนกนาถ และ ปรียวรรณ  กรรณลว้น, 2548) และท่ีส าคญัคือความสนใจในการเรียนรู้ร่วมกนัของ
คนในองคก์าร และมีความต่อเน่ืองสม ่าเสมอ จึงจะพฒันาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(Alavi ,& Leidner, 2002; นรินทร์  พนัธ์เขียว, 2552) 

วฒันธรรมองค์การจึงเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการแบ่งปันความรู้ดว้ย
เช่นเดียวกนั จากการศึกษาจะพบว่าการแลกเปล่ียนความรู้ไม่ประสบความส าเร็จในบางองค์การ
เพราะความแตกต่างทางวฒันธรรม ระหว่างสังคมไทยและสังคมต่างประเทศ ดังเช่นตาราง
เปรียบเทียบ ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างวฒันธรรมองคก์ารระหวา่งสังคมไทยกบัสังคมต่างประเทศ 
  

สังคมไทย สังคมต่างประเทศ 
1. เนน้การพูดคุยมากกวา่การอ่าน 1. ส่ือสารหลายทางและใหค้วามส าคญักบัการอ่าน 
2. เนน้การพึ่งพา (dependent) เม่ือพบปัญหา

ท่ีไม่รู้ มกัหาคนท่ีสอบถามไดม้ากกวา่การ
คน้ควา้เอง 

2. เนน้ความเป็นตวัของตวัเอง (Independent) เม่ือ
พบปัญหาจนคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง จาก
อินเตอร์เน็ตหรือหนงัสือคู่มือ 

3. แมจ้ะมีการใชค้อมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
มากข้ึน แต่การส่ือสารภายในหน่วยงาน 
มกัใชว้ธีิโทรศพัทห์รือคุยแบบตวัต่อตวั 

3. มีการส่ือสาร (Chat) ผา่นทางคอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงานจนเป็นปกตินิสัย แมบ้างคร้ังจะอยูใ่น
หอ้งท างานเดียวกนัก็นิยมส่ือสารผา่นช่องทางน้ี 

ท่ีมา: สมรัตน์ มะลิลา (2553) 
 
 ในการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ รวมถึงช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการใช้ขอ้มูลสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก มีวิธีการท่ีใช้ในองค์การแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัว่า องค์การนั้นเป็นองคก์าร
ทางดา้นใดเน่ืองจากการจดัการความรู้เปิดกวา้ง ไม่ยดึติด มีหลายมิติ การแบ่งปันความรู้จึงตอ้งมีการ
ปรับอยูเ่สมอ  โดยมีผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นวา่ (Epstein, 2000) เทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการ
เผยแพร่กระจายความรู้ท่ีซับซ้อนมากกว่าความรู้ธรรมดาทั่วไป ในการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตวับุคคลนั้น การใชว้ิธีการติดต่อส่ือสารแบบพบปะสนทนา
โดยตรงจะให้ผลดีกว่าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ดจะมีบทบาท
ส าคญัมากต่อการแพร่ กระจายความรู้ การเป็นเพื่อนจะท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือ
ความรู้ ท่ีซ่อนเร้นในบุคคลได้มากว่าการขาดความสัมพนัธ์ของความเป็นเพื่อน อีกทั้ งความ
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คล้ายคลึงกันทางสังคมของบุคคล   ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าจะมีผลต่อการเผยแพร่จะ
ส่ือสารความรู้ท่ีซบัซอ้น และความรู้ธรรมดาทัว่ไปไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่มีบุคลิกภาพเปิดเผย 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการแบ่งปันความรู้ 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. ตวับุคคล โดยการเห็นประโยชน์และความส าคญัของตนเองต่อผูอ่ื้น ตระหนกัถึงส่ิงท่ี

ตนเองรู้แต่คนอ่ืนไม่รู้ โดยมาจากแรงจูงใจของการแลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยความมุ่งมัน่ ในการเรียนรู้
จากผูอ่ื้น ภายใตค้วามสัมพนัธ์หรือความเช่ือใจท่ีมีต่อบุคคลท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนความรู้ดว้ย  

2. โครงสร้าง หรือ ระบบในการแบ่งปันความรู้    ซ่ึงตอ้งมาจากการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
ภายใตค้วามพร้อมของระบบสารสนเทศ โดยอาจส่งเสริมดว้ยการยกยอ่งชมเชยหรือให้รางวลัแก่ผูท่ี้
แลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดความรู้ใหผู้อ่ื้น 

3. ค่านิยม/วฒันธรรมองคก์าร โดยจะตอ้งมีภาษากลาง (Common Language) ท่ีเขา้ใจและ
ใช้ร่วมกนัได ้ อาจมีการการแข่งขนัระหว่างหน่วยงานเพื่อกระตุน้ให้เกิดการแลกเปล่ียน ท่ีมาจาก
ความร่วมมือระหวา่งบุคลากร รวมถึงการท่ีผูบ้ริหารยอมรับความลม้เหลวท่ีเกิดข้ึนจากการลองส่ิง
ใหม่ 

สรุปไดว้า่ การแบ่งปันความรู้ เป็นกระบวนการในการการถ่ายทอดความรู้ ร่วมกนั ระหวา่ง
บุคคลกับบุคคล บุคคลกับองค์การ หรือองค์การกับองค์การ โดยมีพื้นท่ีในการแบ่งปันความรู้  
ภายใตบ้รรยากาศแห่งความเป็นมิตรและไวเ้น้ือเช่ือใจ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนทั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อาจมีการใชร้ะบบเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ในการแบ่งปันความรู้ 
 1.3.4 การประยุกต์ใช้ความรู้  
                   การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันา มิใช่น าความรู้
มาใช้เพียงอย่างเดียวจะเห็นไดว้่า การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ การรวบรวม 
การสร้าง การจดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยกุตใ์ชค้วามรู้ในองคก์าร โดยพฒันาจาก ขอ้มูล ไปสู่
การวิเคราะห์ และจดัระบบการจดัเก็บโดยใช้สารสนเทศ เพื่อให้เกิดแหล่งสะสมความรู้ (Lin ,& 
Kuo, 2008) แต่การจดัการระบบความรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จนั้น จะตอ้งศึกษาและคน้หาถึงสภาพของ
กลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้หรือชุมชนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ เพื่อให้การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นั้ นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะแหล่งความรู้ภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ สมาคมธุรกิจการคา้และท่ีปรึกษาธุรกิจ นอกจากน้ี
จะตอ้งปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในงาน (Thomas, Kellogg, & Erickson, 2001) โดย
น าไปใช้เพื่อเกิดปัญญาท่ีน าไปสู่การพฒันาองค์การ เพื่อความสามารถในการแข่งขนัและความอยู่
รอดขององคก์ารในท่ีสุด 
 การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ (Applying Knowledge) โดยมีวธีิมากมายท่ีจะประยกุตใ์ช้
ความรู้ดงัน้ี (Wiig, 1993; ปรียนุช ชยักองเกียรติ, 2551) 
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 1. ใชค้วามรู้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อน ามาใชใ้นงานประจ าวนั เช่น สร้างสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน มีการให ้
บริการท่ีมีมาตรฐาน หรือใชเ้ครือข่ายท่ีเช่ียวชาญเพื่อคน้หาคนท่ีมีความสามารถในเร่ืองนั้นๆ 
 2. ใชค้วามรู้ทัว่ไปเพื่อส ารวจสถานการณ์เฉพาะในงานท่ีตวัเองดูแล เช่น ระบุปัญหาและ
แสดงใหเ้ห็นวา่จะจดัการกบัมนัอยา่งไร 
 3. เลือกความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัการกบัสถานการณ์ เช่น ระบุบุคคลท่ีตอ้งการปรึกษาหรือ
เสนอปัญหา 
 4. สังเกตและแสดงลกัษณะเฉพาะของสถานการณ์ดว้ยความรู้พิเศษ  เช่น เปรียบเทียบกบั
รูปแบบท่ีเคยรู้ มีประสบการณ์ และรวบรวมและจดัการขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การกระท าใหม่ 
 5. วิเคราะห์สถานการณ์ดว้ยความรู้ เช่น ตดัสินวา่สถานการณ์น้ีควรจะจดัการภายในหรือ
ใหค้นนอกช่วย 
 6. วเิคราะห์ทางเลือกดว้ยความรู้ เช่น ระบุทางเลือกและวธีิการท่ีเป็นไปไดจ้ากความรู้ท่ีมี 
 7. ประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใชค้วามรู้พิเศษ เช่น พิจารณาความเส่ียงและประโยชน์
ของแต่ละแนวทาง 
 8. ใชค้วามรู้ตดัสินใจวา่อะไรควรท าอยา่งไร เช่น ล าดบัทางเลือก เลือกหน่ึงทางเลือกแลว้
ตรวจสอบความเป็นไปท่ีเกิดข้ึน 
 9. ปฏิบติัการตามทางท่ีไดเ้ลือกไว  ้เช่น แบ่งงานและให้อ านาจในการตดัสินใจแก่กลุ่มเม่ือ
ความรู้ถูกประยุกต์เขา้กบัวตัถุประสงค์ของงาน งานประจ าวนั และงานมาตรฐาน บุคคลจะ
ปฏิบติังานประจ าวนัโดยใช้ความรู้อย่างง่ายท่ีสามารถเขา้ถึงได้ทนัที และเป็นไปโดยอตัโนมติั
เหมือนการใชส้ัญชาตญาณ ส่วนงานท่ียากจะตอ้งใชค้วามสุขมุรอบคอบและสติมากข้ึน 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการจดัการความรู้ คือการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้โดยเฉพาะการ
น าความรู้ไปใช้การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ในการปฏิบติังาน ส่งผลถึงการให้บริการลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้ประกอบดว้ยปัจจยั 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การซึมซบัความรู้ (Knowledge Assimilation)   คือ  จุดเร่ิมตน้ของการน าความรู้  
ไปประยุกต์ใช้ หากไม่มีการรับความรู้ใหม่ หรือไม่มีการรับความรู้ใหม่ ไม่รู้แหล่งความรู้ การน า
ความรู้ไปประยุกตใ์ชก้็เป็นไปไม่ได ้การท่ีบุคคลไดซึ้มซบัความรู้ หรือรู้วา่จะเขา้ถึงความรู้นั้นไดท่ี้
ไหน โอกาสใดท่ีเหมาะใน การน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้มาใช้ แรงจูงใจท่ีจะใช้ความรู้ใหม่
และความสามารถในการใชค้วามรู้ท่ีไดซึ้มซบัมา  

2. โอกาสในการประยกุตใ์ช ้(Opportunity to Apply) เป็นโอกาสท่ีบุคคลจะใช ้
ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ โดยองค์การสามารถสร้างระบบท่ีรวบรวมและกระจายความรู้ท่ี
ประกนัไดว้า่ จะท าใหค้นเขา้ถึงและซึมซบัความรู้ได ้แต่ถา้ไม่เปิดโอกาสให้ประยุกตใ์ชค้วามรู้ท่ีได้
เรียนรู้มา ก็ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการจดัการเรียนรู้ มีผลการวจิยัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ โอกาสในการน า
ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใชน้ั้นมีลกัษณะท่ีผนัแปรสูงมาก ทั้งในระดบัองคก์ารและระดบัหน่วยงาน 
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วิธีท่ีบุคคลไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน รูปแบบการบริหาร และวฒันธรรมองคก์าร ลว้นมีผลต่อ
โอกาสในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ ดงันั้นการเตรียมโอกาสในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ จึง
เป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าก่อนท่ีจะมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้  

3. แรงจูงใจในการใช ้(Motivation to Use) เป็นความสนใจและความเตม็ใจของ 
พนักงาน ในการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ถ้าองค์ประกอบทุกด้านพร้อมแต่ขาดแรงจูงใจท่ีจะใช้
ความรู้ ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีบุคคลขาดความเช่ือถือในคุณค่าของความรู้ท่ีไดร้วบรวมและแบ่งปัน  

4. ความสามารถในการใช ้(Ability to Use) เป็นความสามารถในการประยกุตใ์ช ้
ความ รู้อย่างมีประสิทธิผลของบุคคล โดยตอ้งค านึงถึง ความจ าเป็นต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ท่ี
ไดรั้บมากหรือไม่ ดงันั้นจะตอ้งพิจารณาท่ีกระบวนการในการจา้ง การก าหนดต าแหน่งงาน การ
สอนและการประเมินผล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถจะบอกไดว้า่ องค์การมีบุคคลท่ีมีความสามารถท่ี
ถูกตอ้ง เหมาะสม และอยูใ่นสถานการณ์ท่ีพร้อมต่อการประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
(สมรัตน์ มะลิลา, 2553) 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ จึงเป็นสินทรัพยท์างปัญญาท่ีจะน ามาใช้สร้างผลประโยชน์ให้แก่
องค์การได ้(กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2546) ซ่ึงคุณค่าของความรู้นั้นอยู่ท่ีการน าไปใช้ ว่าจะได้
ประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด (Fahey, & Prudak, 1998; สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) ซ่ึงจะช่วย
สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การให้ดีข้ึนและช่วยให้การ
ปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์ารบรรลุผลท่ีตั้งไว ้รวมทั้งลดความผดิพลาดในการบริหารจดัการหรือลด
ค่าใชจ่้าย (ปัทมวรรณ สิงห์ศรี, 2551) โดยท่ีองคก์ารควรมีการปรับประยุกตค์วามรู้ให้เหมาะสมกบั
บริบทขององคก์ารดว้ย 

 สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นการน าความรู้ท่ีได้จากการรวบรวม จดักลุ่ม 
สังเคราะห์ และจดัเก็บอย่างเป็นระบบ และพร้อมต่อการแบ่งปัน น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและบริบทขององคก์าร น าไปสู่การแกปั้ญหาและการตดัสินใจในองคก์าร ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล และเพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้รียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ข้ึนไดอี้ก ในกระบวนการเรียนรู้นั้นมี
การวเิคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวธีิการท างานใหม่และความรู้ใหม่ส าหรับใชใ้นอนาคต 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏีในดา้นการจดัการความรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ สรุปได้
วา่ การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ ท่ีมาจากการสั่ง
สมในตวับุคคลหรือสถาบนัอุดมศึกษา และจัดการให้พร้อมต่อการถ่ายทอดไปยงับุคคลหรือ
องคก์ารอ่ืน ดว้ยขั้นตอนและวธีิการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการน าความรู้ไปใช ้และมุ่ง
ให้สถาบนัอุดมศึกษามุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการปฏิบติัตามวงจรความรู้ เป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการสร้างและใชค้วามรู้อยูต่ลอดเวลา ประกอบดว้ย  

1. การแสวงหาและสร้างความรู้ หมายถึง การเตรียมความพร้อม ใหเ้กิดการรวบรวม 
ความรู้ ทั้งจากภายในและภายนอก ดว้ยการพยายามคน้หาและระบุความรู้ท่ีจ  าเป็นต่องานดา้น 
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ประกนัคุณภาพ จากแหล่งความรู้ทั้งจากภายใน เช่น วธีิการท างานใหม่ๆ ของบุคลากร และการ 
น าเขา้ความรู้จากภายนอก รวมถึงความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ และน าไปสู่การสร้างความรู้ เป็นการ
สร้างความรู้ภายใตบ้ริบทของสถาบนัอุดมศึกษา โดยจะตอ้งมีการส่งเสริมเช่นการจดับรรยากาศให้
เอ้ือต่อการแสวงหาและรวบรวมความรู้   

2. การจดัเก็บความรู้   หมายถึง   การจดัเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการในการสร้างความรู้ 
หรือจากการรวบรวมความรู้ในงานดา้นประกนัคุณภาพ มาจดัเป็นหมวดหมู่และจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อช่วยให้การเขา้ถึงความรู้ สะดวกต่อการคน้หาและน าไปใช้ ด้วยการจดั
หมวดหมู่หรือจ าแนกรายการ วเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
และน าไปสู่การแบ่งปันความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา 

3. การแบ่งปันความรู้   หมายถึง   การจดัการใหค้วามรู้ในงานดา้นประกนัคุณภาพนั้น ได ้
ถูกถ่ายทอดอย่างเป็นกระบวนการระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกบัองค์การ หรือองค์การกับ
องค์การ โดยมีพื้นท่ีในการแบ่งปันความรู้  ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานดา้นการประกนั
คุณภาพ สามารถเขา้ใชง้านหรือคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และมีระบบในการน าเสนอความรู้ให้แก่
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในสถาบนัอุดมศึกษา ใหไ้ดรั้บความรู้อยา่งพอเพียงและทนัเวลาต่อความตอ้งการ
ใช ้อาจมีการใชร้ะบบเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ 

4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้  หมายถึง   การน าความรู้ดา้นงานประกนัคุณภาพท่ีมีอยู ่ถูกน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์เดิมหรือสถานการณ์ใหม่ โดยปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา น าไปสู่การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในองค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อให้ผูใ้ช้ไดเ้รียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ข้ึนไดอี้ก ในกระบวนการเรียนรู้นั้นมีการ
วเิคราะห์และประเมินผลเพื่อสร้างวธีิการท างานใหม่และความรู้ใหม่ส าหรับใชใ้นอนาคต 
 
ตอนที ่2 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2.1 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้  
ความต้องการในการพฒันาการบริหารจดัการองค์การต่างๆใน ปัจจุบนั ท าให้มีหลาย

องคก์ารให้ความส าคญักบัการน าแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ มาปรับใช้ในการบริหารองคก์าร 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในองค์การ โดยน าเข้ามาเป็นกรอบในการ
ปฏิบติังานทั้งระบบ ทั้งการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน แต่ก็พบว่าการน าแนวคิดองคก์าร
แห่งการเรียนรู้มาใช้ ไม่ได้ประสบความส าเร็จในทุกองค์การ ทั้งน้ีเน่ืองจากไม่ได้ตระหนักถึง
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีก่อให้เกิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเพราะไม่ได้สร้างการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทัว่ทั้งองค์การ รวมถึงไม่มีการวดัผลความส าเร็จของการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งชดัเจน (Garvin et.al., 2008) 
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โดยแนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารจดัการเรียนรู้เกิดข้ึน ในปี 1978 จากแนวความคิดของ Argyris 
(อา้งใน เสาวรส บุนนาค, 2545) ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ไดมี้ผลงานเขียนร่วมกบั 
Schon ศาสตราจารยแ์ห่ง Massachusetts Institute of  Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยไดร่้วมกนัเขียนหนงัสือช่ือ Organizational Learning : A theory of action perspective ซ่ึงถือวา่
เป็นเอกสารเล่มแรกท่ีไดก้ล่าวถึงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยในระยะเร่ิมแรกใช้ค  าว่าการ
เรียนรู้องคก์าร (Organizational Learning : OL) ซ่ึงคือ การเรียนรู้ของผูค้นในองคก์าร ส่วนค าว่า
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ไดป้รากฎคร้ังแรกในหนงัสือท่ีเฮยส์ (Hayes) เป็น
บรรณาธิการ ในปี ค.ศ.1988 (วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั, 2540; วโิรจน์ สารรัตนะ, 2548)  

ต่อมาในปี ค.ศ.1990 เซงเก ้(Senge) ศาสตราจารยแ์ห่ง MIT ไดจ้ดัตั้งศูนยศึ์กษาองค์การ
แห่งการเรียนรู้ข้ึนในสถาบนัเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซทส์ (Massachusetts Institute of 
Technology Center of Organizational Learning) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่แนวคิดองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ และสังเคราะห์ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ และไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง The Fifth Discipline: the 
art and practice of the learning organization ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ซ่ึง เซงเก ้ไดใ้ชค้  าวา่
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) แทนค าว่า การเรียนรู้องค์การ (Organization 
Learning) และในปี 1994 Senge และคณะไดอ้อกหนงัสือ ช่ือ The Fifth Discipline Field book: 
Strategies and Building a Learning ท่ีไดก้ล่าวถึงพื้นฐานวินยั 5 ประการ ท่ีจะน าไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่า คนยิ่งเรียนรู้ ก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตน
ออกไป และองค์การท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพฒันาต่อไปอย่างไม่ส้ินสุด (Senge, 
1990) ท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงแสดงถึงการพฒันาแนวคิดและ
แนวปฏิบติัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน ซ่ึงท าใหเ้กิดการเติบโต และพฒันาได้
อยา่งต่อเน่ืองไม่มีส้ินสุด 

องค์การในปัจจุบนัน้ี ล้วนให้ความส าคญักบัการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างและรักษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์าร โดยตอ้งอาศยัการ
เรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเองและผูอ่ื้นได้อย่างฉับไว และน าไปสู่การปรับ
องค์การให้มีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยให้องค์การเป็นจุดศูนยก์ลางของ
การเรียนรู้ของบุคคลทุกกลุ่มและทุกระดบัในองคก์าร (Marquardt, 1996) จากการให้ความส าคญักบั
การพฒันาองค์การ ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามซ่ึงแสดงความหมายและอธิบายลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ทั้งท่ีใกลเ้คียงกนัและแตกต่างกนัอยูบ่า้ง ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมไวไ้ด ้ดงัน้ี 

อะกีริส (Argyris, 1977) ได้ให้ความหมายของค าว่า การเรียนรู้องค์การ (Organizational 
Learning) ไวว้า่ เป็นกระบวนการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร โดยเฉพาะ
เป็นการพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อการปกป้องหรือแกต้วั (Defensive Routines) จึงตอ้งเนน้การ
พฒันาความสามารถของพนกังาน โดยการด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการเสริมสร้างพฤติกรรม 
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เจตคติ และทกัษะ (Pettinger, 2002) โดยท่ีผูค้นต่างขยายขีดความสามารถเพื่อสร้างผลงานท่ีตอ้งการ 
องคก์ารท่ีมีลกัษณะภาพแห่งการเรียนรู้ (Learning Characters) มีลกัษณะเคล่ือนไหว ยืดหยุน่ เป็น
พลวตัรอยู่เป็นนิจไม่หยุดน่ิง หรือพึงพอใจกบัความส าเร็จท่ีมีอยู่ โดยสมาชิกขององค์การตอ้ง
ขวนขวายหาความรู้มาเเบ่งปันเผยแพร่แก่กนั เซงเก ้(Senge, 1990 อา้งใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 
2543) เพื่อพฒันางานในหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดไดใ้นอนาคต 
เป็นการเรียนรู้ในการปรับตวัอยา่งต่อเน่ืองท่ีไม่เคยอ่ิมตวั  (Ubben ,& Jensen, 2001) และเป็นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ (Hoy ,& Miskel, 2001) ซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบนัและในอนาคต 
(Senge, 1996; ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2544 ) จึงท าให้ตอ้งมีการเปล่ียน แปลงรูปแบบและวิธีการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหก้ารเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ท่ีหล่อหลอมอยา่งมีกระบวนการ หรือ
ควบคู่ไปกบัการท างาน โดยนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มศกัยภาพการท างานแล้ว ยงัส่งเสริมให้
เกิดนวตกรรมและการขยายการเรียนรู้ในองค์การ (Watkins, 2003) นอกจากน้ี ฮอดจ์ แอนโทน่ี    
และ เกลส์ (Hodge, Athony ,& Gales, 1996; ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท์, 2543) ให้ความหมายในมุมมอง
ดา้นองค์การ ว่าเป็นการสร้างองค์การเพื่อให้พร้อมรับกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง โดยท่ี
องคก์ารมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดแ้ละมีความทรงจ าเช่นเดียวกบัคน แต่องคก์ารเรียนรู้แตกต่าง
ตรงท่ี ต้องมีความจ าในด้านความเป็นมาและพฒันาการขององค์การ ซ่ึงจะถูกบนัทึกไวห้ลาย
รูปแบบ เช่น เอกสาร นโยบายขั้นตอน รายงาน สินคา้ ฐานขอ้มูล และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ทรัพยากรมนุษย ์  รวมทั้งการปรับปรุงขีดความสามารถขององคก์าร และการตั้งเป้าหมายในการ
เรียนรู้ขององคก์าร เพื่อกระตุน้การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและให้การเรียนรู้กระจายไปทัว่ทั้งองคก์าร 
ท าให้เพิ่มศกัยภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะตอ้งมีระบบการบริหารท่ีดีท่ีสนบัสนุนให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ ตามความตอ้งการขององคก์าร (Blanchard, & Thacker, 2004) 

ซ่ึงจะเห็นวา่นกัวิชาการบางท่าน ให้ความหมายท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ และบางท่านให้ความ 
หมายท่ีมุ่งเนน้การพฒันาองคก์าร แต่จะเห็นไดว้า่องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นระบบการปฏิบติั งานท่ี
เน้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระบบในองค์การ ในกลุ่มบุคคลทุกระดบัท่ีมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มี
ความสามารถในการน าการเรียนรู้มาพฒันา  ปรับปรุงเปล่ียนแปลง โดยมุ่งหวงัให้เกิดการพฒันา
องค์การอยา่งมีศกัยภาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยผูบ้ริหารวางระบบใหเ้กิดการขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

จากการให้ความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แนวคิดของการบริหารองค์การเพื่อเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  มีแนวคิดท่ีแตกต่างไปจากการบริหารองคก์ารแบบเดิม โดย ร๊อบบินส์ และ
คูลเตอร์  (Robbins, & Coulter, 2002) ไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ กบัองค์การแบบดั้ งเดิม ในด้านทศันคติในการเปล่ียนแปลง ทศันคติต่อความคิดใหม่ๆ 
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ผูรั้บผิดชอบต่อนวตักรรมเพื่อการเปล่ียนแปลง ความเกรงกลวัต่อบางส่ิง ความได้เปรียบในการ
แข่งขนัและงานของผูบ้ริหาร โดยจ าแนกไดด้งัแสดงในตารางท่ี 2.5 

 
ตารางที่ 2.5 การเปรียบเทียบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กบั องคก์ารแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Organization)  
 

ปัจจัยเปลีย่นแปลง 
องค์การแบบดั้งเดิม 

(Traditional Organization) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) 
1. ทศันคติในการเปล่ียนแปลง 
(Attitude toward  change) 

1. ถา้ก าลงัท างานอยู ่จะไม่มี
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในขณะ
ท างานอยู ่

1. ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลง
องคก์ารจะไม่สามารถ
ท างานไดย้าวนาน 

2. ทศันคติต่อความคิดใหม่ 
(Attitude toward  new idea) 

2. ไม่ยอมรับความคิด ถา้ไม่มี
การประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่  

2. ยอมรับความคิดใหม่ ๆ ท่ี
หลากหลาย หรือมีการสร้าง
ส่ิงประดิษฐข้ึ์นใหม่ 

3. ผูรั้บผดิชอบส าหรับนวตักรรม 
(Who’s responsible for 
Innovation?) 

3. หน่วยงานหรือแผนกดั้งเดิม
เช่น แผนกวจิยัและพฒันา 
(R&D)  

3. ทุก ๆ คนในองคก์าร 

4. ความกลวัท่ีส าคญั (Main 
Fear) 

4. การท าความผดิ 4. การไม่ไดเ้รียนรู้ และไม่มี
การปรับตวั 

5. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) 

5. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 5. ความสามารถในการ
เรียนรู้ ความรู้ และความ
ช านาญ 

6. งานของผูบ้ริหาร(Manager’s 
Job) 

6. การควบคุมส่ิงต่าง ๆ 6. การสร้างเคล็ดลบั 
ความส าเร็จในดา้นต่าง ๆ 

ท่ีมา : ร๊อบบินและคูลเตอร์ (Robbins, & Coulter, 2002) 
 

สรุปไดว้า่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจดัระบบในองคก์ารให้มีความสามารถและ
ความพร้อมในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ให้เป็นองค์การท่ีมีความพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นความรู้เป็นกลไกส าคญัมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพนัธกิจ
องค์การ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งน าความรู้มาพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เพื่อให้เกิดการปรับตวัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
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บุคคลทุกระดบัในองคก์ารได้อยา่งแทจ้ริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์ารและเกิดการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง   

 
2.2 การพฒันาองค์การสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ไดก้ล่าววา่องคก์ารท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้
จะตอ้งประกอบดว้ยระบบยอ่ยท่ีส าคญั 5 ระบบ มีความสัมพนัธ์กนัดงัภาพท่ี 2.7 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่2.1 แบบจ าลองระบบองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของมาร์ควอร์ท 
ท่ีมา: มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2OO2) 
 

จากภาพประกอบท่ี 2.1 เห็นไดว้า่ ระบบยอ่ยในองคก์ารประกอบดว้ยระบบยอ่ยท่ีส าคญั 5 
ระบบ ท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี  

1. การเรียนรู้ (Learning) เป็นลกัษณะของพลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamics) และเป็น
หวัใจส าคญัท่ีท าใหเ้กิดข้ึนไดใ้นระดบับุคคล ระดบัทีมงานและระดบัองคก์าร 

2. องค์การ (Organization) มุ่งเน้นการกล่าวถึงการปรับเปล่ียนองค์การ (Organization 
Transformation) การท่ีองคก์ารจะพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น จะตอ้งมีการปรับเปล่ียน
ส่ิงต่างๆในองคก์ารดงัน้ี คือ วิสัยทศัน์องคก์าร วฒันธรรมองคก์าร กลยุทธ์องคก์ารและโครงสร้าง
องคก์าร 

3. บุคคล (people) กล่าวถึง การเสริมอ านาจบุคคล (People Empowerment) เป็นการเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ารไดมี้การเรียนรู้ร่วมกนั มีความสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายและท า
ประโยชน์ร่วมกนัเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการท่ีผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง ผูส้อน และมีการ
ท างานร่วมกนั 

4. ความรู้ (Knowledge) เป็นการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดข้ึนใน
องคก์ารโดยจดัรูปแบบการผสมผสานการรวบรวมความรู้  การจดัระบบขอ้มูล มีการแลกเปล่ียน
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ความรู้ การถ่ายโอนความรู้ และการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการเทคโนโลยี
องคก์าร บุคคล การเรียนรู้ ความรู้ 

5. เทคโนโลยี (Technology) เป็นการปรับใช้เทคโนโลยีการจดัการความรู้ ในองคก์าร 
(Technology Application) น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์าร ส าหรับสนบัสนุน การ 
เรียนรู้ในองคก์ารส าหรับสมาชิกทุกระดบัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารในการใชเ้ทคโนโลยนีั้น  

โดยกระบวนการของการน าปัจจยัทั้ง 5 มาประยุกต์กบัองค์การ โดยปรับน ามาใช้ใน
รูปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 2) การปรับเปล่ียนองคก์าร 
(Organizational Transformation) 3) การเสริมพลงั (People Empowerment) 4) การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) และ 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี (Technology support for 
Learning) การกา้วสู่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น องคก์ารจะตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีไม่อยูน่ิ่ง มี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีความตอ้งการในการเรียนรู้ไม่มีวนัจบส้ิน โดยการพฒันาสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้นั้ นมีมากมายหลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสมกับบุคลากร ภูมิหลังองค์การ 
ความสามารถทางเทคโนโลย ีวตัถุประสงค ์และวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละองคก์าร  

นอกจากน้ี Senge (1990) กล่าวไวว้า่ การพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะ
ครอบคลุมตั้งแต่ตวัปัจเจกบุคคลไปจนถึงตวัองคก์าร ท่ีจะตอ้งมีเป้าหมายและมีระบบงาน ในการ
พฒันาตวัผูน้ าและสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยมีการส่งเสริม และยกระดบัการเรียนรู้ให้เกิดผล
อยา่งเป็นรูปธรรม ภายใตพ้ื้นฐานวินยั 5 ประการ (5 Disciplines) ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความรอบรู้แห่งตน 
(Personal Mastery) ดา้นแบบแผนความคิดอ่าน (Mental models) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Share 
Vision) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) และดา้นความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) 
ดงัน้ี 

ด้านที่ 1 ด้านความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 
Senge (1990) ให้ความหมายของความรอบรู้แห่งตนไวว้า่ หมายถึง การฝึกฝนอบรมตวัเอง

ดว้ยการเรียนรู้อยูเ่สมอ และยงัเป็นรากฐานส าคญั ในการขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากข้ึน 
ความรอบรู้เป็นผลรวมของทกัษะและความสามารถ เป็นสภาพท่ีเป็นอยูต่ามความจริง เห็นวา่อะไรมี
ความส าคญัต่อตนเอง ต่อองคก์าร และในขณะเดียวกนัก็เห็นภาพเหตุการณ์ (Vision) ท่ีพึงประสงค์
ได ้และสร้างวสิัยทศัน์ส่วนตนข้ึน (Personal Vision) เพื่อตอบตนเองได ้

หลกัการส าคญัของความรอบรู้แห่งตน คือ การพฒันาบุคลากรขององคก์ารให้เป็นบุคคลท่ี
รอบรู้ไดน้ั้น จะตอ้งพฒันาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ (Knowledge) ให้ทุกคนไดมี้แนวคิด (Concept) ท่ีจะ
น าไปจ าลองสร้างกรอบแนวคิดในการท างาน (Conceptual Framework) เป็นของตนเอง เพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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2. การพฒันาบุคลากรให้มีความเขา้ใจ (Understanding) ในแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้จนสามารถ
ตีความ แปลความ และขยายความในส่ิงท่ีเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดนั้น ๆ 

3. การพฒันาบุคลากรให้เกิดทกัษะท่ีช านาญ (Skills) ทกัษะท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ ทกัษะท่ี
สามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยอตัโนมติั สามารถแกปั้ญหาเองไดทุ้กอยา่ง 

4. การพฒันาบุคลากรให้มีเจตคติท่ีดี เพื่อน าไปสู่หนทางท่ีดีกวา่ โดยใชปั้จจยักระตุน้ 4 
ประการ ในการเปล่ียนแปลงเจตคติ ไดแ้ก่ ให้ประสบดว้ยตนเอง สร้างความสอดคลอ้งกบัตวัอยา่ง 
มีความสมเหตุสมผล และความน่าเช่ือถือในทุกดา้น เช่น คุณวฒิุ วยัวฒิุ เป็นตน้ 

กระบวนการสร้างความรอบรู้แห่งตนคือการไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ ทกัษะใหม ่ และการ
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเจตคติของคน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใน 4 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบความคิดของตน จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาก าหนด ซ่ึงเรียกวา่
กรอบอา้งอิง (Frame of reference) อาจจะเป็นประสบการณ์ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้คือการสร้าง
ความจริงให้เกิดข้ึน โดยอาศยัการจดัระเบียบประสบการณ์ดงักล่าวใหเ้ขา้ใจง่าย และเม่ือไดรั้บการ
ช้ีแนะ การสังเกตการณ์ดว้ยตนเองก็จะเกิดข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2 คือ ความรู้ ความเขา้ใจท่ีมาจากการเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ จากมุมมองท่ี
แตกต่าง หรือ จากการถ่ายโอนและโยงประสบการณ์ ร่วมกบัการช้ีแนะและสังเกตการณ์ท่ีอาศยั
พื้นฐานของทฤษฎีท่ีไดเ้รียนรู้มา 

ขั้นตอนท่ี 3 การปฏิบติัตามความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีเกิดข้ึน จากขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลจากการลงมือปฏิบติั หรือจากการแกปั้ญหาตามความรู้ความ

เขา้ใจ ซ่ึง การประเมินสามารถช่วยบอกถึงผลการปฏิบติัและแนวทางปฏิบติัต่อ ถา้ถูกก็จะเก็บเพิ่ม
เป็นประสบการณ์ หากผิดก็จะจ าไวเ้ป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์ท่ีท าให้ไม่กระท าซ ้ าหรือ
หาทางป้องกนัต่อไป 

 การเสริมสร้างบุคลากรใหมี้การใฝ่รู้ ก่อให้เกิดการรอบรู้ เปรียบเสมือนเป็นหลกัประกนัวา่ 
เกิดการเรียนรู้ในองคก์ารข้ึนแลว้ เพราะการเรียนรู้ขององคก์ารจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือบุคลากรมีการ
เรียนรู้ดว้ยเช่นกนั 

ด้านที่ 2 แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 
Senge (1990) ให้ความหมายของแบบแผนความคิดอ่านไวว้า่ หมายถึง การสรุปความรู้ท่ี

ไดม้าในแต่ละวนัเป็นแนวคิดของตนเอง แลว้น ามาใชป้ระโยชน์ในการท างาน โดยให้สอดคลอ้งกบั
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยไม่ยึด
ติดกบัความรู้หรือขอ้มูลเดิม ซ่ึงอาจผดิพลาดหรือเปล่ียนแปลงไป และไม่ทนัเหตุการณ์ 
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ความส าคญัของแบบแผนความคิดอ่านนั้น เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเขา้ใจ สามารถแยกแยะ
ระหว่างส่ิงท่ีเช่ือกบัส่ิงท่ีปฏิบติัจริง การสืบคน้ความคิดความเช่ือท าให้เกิดความรู้สึกทา้ทายและ
ปรับขยายขอบเขตกระบวนการความคิดความเช่ือของตนเอง  และสามารถเขา้ใจมุมมองและ
ความคิดของผูอ่ื้นได ้

หลกัการของแบบแผนความคิดอ่าน ตอ้งอาศยั วินยัความคิดอย่างเป็นระบบ (System 
Thinking) เขา้ไปร่วมท างานดว้ยจึงจะมีพลงั เกิดผลดีสูงสุด ผูบ้ริหาร และผูน้ า จะตอ้งผสานแบบ
แผนความคิดอ่านของตนเขา้กบัการฝึกทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบท่ีเน้นระบบใหญ่ เน้นความ
เช่ือมโยงขององค์การประกอบย่อยให้ได ้ ในการแกไ้ขปัญหาในการปรับโครงสร้างองคก์าร ฝึก
ทกัษะในการคิดใคร่ครวญ การเปิดใจกวา้งต่อส่ิงท่ีทา้ทาย และพฒันาแบบแผนความคิดอ่านอยู่
เสมออยา่งยืดหยุน่ รวมทั้งรู้จกัปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ แนวคิด แนวปฏิบติัให้ไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 

กระบวนการแบบแผนความคิดอ่าน ตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ทั้งโดยตรง และซ่อนเร้น
ท่ีเกิดจากการสังเกต การคิดใคร่ครวญ การแอบจดจ า ท่ีใช้เวลาในการสั่งสมทกัษะนั้นออกมา
แบ่งปันกนักลายเป็นแบบแผนความคิดอ่านร่วมกนั (Shared Mental Models) รูปแบบของความคิด
อ่านมิใช่มีเพียงแต่เพิ่มพูนทกัษะฝีมือ แต่ยงัสร้างประสบการณ์ และประสบการณ์ก็เป็นส่ิงท่ีสอน
รูปแบบความคิดอ่านของคนและของทีม ดว้ยแบบแผนความคิดอ่านท่ีแบ่งปันร่วมกนันั้นจะขยาย
ขอบเขตขององคค์วามรู้ทั้งในลกัษณะรู้อะไร (Know – What) ดว้ยกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเช่น
ไร (Know – How) เขา้ใจและมีความรอบรู้ในเชิงระบบ เห็นความเช่ือมโยงและตอบตนเองไดว้า่
ตนเองเรียนรู้หรือท าไปเพื่อส่ิงใด (Know – Why) เห็นความเป็นเหตุเป็นผล คาดคะเนผลท่ีจะติดตาม
มาได ้ และมีความคิดสร้างสรรคริ์เร่ิมดว้ยตวัเองได ้ (Self – Starter) เพื่อให้ความส าคญักบัส่ิงใด 
(Care – Why) ดว้ยจิตใจท่ีมุ่งมัน่ มีแรงจูงใจท่ีดี ไม่ทอ้ถอย ใฝ่รู้ อยากรู้ และไม่พอใจกบัสภาพเดิมท่ี
เป็นอยู ่

แบบแผนความคิดอ่านนั้น มีพลงัและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ โดยเฉพาะเม่ือไดแ้บ่งปันความ
คิดเห็น มุมมองระหว่างกนัดว้ยแลว้ ยิ่งท าให้พลงัของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึน ซ่ึง
นบัวา่เป็นหนทางเร่ิมแรกของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีดี 

ด้านที่ 3 การมีวสัิยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 
Senge (1990) ให้ความหมายของวิสัยทศัน์ร่วมไวว้า่ หมายถึง จุดร่วมและพลงัของการ

เรียนรู้ของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงเกิดจากการท่ีสมาชิกแต่ละคน รับฟังซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีแต่ละคน
จะแลกเปล่ียนวสิัยทศัน์ส่วนบุคคล และใหเ้หตุผลซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะท า 

ความส าคญัของการมีวิสัยทศัน์ร่วมนั้น มีคุณค่าทั้งภายในและภายนอกแก่บุคคล คุณค่า
ภายใน คือ ส่วนท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ ความศรัทธายึดมัน่ เอกลกัษณ์ ความเป็นส่วนหน่ึงหรือความ
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ผกูพนัให้เกิดแก่สมาชิก ต่อทีม ต่อองคก์าร ต่อหนา้ท่ี ผลกัดนัให้เกิดความกลา้คิด กลา้ท า กลา้น า 
กลา้เปล่ียนแปลง เพื่อท าให้เกิดส่ิงท่ีดีกว่า ส่วนคุณค่าภายนอก คือ การให้ทราบโดยทัว่กนัว่า 
องค์การมุ่งสร้างผลส าเร็จอะไรให้เกิดแก่องค์การ เช่น ความเป็นเลิศในดา้นใด เม่ือใด การมี
วิสัยทศัน์ร่วมกันในองค์การจะมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง 
เปรียบเสมือนหางเสือของเรือท่ีขบัเคล่ือนให้เรือนั้นมุ่งสู่เป้าหมาย วิสัยทศัน์ท่ีดีตอ้งสอดคลอ้งกบั
คุณค่าหรือค่านิยมท่ีผูค้นยดึถือในการด ารงชีวติประจ าวนัดว้ย 

กระบวนการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมนั้น Senge (1990) เช่ือวา่หากเราใชแ้รงบนัดาลใจเป็นท่ีตั้ง 
เราก็สามารถสร้างวสิัยทศัน์ทางบวกได ้เป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเรียนรู้ การเติบโต ไดคิ้ดสร้าง 
คิดท า คิดพฒันา การมีวสิัยทศัน์ร่วมจะตอ้งมีกระบวนการขบัเคล่ือน ดงัน้ี 

1. สมาชิกทุกคนมีความเขา้ใจชดัเจน ถึงวสิัยทศัน์และเป้าหมายาขององคก์าร 
2. สมาชิกทุกคนมีความเพียรพยายามร่วมกนัท่ีจะร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ และร่วมกนั

น าไปปฏิบติั 
3. มีการส่ือสารถึงกนั แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นส่วนตนซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะ

การยอมรับฟังซ่ึงกนัและกนั 
4. สมาชิกทุกคนตอ้งมีความรู้สึกท่ีผกูพนัเป็นครอบครัวเดียวกนั 
5. สมาชิกทุกคนมีความมุ่งมัน่จะเห็นผลสัมฤทธ์ิของขององคก์าร ไปสู่ความส าเร็จใน

เป้าหมายเดียวกนั 
วสิัยทศัน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนาใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อผูน้ าและ 

ปฏิบติังานทุกคนในองค์การ เป็นพลงัขบัเคล่ือนในภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกนั เป็นจุดร่วมและพลงัของการเรียนรู้ของสมาชิกในองคก์าร 

ด้านที่ 4 การเรียนรู้เป็นทมี (Team Learning) 
Senge (1990) ใหค้วามหมายของการเรียนรู้เป็นทีมไวว้า่ หมายถึง การน าความรู้ของสมาชิก

มาแลกเปล่ียนกนั เล่าสู่กนัฟัง เป็นการเรียนรู้จากความส าเร็จและความผิดพลาดของแต่ละคน 
รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาองค์การยุคใหม่จะแข่งขนัตรงท่ีความเป็นอจัฉริยภาพขององค์การ
โดยรวม โดยผ่านปัจจยัส าคญัก็คือ ทรัพยากรบุคคล และมีหนทางเดียวท่ีจะพฒันาให้เกิดเป็น
รูปธรรมได ้คือ การเรียนรู้ร่วมกนั (Team Learning) อยา่งเป็นระบบ 

หลกัการเรียนรู้เป็นทีม คือ การเน้นการท างานและเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงทุกคนใน
ทีมงานจะตอ้งมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผิดชอบของตนเอง  และเม่ือปฏิบติังานร่วมกนั ไม่วา่
จะเป็นความส าเร็จหรือผดิพลาด ทุกคนยอ่มมีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ยกนั 
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ในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมน้ี อยูท่ี่การจดัโครงสร้างหนา้ท่ีขององคก์าร ให้มีล าดบัขั้นตอน
ของการท างานนอ้ยลง และเม่ือก าหนดวิธีการท างานในรูปแบบของทีมงานให้มากข้ึน โดยเนน้การ
เรียนรู้เป็นทีม มี 3 ลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

1. สมาชิกตอ้งมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นพิจารณาให้กระจ่าง
แจง้ชดัเจน 

2. ภายในทีมตอ้งมีการท างานท่ีสอดประสานกนัเป็นอยา่งดี คิดในส่ิงท่ีใหม่และแตกต่าง มี
ความไวว้างใจต่อกนั 

3. บทบาทของสมาชิกทีมหน่ึงท่ีมีต่อทีมอ่ืน ๆ ขณะท่ีทีมหน่ึงสมาชิกเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
การประพฤติปฏิบติัของทีมนั้นยงัส่งผลต่อทีมอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงจะช่วยในการสร้างองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ใหมี้พลงัยิง่ข้ึน 

กระบวนการเรียนรู้เป็นทีม มีแนวปฏิบติัในการมุ่งฝึกวินยัเพื่อสร้างการเรียนรู้ของทีม คือ 
การพูดคุย (Dialogue) และการอภิปราย (Discussion) โดยท่ีการอภิปรายเป็นการวิเคราะห์และแยก
ส่วนประเด็นท่ีสนใจร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้กลุ่มยอมรับแนวคิดและมุมมองท่ีตนเสนอ และ
องค์ประกอบท่ีจะสนับสนุนการพูดคุยหรือการอภิปราย  ให้เกิดผลสูงสุดผูร่้วมทีมจะตอ้งปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่น าความคิด ความเช่ือส่วนตวัมาตดัสิน  
2. ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ตอ้งเปิดใจ มีความเห็นใจและเขา้ใจผูอ่ื้น มองวา่ผูอ่ื้นก็ร่วมแสวงหา

ขอ้เทจ็จริง หาความกระจ่างหามุมมองร่วมเช่นกนั  
3. สร้างและรักษาบรรยากาศท่ีดี เป็นผูเ้ก้ือกูลการเสวนา  ไม่พยายามใชอิ้ทธิพลเหนือผูอ่ื้น

ในกลุ่มเสวนา 
การท างานเป็นทีมมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับองคก์าร นอกจากทีมสามารถช่วยส่งเสริม

ความร่วมมือแลว้ ยงัเป็นการสร้างการแข่งขนัและการสร้างพลงัร่วม (Synergy) ในการน าองคก์าร
ไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านที่ 5 ความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) 
Senge (1990) ให้ความหมายของความคิดเชิงระบบไวว้า่ หมายถึง วินยัของการมองเห็น

ภาพโดยรวม มีกรอบท่ีมองเห็นความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ท่ีจะเห็นแต่เชิงเหตุเชิงผล เห็น
แนวโนม้รูปแบบของความเปล่ียนแปลง มากกวา่จะเห็นแค่ผวิเผนิ 

การคิดเชิงระบบ มีความส าคญัอยา่งมากกบัยุคการเปล่ียนแปลงท่ีเต็มไปดว้ยการชิงไหวชิง
พริบ เพราะเป็นต้นทุนทางปัญญาท่ีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรือผูป้ฎิบัติงานทุกระดับ 
จ าเป็นตอ้งมี ตอ้งเขา้ใจพื้นฐานองคก์าร สภาพองคป์ระกอบยอ่ยในองคก์าร สภาพการบริหารและ
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การพฒันาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เห็นความซบัซ้อนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัของระบบยอ่ย หาก
แกไ้ขหรือด าเนินการในส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ ก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนเช่นกนั 

หลกัการคิดเชิงระบบ นั้นจะมาจากความรู้ ความเขา้ใจในระบบงาน และกระบวนการของ
งาน มีวิธีการเชิงระบบในการร่วมกนัคิดวิเคราะห์และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. คิดอยา่งเป็นกลยุทธ์ คือ มีความชดัเจนในเป้าหมาย มีแนวทางท่ีหลากหลายและแน่วแน่
ในเป้าหมาย มีวสิัยทศัน์ 

2. คิดให้ทนัการณ์ ไม่ชา้เกินการณ์ มองให้เห็นความจริงหรือปัญหา และชิงลงมือปฏิบติั
หรือแกไ้ขก่อนท่ีปัญหาจะเกิดข้ึน 

3. มองให้เห็นโอกาส ในทุกปัญหา มีโอกาส ไม่ยอ่ทอ้ มองให้เห็นถึงประโยชน์และสร้าง
ประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนใหไ้ดใ้นทุกโอกาส 

กระบวนการคิดเชิงระบบ เป็นการสร้างเสริมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ประการหน่ึง เป็นวิธี
สร้างเสริมท่ีเป็นระบบโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการพฒันา
ตามวธีิการคิดเชิงระบบ เป็นการศึกษาสภาพบริบท (Context) ของภาวะองคก์ารปัจจุบนัเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ การใส่ใจพฒันาคน (Personal Mastery) การพฒันาภูมิปัญญาและศกัยภาพของ
ทีมงาน (Team Learning) การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ค่านิยม (Values) ผลตอบแทน
และความกา้วหนา้ ความต่อเน่ืองในการพฒันาส่ืออุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานส าหรับ
ก าหนดกลยทุธ์ในการสร้างเสริมต่อไป 

จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าว สรุปไดว้า่ องคก์ารในปัจจุบนัทั้งภาครัฐและเอกชน ลว้นตอ้งอยู่
ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้าง
หน่วยงานหรือสมาชิกในหน่วยงานให้เป็น “องคก์ารแห่งการเรียนรู้” โดยก าหนดและวางรูปแบบ
พฒันาองคก์ารให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 5 ดา้นคือ 1) ดา้นความรอบรู้แห่งตน 2) ดา้นแบบ
แผนความคิดอ่าน 3) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม 4) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีมและ 5) ดา้นความคิดเชิง
ระบบ เพื่อกระตุน้และเร่งเร้าให้สมาชิกทุกคนในองคก์ารมีความกระตือรือร้นในการเพิ่มศกัยภาพ
ของตนและองคก์าร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และกา้วไปสู่อนาคตท่ีดี
ยิง่ข้ึน 

จากการด าเนินการตามองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะท าให้เป็นองคก์ารท่ีมีความพร้อม
ในการการบริหารงานทุกดา้นอยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ เพื่อมุ่ง
ไปสู่วิสัยทศัน์องค์การท่ีไดต้ั้งไวภ้ายใตเ้ป้าหมายการพฒันาองค์การ ดว้ยการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี การพฒันาไม่วา่จะเป็นในระดบัปัจเจกบุคคลหรือองคก์าร จ าเป็นตอ้ง
มีการทบทวนองค์ประกอบต่าง ๆ (วิสัยทศัน์องค์การ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหาร ระบบการ
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ท างาน) อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การพฒันาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Watkins, 
& Marsick (1993) ประกอบดว้ยการด าเนินกิจกรรม 6 อยา่ง คือ 

1. การสนบัสนุนให้มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง (Create continuous learning opportunities) 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นโอกาสท่ีผูเ้รียนได้พฒันาความรู้ความสามารถ บุคลากร ไม่สามารถ
ปรับตวัไดทุ้กอย่าง จึงตอ้งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลจะทราบว่าบุคลากร
ตอ้งการเรียนรู้อะไรไม่ตอ้งการเรียนรู้อะไร และทราบว่าบุคลากรจ าเป็นตอ้งเรียนอะไรการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองท าใหผู้บ้ริหารเป็นผูป้ระสานงานและเป็นผูแ้นะแนวหรือพี่เล้ียงท่ีดี  

2. การสนบัสนุนให้มีการซกัถามและพูดคุย (Promote inquiry and dialogue) การซกัถาม
เป็นหวัใจของการเรียนรู้ระดบับุคคลและทีม การสนทนาท าให้เปิดใจและมีการติดต่อส่ือสาร การ
ถามปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อบุคลากร การรับฟังเหตุผล การมองในแง่มุมใหม่ สอบถามและ
ช่วยเหลือไม่กล่าวโทษ ท าให้สามารถแกปั้ญหา การซักถามปัญหาและการทา้ทายสมมุติฐานจะ
เกิดข้ึนเม่ือมีบรรยากาศของการเรียนรู้ วฒันธรรมท่ีไม่ยอมใหเ้กิดความผิดพลาดจะไม่เกิดการเรียนรู้ 
ทกัษะการซักถามจะเร่ิมในแต่ละบุคคลไปจนถึงทีมและการเรียนรู้องค์การ การท าความเขา้ใจ
ความเห็นของคนอ่ืน และการเปิดโอกาสให้มีการซักถามเก่ียวกบัความเห็นจะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความเห็นหรือความเช่ือนั้นได ้การซกัถามเป็นการสนทนาเพื่อส ารวจความคิด ปัญหา 
และศกัยภาพในการท างานเป็นการเรียนรู้ผา่นการติดต่อกบับุคคลอ่ืนมีความส าคญัในการปฏิบติังาน
เป็นทีม การซกัถามตอ้งการบรรยากาศท่ีไวว้างใจ (Argyzis, & Schon, 1978; วิมลรัตน์ อ่องล่อง, 
2547) ไดเ้กิดการพฒันาการพูดและการซกัถามในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมองไปท่ีจิตใจเรียนรู้
จากประสบการณ์จากการท่ีคนอ่ืนพดูและท า 

3. การสนบัสนุนให้มีการร่วมมือและเรียนรู้เป็นทีม (Encourage collaboration and team 
learning) ทีม กลุ่ม และเครือข่ายเป็นตวักลางท่ีสามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาใชใ้นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ หัวใจส าคญัของการเรียนรู้ของทีม คือ การมีกรอบ (Framing) การมองในแง่มุมใหม่ 
(Reforming) การมีมุมมองท่ีบูรณาการ (Integrating Perspectives) การทดลอง (Experimenting) และ 
การขา้มขอบเขต (Crossing Boundaries) เม่ือไดรั้บการส่งเสริมในส่ิงเหล่าน้ีทีมสามารถพฒันาจาก
การเร่ิมตน้จนถึงสามารถสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีพลงัท่ีจะพฒันา และความสามารถท่ีต่อเน่ืองใน
การท างาน ท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 3.1 กรอบ เป็นการรับรู้เก่ียวกบัเน้ือหา สถานการณ์ บุคคลซ่ึงเป็นพื้นฐานความเขา้ใจท่ี
ผา่นมาในอดีตและการรับรู้ในปัจจุบนั 

 3.2 การมองในแง่มุมใหม่เป็นกระบวนการของการเปล่ียนรูปแบบการรับรู้โดยเขา้ใจใน
แง่มุมใหม่ 
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 3.3 มุมมองท่ีบูรณาการ เป็นการน ามุมมองต่าง ๆ มาสังเคราะห์ ท าให้เกิดความชดัเจน
เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได ้แมจ้ะไม่มีการประนีประนอมหรือไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส่วนใหญ่ 

 3.4 การทดลอง เป็นการด าเนินการทดสอบสมมุติฐานหรือคน้คิดส่ิงใหม่สามารถเกิดข้ึน
ไดใ้นหน่วยของสังคม เช่น การทดสอบบทบาทใหม่ของการท างานแบบทีม 

3.5 การขา้มขอบเขต ขอบเขตเป็นการแยกบุคคลออกจากบุคคล แยกทีมออกจากทีม 
และแยกทีมออกจากองคก์ารเม่ือบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปติดต่อส่ือสารกนั ก็จะมีการขา้มขอบเขต 
เม่ือบุคคลขา้มขอบเขตออกนอกทีมก็จะเกิดการเรียนรู้ในองคก์ารแมว้า่แต่ละบุคคลในองคก์ารจะมี
การเรียนรู้และเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง แต่องคก์ารก็ไม่สามารถน าความรู้นั้นมาใชไ้ด ้ดงันั้นเม่ือทีมรับ
ส่ิงใหม่เขา้มาสมาชิกแต่ละคนจ าเป็นตอ้งขยายความคิดผา่นไปยงัคนอ่ืนอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนไดมี้โอกาสคิดร่วมกนัและหล่อหลอมจนกลายเป็นความคิดของทีม 

4. การสร้างระบบท่ีจดัเก็บและการใชค้วามรู้ร่วมกนั (Establish system to Capture and 
Share Learning) การเรียนรู้ในองคก์าร เป็นการสร้างความสามารถขององคก์ารให้คิดส่ิงใหม่ ๆ และ
สามารถน าความรู้มาใชร่้วมกนักบัคนอ่ืน มีการจดัเก็บความรู้และสะสมไวใ้นระบบความจ าของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีแนวทางในการรักษาส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ดงันั้นความรู้จึงอยูค่วบคู่กบัองคก์าร 
ท าใหบุ้คลากรสามารถน าความรู้เหล่าน้ีมาใชใ้นการปฏิบติังานและวางแผนการมีนวตักรรมภายใน
องค์การ การจดัเก็บความรู้ไวใ้ช้ร่วมกนัเป็นการช่วยเหลือบุคลากรในยุคโลกาภิวฒัน์  ให้มีการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์ารแห่งเรียนรู้ช่วยคุม้ครองความรู้ท่ีไดส้ร้างข้ึนและมีระบบจดัเก็บ
ความรู้ท่ีเหมาะสม หากมีขอ้มูลข่าวสารมากมายเกินไปบุคลากรไม่สามารถเอามาปฏิบติัไดจ้ริงให้
เกิดประโยชน์ ดงันั้นการรับรู้ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นองคก์ารบุคลากรสามารถตดัสินใจได้
ถูกตอ้ง มีการเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึนในการแกไ้ขปัญหา และเป็นแนวทางใหผู้อ่ื้นสามารถแกปั้ญหาได ้

5. การให้อ านาจสมาชิกในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนั (Empowering people toward a 
collective vision) องค์การแห่งการเรียนรู้จะคงอยู่ไดด้ว้ยการมีวิสัยทศัน์ของตนเอง ผูบ้ริหารจะ
แสดงความคิดเห็นในส่วนท่ีเป็นเป้าหมายและนโยบายขององค์การ จะให้อ านาจในการตดัสินแก่
บุคลากร (Empowerment) การให้อ านาจในการตดัสิน เป็นค าใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคลากรใน
องคก์าร เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก การควบคุมบุคลิกภาพ การรับรู้ และการจูงใจของคนอ่ืน เป็นการ
แสดงความรู้สึกการมีคุณค่าต่อตนเอง และมีความ สามารถท่ีจะท าให้แตกต่างออกไป ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์ จดัการผลกระทบกบัคนอ่ืน และบุคลากรสามารถ
จดัการกบัตนเอง และพูดถึงส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ การให้อ านาจในการตดัสินถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้น
การติดต่อกนัในการท างานแต่ละวนั เป็นการให้ความส าคญัในองค์การท่ีปฏิบติังานในการท างาน
ในองคก์าร เม่ือบุคลากรไดรั้บอ านาจเขาจะมีความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหา หลาย
องค์การมีปัญหาเก่ียวกบัความลม้เหลวในการตดัสินใจของบุคลากรท่ีปฏิบติังานซ่ึงท าให้เกิดผล
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เส่ียงต่อองค์การ ดงันั้นองคก์ารท่ีช่วยเหลือบุคลากรให้มีอ านาจในการตดัสินใจโดยให้โอกาสใน
การควบคุมสถานการณ์ สนบัสนุนการเรียนรู้และพฒันา ช่วยเหลือสมาชิกในการสร้างเป้าหมายและ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย จดัหาทรัพยากร และให้รางวลัเม่ือประสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารจะเปล่ียน
บทบาทมาจากการควบคุมเป็นการสนบัสนุน บุคลากรจึงตอ้งมีความรับผิดชอบ อาจกล่าวไดว้า่การ
ใหอ้ านาจในการตดัสินใจเป็นเสาหลกัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

ความส าคญัของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ โครงสร้างและวฒันธรรมขององคก์าร
ท่ีจะสนับสนุนให้มีการสร้างวิสัยทศัน์ร่วมทุกคนจะเขา้ใจว่าอะไรเป็นอะไร เป็นภาพรวมของ
องค์การ ทราบว่าควรปฏิบติัอะไรในองค์การ ทราบวา่ควรท างานอย่างไร สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ มีความรอบรู้แห่งตนคือ สามารถอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดช้ดัเจนและ
ชกัชวนใหเ้ห็นวสิัยทศัน์ของตน 

6. การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ารและส่ิงแวดลอ้ม (Connect the organization to its 
environment) ในองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีการพึ่ งพาอาศัยกันระหว่างองค์การและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มภายในเป็น
การตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในองค์การ การตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมภายนอก
องคก์าร เช่น ลูกคา้ภายนอก ส่ิงแวดลอ้มและสังคม บริษทัคู่แข่ง ส านกังานกฎหมาย ซ่ึงองคก์ารหรือ 
ส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อองคก์ารเช่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามปัจจยัความส าเร็จในการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยยึดถือแนวคิดใน
การสร้างวินยัทั้ง 5 ประการและท่ีส าคญั ก็คือตอ้งท าอยา่งเป็นระบบ โดยควรท าเป็น 2 ระดบั คือ
ระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัองคก์าร (Senge, 1990) ดงัน้ี 

1. ระดบัปัจเจกบุคคล มุ่งเนน้ให้ความส าคญักบั องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) 
ค่านิยมขององคก์าร (Value) ให้ทุกคนในองคก์ารไดรั้บทราบ และเขา้ใจในการตดัสินใจคร้ังส าคญั  
ทุกคร้ัง อยา่งสม ่าเสมอ 2) พฒันาทกัษะ (Skill) และความสามารถ (Competencies) นอกเหนือจากท่ี
ทุกคนจะตอ้งพยายามพฒันาตนเองแล้ว  องค์การจะตอ้งเขา้มามีส่วน ในการพฒันาทกัษะให้
สอดคลอ้งกบัสายอาชีพ (Career Path) ของแต่ละต าแหน่งงาน และ 3) ปลูกฝังความภูมิใจ และความ
เป็นเจา้ขององคก์าร ท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อลูกคา้ผูซ้ื้อสินคา้และบริการ รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อสังคม อาทิเช่น ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

2. ระดบัองคก์าร มาจากการพฒันาองคป์ระกอบท่ีส าคญั อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 1) การมี
วิสัยทศัน์องคก์าร (Corporate Vision) ท่ีชดัเจนและปฏิบติัได้ ภายใตก้ารยอมรับของสมาชิกทุกคน
ในองคก์าร เพื่อเป็นเสมือนหลกัชยัท่ีทุกคนจะมุ่งมัน่ไปให้ถึง 2) การจดัหาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึง
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการท างานท่ีพอเพียง สามารถสนบัสนุนกระบวนการ
ในการเรียนรู้ ให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 3) มีระบบการบริหาร และระบบการท างานท่ีได้
มาตรฐานสากล ซ่ึงส าคญัต่อการสนบัสนุนให้องคก์ารนั้นมีความเจริญกา้วหน้าบรรลุวิสัยทศัน์ท่ี
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ตอ้งการได ้ตวัอยา่งเช่น ระบบการวางแผน ระบบบญัชีและการเงิน ระบบการให้บริการลูกคา้และ
การตลาด ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการพฒันาองคก์ารและพฒันาผูน้ า ระบบการ
ท างานเป็นทีม (Team Working) ระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม (Total Quality Management) 

2.3 ลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นองคก์ารท่ีมีการเคล่ือนไหว มีความยดืหยุน่ ไม่หยดุน่ิง หรือพึง

พอใจ กบัความส าเร็จท่ีมีอยู ่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถพิจารณาไดจ้ากหลายลกัษณะท่ี
เกิดข้ึนในองคก์าร ซ่ึงลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายไว้
ดงัต่อไปน้ี 

Marquardt, & Reynolds (1994) ไดร้ะบุวา่องคก์ารเเห่งการเรียนรู้ประกอบดว้ย 11 ลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

1. มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ไม่มีการบงัคบับญัชามากเกินไป ยืดหยุน่ คล่องตวั มีค า
พรรณนาหนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานในต าแหน่งท่ียดืหยุน่ เอ้ือต่อการจดัตั้งทีมท างานได ้

2. มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองคก์าร พนกังานในองคก์ารเรียนรู้จะมีนิสัยใฝ่รู้ศึกษาดา้น
กวา้ง และเผยแพร่ต่อกนัฉันทมิ์ตร มีแรงจูงใจท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อยูเ่สมอ และไดรั้บการ
สนบัสนุนทั้งการเงินและขวญัก าลงัใจจากผูบ้ริหาร 

3. มีการเพิ่มอ านาจปฏิบติั องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้พนกังานมีความสามารถ
ในการเรียนรู้มีอิสระในการตดัสินใจ  ลดความรู้สึกต้องพึ่ งพิงผูอ่ื้นในการแก้ไขปัญหาขยาย
ความสามารถของการเรียนรู้ของตนให้บังเกิดผลงอกงามสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี ผลักความ
รับผดิชอบเเละการตดัสินใจเเกไ้ขปัญหาไปสู่ระดบัล่างสุด ในฐานะผูรู้้ใหม้ากท่ีสุด 

4. มีการตรวจสอบ องคก์ารเเห่งการเรียนรู้จะตอ้งมีการคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสภาพเเวดลอ้มองค์การ ไหวตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง แสดงท่าทีในธุรกิจของ
ตนเองใหมี้นยัส าคญัแก่สังคม เลือกเป้าหมายในสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ารมุ่งท่ีจะปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

5. ทุกคนมีส่วนสร้างเเละถ่ายโอนความรู้ หนา้ท่ีการสร้างวฒันธรรมความรู้ใหม่ๆ มิใช่เป็น
หนา้ท่ีเฉพาะของบุคคลหรือหน่วยงาน ผูป้ฏิบติัทุกคนจะมีบทบาทเสริมสร้างความรู้เรียนรู้จากส่วน
อ่ืน ฝ่ายอ่ืน จากเครือข่ายสายสัมพนัธ์ติดต่อกนัผา่นช่องทางการส่ือสารเเละเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหวา่งกนั 

6. มีเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้จะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
การปฏิบติั งานในการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง เพื่อให้มีการเก็บ ประมวล ถ่ายทอดขอ้มูลกนัไดอ้ย่าง
รวดเร็วและถูกตอ้ง สร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ มีการใชปั้ญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) เทียบเคียงกบัการท างานของสมองมนุษย ์ท าให้การฝึกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สั้น
กระชบั เป็นท่ีน่าสนใจเเละประยกุตใ์ชไ้ด ้



 59 

7. มุ่งเน้นคุณภาพ องค์การแห่งการเรียนรู้จะพฒันาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของ
ผูรั้บบริการโดยไม่มีค  าวา่ต่อรองคุณภาพ เป็นการยอมรับโดยไม่มีขอ้กงัขา  

8. ย  ้าเนน้ความมีกลยทุธ์กระบวนการเรียนรู้ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้จะเป็นไปอยา่งมีกล
ยุทธ์ ทั้งในดา้นการยกร่างการด าเนินการ และการประเมิน ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้หน้าท่ีทดลอง
เก้ือหนุนมากกวา่จะเป็นผูก้  าหนดแนวปฏิบติัหรือค าตอบไวใ้ห ้  

9. มีบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนท่ีมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เขาไดพ้ฒันา
ศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยอ์ดทนต่อความแตกต่าง ความ 
หลากหลาย ให้ความเท่าเทียม เสมอภาค ให้ความเป็นอิสระ สร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม  

10. มีการท างานเป็นทีม ซ่ึงทีมจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ และการสร้างการแข่งขนัและ 
การสร้างพลงัร่วม (Synergy) เครือข่ายทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายในทีมและระหวา่งทีมกบับุคคล  
ภายนอกทีม สร้างพนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว ยดืหยุน่ข้ึนและฉลาดข้ึน  

11. มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั วิสัยทศัน์เป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานมุ่งเขา้สู่เป้าหมายอยา่งมี
เจตจ านง อยา่งผกูพนั บนพื้นฐานของค่านิยมปรัชญา ความคิดความเช่ือท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่งผลให้มี
การร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีมีจุดหมายเดียวกนัในท่ีสุด 

ซ่ึงคลา้ยกบัแนวคิดของ กิฟฮาร์ท, มาริค, ดูแรน และ สไปโร  (Gephart, Marick, Duren, & 
Spiro, 1996) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า องค์การแห่งการเรียนรู้ควรประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญั ๆ 5 
ประการคือ  

1. มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบัของระบบภายในองคก์าร ผูค้นร่วมกนัเรียนรู้  
และถ่ายโอกาสเรียนรู้แก่กนั ร่วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดมรรคผล  

2. มีการสร้างองคค์วามรู้และมีการแบ่งปันความรู้ ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งสร้างหรือจบักระแส  
ใหม่เท่านั้น แต่ยงัมีการส่งผ่านความรู้แก่กนัอย่างรวดเร็ว เผยแพร่ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการใช้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  

3. สนบัสนุนการคิดอยา่งเป็นระบบและวพิากษว์จิารณ์ ใหผู้ค้นไดรู้้จกัคิดวธีิใหม่ ๆ  
ตรวจสอบความคิดและค่านิยมของตน  

4. สร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ มีการใหร้างวลักบัความคิดสร้างสรรค ์วฒันธรรมในการ  
บริหารงานและวฒันธรรมขององคก์าร ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานเก้ือหนุนความเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีเป็นครูผูส้อน เป็นพี่เล้ียง  

5. ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง ค านึงความเป็นอยูท่ี่ปกติสุข มีส่วนใหก้บัองคก์ารและไดรั้บการ 
พฒันาไปดว้ย 
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นอกจากน้ีไดมี้การศึกษาแนวคิดลกัษณะองคก์าร ท่ีจ  าแนกออกเป็น 2 มุมมอง คือ มุมมอง
ของ ลุซซิเออร์ (Lussier) ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีเนน้ดา้นกระบวนการ และแนวคิด ของ กีฟาร์ต และคณะ 
(Gephart, & et.al.) ท่ีมีมุมมองท่ีเนน้การสนบัสนุนในองคก์าร ซ่ึงมีแนวคิดดงัน้ี 

ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในมุมมองของ ลุซซิเออร์ (Lussier) ท่ีเนน้ดา้นกระบวนการ  
มีแนวคิดดงัน้ี 

1. มีการสร้างวฒันธรรมองคก์าร ท่ีเนน้ถึงคุณค่าของการทดลองท าส่ิงใหม่ๆ มีความคิด 
ริเร่ิม สร้างสรรค ์นวตักรรม ท่ีมีความยดืหยุน่ในการท างาน 

2. มีการสนบัสนุนอยา่งชดัเจนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
3. มีกลไกและโครงสร้างในการสนบัสนุนและช่วยเหลือใหบุ้คลากร ในระดบัล่างใหมี้ 

โอกาสในการเสนอความคิด 
4. มีการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารและใหค้วามรู้ใหก้บับุคลากรทุกคนท่ีตอ้งการ ขณะเดียว  

กนับุคลากรก็จะไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การน าขอ้มูลและความรู้นั้นไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
5. มีการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรในองคก์ารเพื่อการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดบั 
6. มีการมอบอ านาจหนา้ท่ีใหบุ้คลากรในการแกไ้ขปัญหาและการปรับปรุงวธีิการในการ 

ท างาน 
7. มีการเนน้ถึงผลการท างาน ในระยะสั้นและระยะยาว ขององคก์ารอยา่งเท่าเทียมกนั 
8. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในการพฒันาและส่งเสริม 

ใหเ้กิดความรู้เก่ียวกบัวธีิการท างาน การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และวธีิการท่ีจะท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยไม่กลวัความลม้เหลว 

ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในแนวคิดดา้นการสนบัสนุนในองคก์าร ของ กีฟาร์ต  
และคณะ (Gephart, & et.al.) มีแนวคิดดงัน้ี 

1. มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในทุกระดบัภายในองคก์าร มีการเรียนรู้ร่วมกนัและถ่ายโอน 
ความรู้ใหแ้ก่กนั เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั 

2. มีการสร้างองคค์วามรู้ให้เป็นศาสตร์ท่ีมีความแขง็แกร่ง ทั้งดา้นความรู้และทฤษฎี มี 
การแบ่งปันความรู้ มีการส่งผา่นขอ้มูลแก่กนัอยา่งรวดเร็ว ดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั สามารถเผยแพร่
ความรู้แก่ผูท่ี้ตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. สนบัสนุนการคิดอยา่งเป็นระบบ ใหแ้ก่บุคลากรไดเ้รียนรู้วิธีคิดใหม่ๆ เปิดโอกาสใหมี้ 
การวพิากษว์จิารณ์และอภิปรายร่วมกนัอยา่งเปิดเผย 

4. ใหก้ารสนบัสนุนและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ เช่น  มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติั งาน ใหร้างวลัแก่ความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร เป็นตน้ 

5. ใหค้วามส าคญักบับุคลากรในองคก์ารโดยยดึคนเป็นศูนยก์ลาง 
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ขณะเดียวกนั เสาวนิต ค าจนัทา (2549) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
จะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 

ประการท่ี 1 มุมมองในเชิงองคก์าร (Organizational Perspective) กล่าวคือ องคก์ารจะตอ้งมี
มุมมองท่ีเป็นระบบโดยภาพรวม มองเห็นและเขา้ใจถึงกระบวนการ และความสัมพนัธ์ของระบบ
ต่าง ๆ ทัว่ทั้งองค์การ มีวิสัยทศัน์ เป้าหมายและค่านิยมร่วมกนัทั้งองค์การ และตอ้งมองวา่องค์การ
สามารถเรียนรู้และเติบโตได ้

ประการท่ี 2 มุมมองในเชิงกระบวนการ (Process Perspective) องค์การตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) การเล็งเห็นโอกาสในความไม่แน่นอนเพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ 2) 
ความสามารถปรับตวัและสอดรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงไดดี้ 3) การสร้างวฒันธรรมของการ
ใชก้ารเสริมแรงและการเปิดเผยขอ้มูลในองค์การ 4) การกระจายอ านาจการตดัสินใจ ดว้ยการเพิ่ม
อ านาจการปฏิบติังานแก่พนกังานในองค์การ 5) การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านคน งาน เทคโนโลยี และชุมชน 6) การให้รางวลัส าหรับความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และจดัตั้งโครงงาน เพื่อรองรับความคิดดงักล่าว 7) การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจให้เกิด
ทัว่ทั้งองคก์าร 8) การมุ่งสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 9) การใชร้ะบบการส ารวจและประเมิน
ทกัษะสมรรถนะของการเรียนรู้ และ 10) การมีระบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และใชป้ระโยชน์ร่วมกนั
ในองคก์าร 

ประการท่ี 3 มุมมองท่ีเก่ียวกบัคน (Human Perspective) องคก์ารจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 1) 
การ สนบัสนุนใหพ้นกังานในระดบัล่างไดมี้โอกาสและสามารถอธิบาย ความคืบหนา้และอุปสรรค
ในการท างานได้ 2) การสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีเป็นผูช้ี้แนะ พี่เล้ียง ท่ีปรึกษาและเป็นผู ้
เก้ือหนุนการเรียนรู้แก่สมาชิกขององค์การ 3) การมีผูท่ี้เป็นแม่แบบเก่ียวกบัการกลา้เส่ียง กล้า
ทดลองปฏิบติัในส่ิงท่ีคิดดีแลว้ 4) การให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัตั้งทีมปฎิบติังานทุก
รูปแบบ และ 5) การใชค้ณะท างานท่ีมีผูป้ฏิบติัมาจากหลายๆ ส่วนงาน 

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนันั้น องค์การจะมีการปรับตวัไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้มากข้ึน โดยเฉพาะภายในปี 2010 (Vince, 2000) สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ
สถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็นศูนยร์วมขององคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย และเป็นท่ีพึ่ง
ทางวชิาการใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ ควรท่ีจะมีการพฒันาองคก์ารไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ดงันั้นแนวทางท่ีควรสร้างก็คือการสร้างชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice) การจดัให้มี
ความพร้อมในทกัษะท่ีจ าเป็น มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบนัฯ ตอ้งจดัโครงสร้างองคก์ารให้มีสภาพแวดลอ้ม ท่ีกระตุน้คุณค่าความเป็นมืออาชีพและใช้
อย่างเป็นประโยชน์ท่ีสุด และลงทุนในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Gordon, Hazlett, & Cate, et.al, 2000)  
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การน าองค์การแห่งการเรียนรู้มาใชใ้นสถาบนัการศึกษานั้น ไดมี้การศึกษาพบว่า การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน หรือการจดัการองคก์าร 
เช่น คอลล่ี (Collie, 2002) ไดศึ้กษาการน าองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใชใ้นการปรับปรุงการสอนใน
ฝ่ายวิชาการ พบว่า การน าแนวทางการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เขา้มาใช้ในงานด้านวิชาการ 
ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงการสอน และพฒันาตวับุคลากรมากยิ่งข้ึน ท าให้ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กราเดอร์ (Grader, 2003) ท่ีไดศึ้กษาการน า
องค์การแห่งการเรียนรู้มาปฏิบติัในโรงเรียน พบว่าสามารถสร้างความพึงพอใจและเพิ่มผลการ
ปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน  

แต่ลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยยงัไม่มีการศึกษาท่ีชดัเจนนกั โดยเฉพาะในดา้นการประกนัคุณภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่ง
ศึกษาลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยจากการศึกษา 
ลกัษณะการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้พบวา่มีหลายแนวคิด ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมไว ้ดงัน้ี 

ออสบอร์น (Osborne, 1998) ไดน้ าแนวคิด ของ เซงเก ้(Senge) เก่ียวกบัพื้นฐานวินยั 5 
ประการ (5 Disciplines) ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) ดา้นแบบแผน
ความคิดอ่าน (Mental Models) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Share Vision) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 
(Team Learning) และ ดา้นความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) มาท าการศึกษาวิจยั องคก์าร
แห่งการเรียนรู้และภาวะผูน้ าในระบบมหาวิทยาลยั ซ่ึงไดผ้ลการวิจยัท่ีสอดคล้องกนัแนวคิดของ 
เซงเก้ ว่าองค์ประกอบ ทั้ง 5 เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการก าหนดความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ จอห์นสตนัและคลาดเวลล์ (Johnston, & 
Caldwell, 2001) ท่ีไดน้ าแนวคิดของ เซงเก ้มาศึกษา เร่ือง ผูน้ าและการเรียนรู้ในองคก์ารเพื่อความ
เป็นองค์การระดับโลกของโรงเรียน ในประเทศออสเตรเลีย พบว่าโรงเรียนท่ีศึกษาส่วนใหญ่
บรรลุผลส าเร็จโดยการใช้รูปแบบแนวคิดของ เซงเก ้เพียงบางส่วน  นอกจากน้ี ฟิลิปส์ (Phillips, 
2003) ไดศึ้กษาโมเดลแห่งการเรียนรู้โดยใชก้ารเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) และสังเคราะห์
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ เซงเก้ (Senge) คอตเตอร์ (Kotter) อะกีริส 
(Argyris) และเพดเลอร์ (Pedler) สามารถสรุปคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 10 
ประการ คือ ความตั้งใจ ภาวะผูน้ า กลยุทธ์การคิดและวิสัยทศัน์ การติดต่อส่ือสาร การเรียนรู้และ
การพฒันา นวตักรรมและการตดัสินใจ การจดัการกบัการเปล่ียนแปลง ทุนทางปัญญาและการ
จดัการความรู้ การวดัและการประเมินผลงาน และ การตอบแทนและการยอมรับ 
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ตารางที ่2.6 สรุปแนวคิดดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

 

 
กระบวนการ 

Marquardt
,1996 

Watkins&
Marsick, 

1993 

Gephart, 
Marick, Duren 
,& Spiro,1996 

Lussier, & 
Christophe

r, 2004 

Bryan T. 
Phillips, 

2003 

Cumming
&Worley, 

2005 

การเรียนรู้ / / / / /  
องค์การ /      
บุคคล /      
องค์ความรู้ /      
เทคโนโลยี/สารสนเทศ /   /  / 
การแบ่งปันข้อมูล  /  /   
การร่วมมือและเรียนรู้เป็นทีม  /     
การสร้างระบบจัดเก็บและใช้ความรู้
ร่วมกนั 

 /     

สร้างวสัิยทัศน์ร่วมกนั  /     
สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การ
และส่ิงแวดล้อม 

 /     

คดิอย่างเป็นระบบและวพิากษ์วจิารณ์   /  /  
วฒันธรรมการเรียนรู้/องค์การ   / /  / 
ยดึคนเป็นศูนย์กลาง   / /   
สร้างองค์ความรู้   /    
โครงสร้าง    /  / 
แนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์      / 
มุ่งเน้นผลการท างาน    /   
มอบอ านาจหน้าที่    /   
สนับสนุนทรัพยากร    /   
ภาวะผู้น า/ผู้น า     / / 
ความตั้งใจ     /  
การส่ือสาร     /  
การจัดการเปลีย่นแปลง     /  
ทุนทางปัญญา     /  
การวดัและประเมินผลงาน     /  
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ตารางที ่2.6 (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 2.6 แสดงให้เห็นว่าลกัษณะของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย แมแ้นวคิดของนกัวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับ ก็ไม่ไดห้มายความว่าจะใช้ไดอ้ย่างเกิด
ประสิทธิผลในทุกลักษณะงาน ดังนั้ นในการวิจยัคร้ังน้ี จึงใช้แนวคิดของ คัมม่ิงและวอร์เลย ์
(Cumming, & Worley, 2005) ท่ีไดส้รุปคุณลกัษณะองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดว้า่ ประกอบดว้ย 5 
ลกัษณะ คือ โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ  แนวปฏิบติัด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์วฒันธรรมองค์การ และภาวะผูน้ า ซ่ึงในแต่ละองค์ประกอบในแนวคิดไดมี้การศึกษาวิจยั
สอดรับไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัน้ี  

 โครงสร้าง (Structure) เป็นระบบการบริหารจดัการ องคก์ารท่ีตอ้งมีโครงสร้างท่ีส าคญัท่ี
เน้นให้เกิดการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยโครงสร้างองคก์าร ตอ้ง
เน้นท่ีนโยบายการบริหาร การท างานเป็นทีม และการมีเครือข่ายระหว่างภายในและภายนอก
องคก์าร เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูล การคิดเชิงระบบ และการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร ระบบ
ตอ้งยอมใหบุ้คลากรมีอ านาจในการตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัต่อทั้งองคก์าร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั มาร์ควอร์ท และ เรยโ์นล์ (Marquardt, & Reynolds, 1994) ท่ีไดส้รุปไวว้า่ ปัจจยัท่ี
ก่อให้เกิดความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในดา้นโครงสร้างองค์การ ประกอบดว้ย 1) โครงสร้าง
องค์การท่ีเหมาะสม มีลกัษณะท่ียืดหยุน่ มีค  าอธิบายหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน และเอ้ือต่อการ
ตั้งทีมท างาน 2) การท างานเป็นทีมท่ีช่วยส่งเสริมความร่วมมือ สร้างการแข่งขนั และพลังร่วม
เครือข่ายภายในทีมระหวา่งทีม และมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั เป็นแรงผลกัดนัในการปฏิบติังานสู่เป้าหมาย  
ซ่ึงต่อมา มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ไดศึ้กษาเพิ่มเติมภายหลงั พบวา่ โครงสร้างขององคก์ารมี
อิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการด ารงอยูแ่ละต่อบุคลากรในองคก์าร เป็นตวัก าหนดระบบการด าเนินงานการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังาน ช่องทางการส่ือสาร กระบวนการตดัสินใจ และระดบัการ
ควบคุมภายในองคก์ารทั้งน้ีลกัษณะทางโครงสร้างขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะเป็นแบบแบนราบ 
(flat) ไม่มีขอบเขตท่ีจ ากดั มีความเหมาะสม มีความยดืหยุน่บรรยากาศท่ีเปิดเผยและมีความคล่องตวั
สูงซ่ึงเป็นระบบท่ีไม่มีการปิดกั้นตายตวั จะท าให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูล และเปิดกวา้งให้
องคก์ารไดรั้บประสบการณ์มากท่ีสุด สามารถติดต่อส่ือสารร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

 
กระบวนการ 

Marquardt
,1996 

Watkins&
Marsick, 

1993 

Gephart, 
Marick, Duren 
,& Spiro,1996 

Lussier, & 
Christophe

r, 2004 

Bryan T. 
Phillips, 

2003 

Cumming
&Worley, 

2005 

การตอบแทน     /  
การยอมรับ     /  



 65 

อีกทั้งควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ และหลักการบริหารงานขององค์การ 
ดงันั้นการก าหนดโครงสร้างขององค์การจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยั ท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้  ดงัท่ี เจมส์ ยิง และแมน (James, Ying, & Man, 2004) ศึกษาผลกระทบของโครงสร้าง
องค์การและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์การ โดยเก็บ
ขอ้มูลจาก 110 บริษทัท่ีเกิดใหม่ วดัประสิทธิผลองคก์ารจากความสามารถและสุขภาพขององคก์าร
ท่ีเนน้การปรับตวั เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง การตอบสนองความตอ้งการของตลาด และการลด
การใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย พบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิผลองคก์าร โครงสร้างองคก์าร และอธิบายวา่โครงสร้างองคก์ารเป็นกุญแจท่ี
ส าคญัในการพฒันาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาประสิทธิผล
องคก์ารในประเทศไทย จากท่ีกล่าวมาจะเห็นวา่การจดัโครงสร้างขององคก์ารหรือสถานศึกษา มี
ส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ารหรือสถานศึกษา ดงันั้นการจดัโครงสร้าง
ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศท่ีเปิดเผยและมีความคล่องตวั จะ
ก่อใหเ้กิดการท างานเป็นทีม มีการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั และในท่ีสุดจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององคก์าร ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หากการจดั
โครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นสถานศึกษาในลกัษณะดงักล่าวก็จะช่วยเสริมสร้างให้สถานศึกษามีความ
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน 
 สรุปได้ว่า โครงสร้างองค์การส าหรับองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการก าหนดระบบการ
ด าเนินงาน  ท่ีประกอบดว้ย โครงสร้างท่ีไม่มีขอบเขต มีขั้นการบงัคบับญัชาในแนวราบ มีพลวตั
เปล่ียนแปลงได้ง่าย โดยมีการก าหนดกระบวนการท่ีแสดงความความสัมพนัธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัการศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นองค์รวม ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์บุคลากรนกัศึกษา และชุมชน เช่น ด าเนินงานรูปแบบโครงการ เครือข่าย เป็นตน้ 

1. ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information Systems) เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยสีาร  
สนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญัยิง่ต่อบุคคลต่อสังคม ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ มีการเรียนรู้โดยผา่นส่ือ
เทคโนโลยี โดยท่ีการเรียนรู้ในองค์การอยู่ท่ีการรวบรวมและกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสาร มีระบบ
โครงสร้างความรู้ทางการจดัการ (Knowledge Management Architecture) การใชเ้วบ็ (Web Portal) 
เพื่อใหใ้ชก้ารแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัตนเอง ลูกคา้ และการบริการ รวมไปถึงผูเ้ช่ียวชาญ
ในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) กล่าววา่ ระบบยอ่ยหลกัดา้นเทคโนโลยีเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เพราะองค์การท่ีมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี จะกา้วล ้าไดดี้กวา่องคก์ารอ่ืน เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนบัสนุนให้คนในองคก์าร
เขา้ถึงความรู้ และมีการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สถาบนัการศึกษาก็
เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาต่างจดัหาเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการบริหาร การบริการ การ
เรียนการสอนและการวิจยัอยา่งเหมาะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะตอ้งมีระบบฐานขอ้มูลในดา้น



 66 

ต่างๆ ท่ีมีความถูกตอ้งและทนัสมยั สะดวกต่อการน ามาใชแ้ละใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยีทุกชนิด
ทุกประเภทเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เบ็นเน็ทและโอเบรียน 
(Bennet, & O'Brien, 1994) ท่ีกล่าววา่การเรียนรู้ขององคก์ารตอ้งอาศยัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อให้
ทนักบัยุคขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศและการเผยแพร่ มาร์ควอร์ทและเรยโ์นลด์ (Marquardt, & 
Reynolds, 1994) ไดท้  าการศึกษา พบวา่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีอิทธิพลต่อองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ซ่ึงองคก์ารตอ้งประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อช่วยในการปฏิบติังานในกระบวนการ
เรียนรู้อย่างทัว่ถึง และผลการศึกษาของนกัวิชาการหลายท่านพบวา่ เทคโนโลยีเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Choi, 
2000; Hussian, & Others, 2004; Hurley, & Green, 2005; Ghalib, 2004) 

จะเห็นวา่ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญัยิง่ ต่อบุคคลต่อสังคม 
และองค์การ มีการเรียนรู้โดยผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เพื่อให้ทนักบัยุคขอ้มูล
ข่าวสารสารสนเทศ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการติดต่อส่ือสาร ระหวา่ง
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะช่วยให้การปฏิบติังานใน
กระบวนการเรียนรู้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทัว่ถึงและส่งเสริมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะสถาบนั การศึกษาในยุคปัจจุบนั ควรน าระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยสนบัสนุนในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
 สรุปไดว้า่ ระบบขอ้มูลสารสนเทศในองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มา
ใชค้วบคู่กบัการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อส่ือสาร รวบรวมและน าขอ้มูล
มาใช้อยา่งทนัท่วงที ซ่ึงองคก์ารควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทกัษะในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ และง่ายต่อการจดัการความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องคก์ารใหเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วต่อไป 

3. แนวปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Practices) เป็นการวาง  
ระบบ การเรียนรู้ของบุคลากร การประเมินและการให้รางวลั  เพื่อผลการปฏิบติังานในระยะยาว มี
การส่งเสริม การแสวงหาและแลกเปล่ียนทกัษะและความรู้ใหม่ๆ มีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อให้
การพฒันาทกัษะในการท างาน และการให้เครดิตทางการศึกษาต่อเน่ืองอ่ืนๆ อีกดว้ย แนวคิดของ 
มาร์ควอร์ท (Marquardt, 2002) ระบุวา่ คนมีความส าคญัต่อองค์การแห่งการเรียนรู้เพราะวา่ คนมี
ศกัยภาพและความสามารถท่ีจะเรียนรู้ คนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการกบัข้อมูลข่าวสาร ให้
กลายเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้นในองคก์าร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเซงเก ้(Senge, 1990) 
ท่ีกล่าวสนับสนุนว่าทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององค์การ โดยเน้นท่ีการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคล ให้บุคคลมีความช านาญในระดบัพิเศษ เซงเก ้ถือว่าบุคคลเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทั้งท่ีเป็นเอกตับุคคลและเป็นทีม ความสามารถของบุคลากร เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีเนน้เร่ืองการกระจาย
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อ านาจ และเร่ืองการท าใหเ้ป็นมาตรฐานในดา้นทกัษะของบุคลากรในองคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งให้มี
การพฒันาจนถึงระดบัความเป็นวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน  มี
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจ มีความสามารถในการก าหนดมาตรฐานงาน ตลอดจนการปฏิบติั
และการประเมินผลดว้ยตนเอง (วิโรจน์ สารรัตนะและอญัชลี สารรัตนะ, 2545) สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ เบน็เน็ทและโอเบรียน (Bennett, & O'Brien, 1994) ไดศึ้กษาพบวา่ การพฒันาบุคคล
หรือทีมงานเป็นปัจจยัส าคญั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลง
ในองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้จะตอ้งหาวิธีการต่างๆ เพื่อกระตุน้ให้สมาชิกพฒันาตนเอง 
ขณะเดียวกนันั้นก็จะส่งเสริมการพฒันาทีมงานดว้ย 

จะเห็นว่าในองค์ประกอบขององค์การ คนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีก็เพราะว่าคนมี
ศกัยภาพและความสามารถท่ีจะเรียนรู้ คนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการกบัข้อมูลข่าวสาร ให้
กลายเป็นความรู้ท่ีมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อองคก์าร สถาบนัการศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้จะต้องพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน  ให้เขา้ใจสภาวะการณ์
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันตลอดจนจัดให้มีระบบการพฒันาตนเอง เพื่อให้มีความรู้  
ความสามารถ และความช านาญเพิ่มข้ึน และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัยคุสังคมแห่งการ
เรียนรู้ การท่ีองคก์ารมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ จะช่วยส่งเสริมให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 ดงันั้นแนวปฏิบติัในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การแห่งการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้ง
วางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบเดิม 
ท่ีเน้นพฒันาบุคคลดว้ยการฝึกอบรม แต่รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ จะเน้นการเรียนรู้จากภายในองค์การ โดยส่งเสริมให้เรียนรู้จากการปฏิบติังาน เรียนรู้จาก
ความส าเร็จและความผดิพลาดจากการปฏิบติังาน เนน้การพฒันาบุคคลผา่นกระบวนการปฏิบติังาน
ทั้งบุคคลและทีม (Kaiser, 2000; Bennett, & O’Brien, 1994)  

สรุปไดว้า่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ การวางระบบการบริหารงานดา้นบุคลากร ท่ีเอ้ือ
ต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้จากภายในองคก์าร โดยส่งเสริมให้เรียนรู้จากการ
ปฏิบติังาน เรียนรู้จากความส าเร็จและความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน เนน้การพฒันาบุคคลผ่าน
กระบวนการปฏิบติังานทั้งบุคคลและทีม การท่ีองคก์ารมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริม
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และช่วยส่งเสริมให้องคก์ารมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

4. วฒันธรรมองคก์าร (Organization  Culture)  องคก์ารตอ้งมีวฒันธรรมท่ีจะส่งเสริมการ 
เปิดกวา้งการคิดอย่างสร้างสรรค์ และการทดลองข้ึน โดยมีการสนับสนุนทางสังคม กระตุน้
พนกังานใหแ้สวงหาและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่อกนั มีอิสระในการทดลองส่ิงใหม่ มีโอกาสท่ี
จะผิดพลาดและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น ซ่ึง ร๊อบบินส์ (Robbins, 2005) ไดก้ล่าวว่า การมี
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วฒันธรรมองค์การ สามารถช่วยให้การปฏิบติังานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์าร ให้มีการเปิดรับ
ความรู้ซ่ึงก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดความรู้ มีความ
เป็นอิสระในการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ และมีกระบวนการเรียนรู้ในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยมาร์ค
วอร์ท (Marquardt, 1996) ได้สรุปปัจจยัท่ีก่อให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านวฒันธรรม 
ประกอบด้วย 1) บรรยากาศท่ีเก้ือหนุน มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป้ฎิบติังาน เพื่อให้เกิดการ
พฒันาศกัยภาพ เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลาย มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั และให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริม
บรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตยและให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นการสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ในองค์การและการไม่ทอ้ต่อ
ความล้มเหลว ท าให้บุคลากรมีลักษณะใฝ่รู้ศึกษา ค้นควา้และเผยแพร่ความรู้ มีแรงจูงใจท่ีจะ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ และไดรั้บการสนบัสนุนทั้งการเงินและขวญัก าลงัใจจากผูบ้ริหาร 
และ 3) การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างและถ่ายโอนความรู้ และให้มีหน้าท่ีในการ
สร้างนวตักรรมหรือองคค์วามรู้ใหม่ใหก้บัองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง  

วฒันธรรมองคก์ารขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Kaiser, 2000) จะมี 3 ลกัษณะ คือ 1) การ
แลก เปล่ียนความรู้ หมายถึง บุคลากรยอมรับวา่ตนไม่ไดเ้ป็นผูรู้้ทั้งหมด ดงันั้นจึงตอ้งมีการแบ่งปัน
ความรู้ระหวา่งบุคลากร ซ่ึงจะท าให้การเรียนรู้ของตนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2) การมีอิสระในการ
เรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ อยา่งมีเสรีภาพ และมีความคิดอิสระ สร้างความคิด
ใหม่ กลา้เส่ียงและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 3) ความเป็นเอกภาพในองคก์าร หมายถึง สมาชิกในองคก์าร
จะตอ้งมีจิตส านึกในการท างานตามสถานะของตน โดยยอมรับและเขา้ใจเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึง
ท าใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อองคก์ารเสมือนตนเองเป็นหุน้ส่วนขององคก์าร 

วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะวฒันธรรมท่ีเน้นถึงคุณค่าของการค้นหาส่ิงใหม่  (Lussier, 2004) โดยเฉพาะใน
สถาบนัการศึกษาท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียน
มีความทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถน าไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง วฒันธรรมใน
สถาบนัการศึกษาจึงควรเน้นให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยอยู่บน
พื้นฐานของการยอมรับวา่การเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ เสมอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเน่ือง    

สรุปไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ารขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นการปรับลกัษณะขององคก์าร 
ใหส้มาชิกในองคก์ารยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกนัโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนรู้ มีแนวปฏิบติัท่ียึดถือ
เป็นระเบียบสืบต่อกันมาในองค์การ โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองค์การร่วมกันปรับเปล่ียน
วฒันธรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง เพื่อร่วมกันสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่อไป 
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5. ภาวะผูน้ า (Leadership) การเปล่ียนแปลงองคก์ารเพื่อน าไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้     
ตอ้งการผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเปิดกวา้ง กลา้เส่ียง และเนน้ความส าคญัของ
การเรียนรู้ มีการส่ือสารวิสัยทัศน์และส่งเสริม สนับสนุนพนักงานของตนเอง มาร์ควอร์ท 
(Marquardt, 1996) ได้กล่าวว่า ผูน้  าควรมีอ านาจปฏิบติัแก่บุคลากร ให้มีอิสระในการคิดและ
ตดัสินใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง และ แบรดตนั และคณะ (Bratton, et.al., 2005) ได้
เสนอว่าคุณสมบัติของผู ้น า จะต้องมีทักษะความสามารถท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ทักษะ
ความสามารถทางวิชาการหรือการท างาน หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการ เทคนิค 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ มาใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดผลสูงสุด 2) ทกัษะความสามารถในการ
เข้ากับคน หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างาน ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี และมี
ความสามารถในการเป็นผูน้ า และ 3) ทกัษะความสามารถในการคิดและมองการณ์ไกล หมายถึง 
การมีความสามารถในการคิดและเขา้ใจ ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การ  แต่
การเป็นผูน้ าในองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น จะตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีมีลกัษณะพิเศษเพิ่มเติม คือ ตอ้งมี
ความมุ่งมัน่ อุทิศตนเพื่อให้สมาชิกปฏิบติังานส าเร็จตามวิสัยทศัน์ท่ีองคก์ารก าหนด และประสาน
วิสัยทัศน์ของบุคลากร มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถสอนงาน สอนทักษะ พร้อมสอน
คุณธรรม รวมทั้งเป็นผูช่้วยเหลือ สนบัสนุนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
สอดคลอ้งตามแนวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ Senge (2006) ท่ีไดก้ล่าวอธิบายวา่การอยูร่อดใน
ภาวะท่ีเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว องคก์ารก็เช่นเดียวกนัท่ีจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เปล่ียนแปลงไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยการท่ีจะกา้วเดินสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งเร่ิมจากผูน้ าองคก์ารใน
การสนับสนุนสมาชิกในองค์การ  ความส าเร็จขององค์การแห่งการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กับการ
ติดต่อส่ือสาร การร่วมมีวิสัยทศัน์เดียวกนั การสร้างให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกนั การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การร่วมคิดอยา่งเป็นระบบ 

ดงันั้นจะเห็นวา่ผูน้ ามีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์าร โดยเฉพาะการจดัการความรู้
ในสถาบนัการศึกษา ท่ีตอ้งการผูน้ าท่ีมุ่งเน้นในการเรียนรู้ (Learning focuses leadership)  และ
รูปแบบของผูน้ าและการมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิผลของการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน
สถาบนัการศึกษา (Johnston, & Caldwell, 2001; Stover, 2003) ดงันั้นการสร้างองค์การให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ตอ้งการผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพฒันาตนเอง
อยา่งสม ่าเสมอ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มุ่งมัน่และอุทิศตนเพื่อองคก์าร บทบาทจะเปล่ียนจากการ
เป็นผูค้วบคุม (Controlling) เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และเป็นผูส้อนงาน 
(Mentoring) และเป็นพี่เล้ียง (Coaching) (Pedler et.al, 1991; Kaiser, 2000) โดยผูน้ าในสถานศึกษา
จะตอ้งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การ
ปรับโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงานในสถานศึกษา (Voulalas, & Sharp, 2005) 
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สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าขององค์การแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นผูน้ าท่ีเห็นความส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง  กลา้เส่ียง และเนน้ความส าคญัของการเรียนรู้ 
ให้ความส าคญัของการส่ือสาร ความส าเร็จขององค์การแห่งการเรียนรู้ข้ึนอยู่กบัการติดต่อส่ือสาร 
การส่งเสริมใหมี้วสิัยทศัน์เดียวกนัทั้งองคก์าร  

ทั้งน้ี แนวความคิดน้ีครอบคลุมในหลายมิติ และให้ความส าคญัในรายละเอียดของปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการร่วมวิเคราะห์ถึงปัจจยัดา้นโครงสร้าง วฒันธรรม และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  ์ อีกทั้งยงัพบว่าเป็นกรอบแนวคิดท่ีมีความครอบคลุมถึงกรอบแนวคิดอ่ืนอีกดว้ย 
เช่น การผสมผสานกบักรอบแนวคิดหลกัการ 5 ประการของ Senge (2006) เขา้มาดว้ยกนั กรอบ
แนวคิดน้ียงัมีความทนัสมยัเน่ืองจากมีการน าความคิดของการใช้เทคโนโลยีซ่ึงกา้วหน้าเป็นอย่าง
มากในปัจจุบนัมาร่วมเป็นปัจจยัในการวิเคราะห์กบัการเรียนรู้องค์การ และยงัไดเ้ป็นแนวคิดท่ี
อธิบายถึงเร่ืองการจดัการความรู้ในองค์การอีกดว้ย  โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้่ากรอบแนวคิดน้ีเป็น
กรอบแนวคิดท่ีมีความชดัเจนและครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น อยา่งไรก็
ตาม Chajnacki (2007) ไดแ้สดงความคิดเห็นในกรอบแนวคิดน้ีวา่ มีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิ่งเม่ือ
พิจารณาดา้นบุคลากรและความรู้ ทว่า เม่ือพิจารณาใช้กบัเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์การจะ
พบวา่มีความเก่ียวพนักนันอ้ยมาก  

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้สรุป
ไดว้า่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจดัระบบในสถาบนัอุดมศึกษาให้มีความสามารถและ
ความพร้อมในการน าความรู้ท่ีมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ให้เป็นองค์การท่ีมีความพร้อม
ต่อการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นความรู้เป็นกลไกส าคญัมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพนัธกิจ
องค์การ โดยมีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งน าความรู้มาพฒันา ปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
เพื่อให้เกิดการปรับตวัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ให้เกิดการขยายขีดความสามารถของ
บุคคลทุกระดบัในองคก์ารไดอ้ยา่งแทจ้ริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ โดยองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

  1. โครงสร้างองค์การ หมายถึง แนวคิดในการด้านการออกแบบการบริหารใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั ท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีบุคคลใน
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปฏิบติัร่วมกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การ โครงสร้างองค์การส าหรับ
องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการก าหนดระบบการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย โครงสร้างท่ีไม่มี
ขอบเขต มีขั้ นการบังคับบัญชาในแนวราบ มีพลวัตเปล่ียนแปลงได้ง่าย โดยมีการก าหนด
กระบวนการท่ีแสดงความความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบนัการศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็น
องค์รวม ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากรนกัศึกษา และชุมชน เช่น 
ด าเนินงานรูปแบบโครงการ เครือข่าย เป็นตน้ 
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  2.  ระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูล ต่างๆ  ท่ีอยู่ภายในหรือภายนอก
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดท้  าการรวบรวม จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ รักษาและน าเสนอออกมาในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีพร้อมต่อการน าไปใช้ เพื่อรองรับการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีการน าเทคโนโลยี
เขา้มาใชค้วบคู่กบัการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อส่ือสาร รวบรวมและน า
ขอ้มูลมาใช้อย่างทนัท่วงที ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทกัษะในการ
น าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองคก์าร และง่ายต่อการจดัการความรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ในองคก์ารใหเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วต่อไป 
 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การวางระบบการบริหารงานดา้นบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เนน้การเรียนรู้จากภายในองค์การ โดย
ส่งเสริมให้เรียนรู้จากการปฏิบติังาน เรียนรู้จากความส าเร็จและความผิดพลาดจากการปฏิบติังาน 
เน้นการพฒันาบุคคลผ่านกระบวนการปฏิบติังานทั้งบุคคลและทีม การท่ีองค์การมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และช่วย
ส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป 
 4. วฒันธรรมองค์การ หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนั 
อุดมศึกษา ใหบุ้คลากรในสถาบนัฯ ยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกนัโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนรู้ และจดั 
ระบบการปลูกฝังให้เขา้ใจร่วมกนั มีแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั เอ้ือต่อการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ มีแนวปฏิบติัท่ียึดถือเป็นระเบียบสืบต่อกนัมาในองค์การ โดยผูบ้ริหารและบุคลากรใน
องค์การร่วมกันปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มต่อไป 
  5. ภาวะผูน้ า หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายองคก์ารดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
โดยเป็นผูป้ฎิบติัตนเป็นแบบอย่าง เป็นผูต้ดัสินใจและกระตุน้ให้บุคคลต่ืนตวั ในการปฏิบติัตาม
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยภาวะผูน้ าขององค์การแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นผูน้ าท่ีเห็น
ความส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดท่ีเปิดกวา้ง  กลา้เส่ียง เนน้ความส าคญั
ของการเรียนรู้ ใหค้วามส าคญัของการส่ือสาร และส่งเสริมใหมี้วสิัยทศัน์เดียวกนัทั้งองคก์าร  

 
ตอนที ่3 การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งพฒันาการศึกษาชาติด้วยการปฎิรูป
การศึกษา หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก มาตรา 48 ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกประเภท จดัให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพ เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารคุณภาพ ท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัการศึกษา
ตอ้งมีมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
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ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี มีภารกิจหลกั 4 ประการ คือ การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การด าเนินการ ตามภารกิจ ทั้ง 4 
ประการ มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้นการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการ (ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2554, 
หนา้ 1) ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและรวมรวม ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ แนวคิด
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกนัคุณภาพศึกษาภายในและภายนอก วิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 

3.1  แนวคิดเกีย่วกบัการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 คุณภาพ เป็นความสมบรูณ์แบบท่ีแสดงถึงความมีมาตรฐานสูงสุด (Sallis, 1993) โดย

อาจมีการก าหนดเกณฑ์หรือขอ้ก าหนดเพื่อใช้ในการวดัระดบัคุณภาพ (วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิกุล, 
2540) ตามความตอ้งการหรือความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (Hradesky, 
1995)  ซ่ึงระดับคุณภาพก็เปล่ียนแปลงได้เช่นกัน โดยข้ึนอยู่กับ การผลิต การบริการ บุคคล 
กระบวนการ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากปัจจยัเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงคุณภาพก็เปล่ียนแปลงไปไดเ้ช่นกนั 
(Goetsch ,& Davis, 1994; Besterfield, 1995) โดยใชก้ารประกนัคุณภาพ ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึง
ในการพฒันาส่งเสริมให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ  Sallis (1993) ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันา
คุณภาพวา่ประกอบดว้ย 3 ล าดบัขั้น คือ การควบคุมคุณภาพ การ 
ประกนัคุณภาพ และการบริหารงานแบบทัว่ทั้งองคก์าร โดยใชก้ระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยใชว้งจร PDCA ของ Shell Logier (1991) ท่ีประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การจดั
กระท า (Do) การตรวจสอบ (Check) และการก าหนดมาตรการแกไ้ข (Action) เพื่อให้เกิดคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง  

ซ่ึงในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา นั้นเป็นการสร้างระบบและกลไกในการ
ควบคุม  ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดชันีบ่งช้ีท่ี
ก าหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าสถาบนันั้น ๆ 
สามารถใหผ้ลผลิตทาง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐาน
ผลกัดนัใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยมุ่งเนน้การใชข้อ้มูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาป้อนกลบัมาเพื่อ
รายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ร่วมกนัสนับสนุนและพฒันาสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ โดยมีความเช่ือว่า ถา้กระบวนการประกนัคุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกตอ้งแล้ว
คุณภาพท่ีดีก็จะตามมาดว้ย (อุทุมพร จามรมาน, 2541) ผูใ้ช้บริการหรือผูใ้ชบ้ณัฑิต จะเกิดความ
เช่ือมัน่ว่าผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจะมีคุณภาพตามลกัษณะท่ีตอ้งการด้วยเช่นกัน (มหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั, 2547) 

ดงันั้นเพื่อเป็นการรักษาระดบัคุณภาพจึงตอ้งมีกระบวนการในการรักษาและพฒันาระดบั
คุณภาพ ไปตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้หรือผูท่ี้เขา้รับบริการ  โดยใชก้ารประกนั
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คุณภาพ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความมัน่ใจว่ากิจกรรมในกระบวนผลิตทั้งหมด  ไดด้ าเนินไป
อยา่งมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัและมีประสิทธิภาพ (Juran, & Gryna, 1993) โดยเนน้การใชส้ถิติ
มาใช้ในการควบคุม โดยได้มีการน าประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ การออกแบบ การวางแผนและการ
บริการ    มาเป็นองคป์ระกอบของคุณภาพดว้ย การประกนัคุณภาพครอบคลุมใน  4  ประเด็น คือ 
การก าหนดตวัเลข ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคุณภาพ การควบคุมคุณภาพทั้งองค์รวม ความเช่ือถือไดข้อง
การผลิตและความผิด พลาดเท่ากบัศูนย ์(Bounds, 1994) ในบางคร้ังอาจผนวกเร่ืองการตรวจสอบ
คุณภาพ (Inspection) ไวใ้นการประกนัคุณภาพด้วย กล่าวอีกนัยหน่ึงการประกนัคุณภาพเป็น
กิจกรรมดา้นการบริหารจดัการ  และกิจกรรมการควบคุมเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีคงท่ี เนน้การแกปั้ญหา
ในระยะยาว ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้และบริการอยา่งมีคุณภาพตามระดบัท่ีตอ้งการหรือ
คาดหวัง   ดังนั้ นการประกัน คุณภาพ จึงครอบคลุม ถึง  กลไก  (Mechanisms) และ
กระบวนการ  (Processes) ท่ีน าไปสู่การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลลพัธ์ เพื่อช่วยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders) มัน่ใจในวิธีควบคุมคุณภาพและมัน่ใจในมาตรฐานของผลผลิต อีกทั้ง
เป็นการรับประกนัหรือรับรองวา่จะไดม้าตรฐานตามท่ีระบุ (Harman, 1996) นอกจากน้ีการประกนั
คุณภาพยงัเป็นระบบท่ีสามารถใชใ้นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แต่หากปัญหาเกิดข้ึนแลว้ตอ้ง
ตรวจสอบหาปัญหานั้นให้พบ แลว้อธิบายสาเหตุและป้องกนัไม่ให้ปัญหานั้นเกิดข้ึนอีก (Robert, 
1997) 

ในการบริหารการศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนท่ี 23ก ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้เกิดระบบ
ประกนัคุณภาพซ่ึงการประกนัคุณภาพจะตอ้งด าเนินการทั้งประกนัคุณภาพภายในและภายนอก โดย
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดปี โดยการประกนั
คุณภาพภายในให้ด าเนินการภายในสถาบนัทุกปี ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งเขา้มาติดตามตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 3 ปี ส่วนการ
ประกันคุณภาพภายนอก จะท าการตรวจประเมิน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด าเนินการประเมิน ทุก 5 ปี ตามหลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ี สมศ.ไดก้ าหนดไว ้ 

ท าให้สถาบนัอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดก้ าหนดไว ้แมว้่าสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั 
ทั้งดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมและความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียน คุณวุฒิและศกัยภาพ
อาจารย ์ กระบวนการ ไดแ้ก่ มาตรฐานของหลกัสูตร ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก และผลผลิต ไดแ้ก่ บณัฑิตท่ีมีความรู้ มีความสามารถในการ

http://seameo.org/vl/articles/assuranc.htm#%BA%B7%CA%C3%D8%BB
http://seameo.org/vl/articles/assuranc.htm#%BA%B7%CA%C3%D8%BB
http://seameo.org/vl/articles/assuranc.htm#%BA%B7%CA%C3%D8%BB
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คิดวิเคราะห์อย่างมีจริยธรรม (Donale, 1987; Strike, 1985) ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าให้เกิดคุณภาพของ
สถาบนัอุดมศึกษาก็คือ การพฒันากระบวนการเรียนการสอน (Baumgart, 1987) ท าให้การประกนั
คุณภาพการศึกษา จึงเป็นการด าเนินการตามมาตรการ    หรือระบบท่ีสร้างความมัน่ใจ พึงพอใจ
ประทบัใจต่อสังคม ว่าสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน    สามารถจดัการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ    ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้   (กรมสามญัศึกษา, 2540; สมศกัด์ิ 
สินธุระเวชญ,์ 2540)  

ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ดงัต่อไปน้ี (คู่มือ
การประกนัคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษา, 2550) 

1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา หน่วยงานและสถาบนัอุดมศึกษา
ในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบนันั้นๆ ก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผล
การด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

2. เพื่อใหค้ณะวชิาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง 
อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค ์  
(Goals) ท่ีตั้งไวแ้ละเป็นสากล 

3. เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสถาบนัอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแขง็และพฒันาจุดท่ี 
ควรปรับปรุงของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

4. เพื่ อ ให้ ข้อมู ลสาธ ารณะ ท่ี เ ป็นประโยช น์ ต่อผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ย  ท า ให้มั่น ใ จว่ า
สถาบนัอุดมศึกษา สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกัดของสถาบนัอุดมศึกษามีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  

ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้ผู ้เ ก่ียวข้องได้รับ
ประโยชน ์ดงัน้ี  (สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ,์ 2540) 

1. ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลกัษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวงัของ
หลกัสูตร 

2. ประชาชน จะเกิดความมัน่ใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษา แต่ละแห่งมี
คุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกนั 

3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถผูส้ าเร็จการศึกษาเขา้ท างานดว้ยความมัน่ใจ สังคม มัน่ใจในการ
จดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา 

4. สถานศึกษา มีทิศทางการจดัการศึกษาท่ีชดัเจนตามมาตรฐานกลางท่ีก าหนด มีระบบ
บริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน ท างานเป็นทีม และมีการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง 
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ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษานั้น สถาบนัการศึกษาตอ้งด าเนินการทั้งการ
ประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกนัคุณภาพภายในจะเนน้การพฒันาคุณภาพ ใน
ส่วนการประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจยั
น าเขา้ (Input) และกระบวนการ (Process) ซ่ึงเป็นการเนน้ประเมิน “เหตุ” ส่วนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะเน้นการประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) ของ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดา้นต่างๆ ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกจะใชต้วับ่งช้ีตาม
มาตรฐานต่างๆ ในการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา  รวมทั้งการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา ซ่ึงในการประเมินจะตอ้งค านึงถึงปรัชญา พนัธกิจ และลกัษณะการเรียนการสอนของ
แต่ละสถาบนัอุดมศึกษา โดยสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งมีการจดัท ารายงานประจ าปี  เตรียมเอกสาร 
ขอ้มูล ในดา้นต่างๆ รวมถึงขอ้มูลตามตวับ่งช้ี เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน ท าให้มีการวางระบบพฒันา
คุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานท่ีมีระบบและกลไกชดัเจน รวมทั้งมีการ
พฒันาฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆ ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึง
กระท าโดยหน่วยงานภายนอกหรือผูป้ระเมินภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
   ดงันั้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงกนั ดงัแสดงความเช่ือมโยง ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
ท่ีมา : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา (2549) 
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การประเมินคุณภาพภายนอก 
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 76 

จากภาพประกอบท่ี 2.2 จะเห็นว่า เม่ือสถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในแลว้ จะตอ้งจดัท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นรายงานประจ าปีท่ีมีการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเสนอผลการปฏิบติังาน
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินตนเองจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
อย่างหน่ึงของการประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินตนเอง มิได้มีหมายรวมถึงเฉพาะการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นผลจากกระบวนการจดัการเรียนการสอน การวิจยัและการ
บริการสังคมแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงกระบวนการด าเนินงานบริหารจดัการทุก
ดา้น ตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงของสถาบนัอุดมศึกษา 

รายงานประจ าปีของสถาบนัอุดมศึกษา หรือ SAR จะเป็นเอกสารท่ีแสดงการเช่ือมโยง
ระหว่างการประกนัคุณภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงส านกัมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. จะน าไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจะช่วยให้คณะผูป้ระเมินภายในและภายนอกสามารถใช้ในการวางแผนการตรวจเยี่ยม 
วางแผนรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติม และประเมินคุณภาพของสถาบนัไดภ้ายในเวลาอนัรวดเร็ว   

ดงันั้น การประเมินภายนอกจึงเป็นการประเมินจากสภาพเป็นจริงของขอ้มูล  ไม่วา่จะเป็น
สภาพการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการและการบริการต่างๆ  อยา่งไรก็ตาม ถึงแมเ้กณฑ์
การประเมินตนเอง จะครอบคลุมการบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษาทุกดา้น  แต่เน่ืองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินโดยมีความต่อเน่ืองมาจากการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอง จึงเป็นงานท่ียนืยนัผลของการประเมินภายในท่ีท าโดยสถาบนัอุดมศึกษา 
สรุปไดว้า่ในการประกนัคุณภาพทั้งภายในและภายนอกนั้น สถาบนัอุดมศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั 
และ สมศ. รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ต่างก็ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยมีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป  

 การประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ 
       โดยในต่างประเทศก็มีการประกนัคุณภาพดว้ยเช่นเดียวกนั ประสิทธ์ิ เขียวศรี (2554) 
ไดศึ้กษาวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศตะวนัตกซ่ึงสรุปไดว้า่
การประกนัคุณภาพการศึกษาในต่างประเทศ จ าแนกออกได ้3 รูปแบบ คือ  แบบภาคพื้นยุโรป (The 
Continental Tradition) แบบองักฤษ (The British Tradition) และแบบอเมริกนั (American Model) 
ดงัน้ี 
 1. วิธีประกันคุณภาพแบบภาคยุโรปหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าแบบราชการ เป็นการ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ดโดยภาคราชการ นบัตั้งแต่การใชร้ะบบงบประมาณแบบแจกแจงรายการ (Line 
item budget) การให้อาจารยแ์ละนกัวิชาการมีสถานภาพเป็นขา้ราชการประจ า รัฐบาลมีอ านาจ
แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการระดบัสูง และอ านาจในการจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการรับผูเ้รียนโดย
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ระบบการสอบเขา้ การรับรองหลกัสูตร และโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ซ่ึงประเทศในเอเชียท่ีใชว้ิธีน้ี 
ไดแ้ก่ ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ เวยีดนาม  
 2. วิธีประกันคุณภาพแบบอังกฤษ มีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีประกันคุณภาพแบบ
ภาคพื้นยุโรป กล่าวคือการควบคุมโดยรัฐบาลมีน้อย โดยแต่ละมหาวิทยาลยัมีความเป็นอิสระสูง 
สามารถเลือกใช้วิธีการควบคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้เอง คดัเลือกอาจารยม์หาวิทยาลยั และ
นกัศึกษา หลกัสูตรการเรียนการสอนไดเ้อง กลไกในการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือระบบ
การตรวจสอบด้วยองค์การภายนอก และระบบการรับรองวิทยฐานะ และการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ประเทศในเอเชียท่ีน าวิธีน้ีมาใช้ ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน ฮ่องกง 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และประเทศเล็ก ๆ แถบมหาสมุทรแปซิฟิค  
 3. วิธีประกันคุณภาพแบบอเมริกัน ใช้การควบคุมสถาบันการศึกษาของรัฐ (Public 
sector) ดว้ยการวิธีการทางงบประมาณอยา่งเขม้งวด ส่วนสถาบนัการศึกษาเอกชนควบคุมโดยการ
นิเทศติดตาม แต่ทั้งสถาบนัของรัฐและเอกชนต่างก็มีความเป็นอิสระสูงในดา้นหลกัสูตร การสอบ 
การรับอาจารย ์และนกัศึกษา และยงัมีการควบคุมจากภายนอกเช่นการรับรองวิทยฐานะสถาบนั 
หรือรับรองโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ใน 3 แนวทาง ไดแ้ก่          
 3.1 รับรองโดยหน่วยงานรับรองวทิยฐานะระดบัภาค (Regional level)  
 3.2 รับรองโดยผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ (Career expert)    
 3.3 รับรองโดยคณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  
 องค์การท่ีท าหน้าท่ีรับรองวิทยฐานะส่วนใหญ่ ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐแต่รัฐให้การ
สนับสนุน นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีการควบคุมคุณภาพด้วยจัดสอบระดับชาติอีกหลายรูปแบบ 
ประเทศในเอเชียท่ีใชว้ธีิน้ีคือ เกาหลีใต ้ไตห้วนั และฟิลิปปินส์ (Harman, 1996) 
        จากการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่ ก่อให้เกิดการต่ืนตวัในการ
พฒันากระบวนการศึกษา ทั้งในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การสนบัสนุน
การเรียนการสอน การพฒันาอาจารย ์และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดการขบัเคล่ือนกนัอยา่งเป็นระบบ 
ในทุกส่วนของระบบการศึกษาทั้ งในและต่างประเทศ เพราะสถาบันเป็นผูผ้ลักดันให้มีการ
ประเมินผลการท างานของตนเอง ก็ย่อมจะมีการปรับปรุงการท างานอย่างแทจ้ริง เพราะเป็นการ
ประเมินตนดว้ยตนเอง ส่วนการตรวจสอบกนัเองภายในกลุ่ม ก็มกัจะมีบางประเด็นทีเช่ือมโยงกบั
การประเมินตนเอง โดยเป็นโอกาสในการท่ีจะรับการตรวจสอบจากภายนอก (External 
Accountability) คือจากสถาบนัอ่ืน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจถึงผลการประเมินตนเอง การ
ประเมินส่วนใหญ่อาศยัสารสนเทศ ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน และผลการส ารวจต่าง ๆ 
 3.2 วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 การด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ไดมี้การก าหนดให้
มีระบบและกลไกในการควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assess) การ
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ด าเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ (Quality Factor) ตามดชันีบ่งช้ี (Index) ท่ีก าหนด เพื่อเป็น
หลกัประกนัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและสาธารณชนให้มัน่ใจว่าคณะวิชา/สถาบนันั้นๆ สามารถให้
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจาก
ภายนอก ส าหรับแนวทางในการควบคุณ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ในกระบวนการประกนั
คุณภาพการศึกษา  ตามท่ี อุทุมพร จามรมาน (2541) ไดอ้ธิบายวา่กระบวนการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษามีส่วนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนท่ีสถาบนัอุดมศึกษา 
จะตอ้งจดัให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อ
คุณภาพของบณัฑิตและตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการของการควบคุมคุณภาพท่ี
เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในดว้ย 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในท่ีสถาบนัอุดมศึกษาไดจ้ดัให้มีข้ึน โดยจะเป็นการตรวจสอบ
เชิงระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถาบนัได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบท่ี
พฒันาข้ึนเพียงใดและมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีจะท าให้เช่ือถือไดห้รือไม่ว่าการจดัการศึกษาจะ
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ทั้งน้ีมุ่งเนน้การตรวจสอบในคณะวชิาเป็นหลกั 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินการของคณะวิชาโดยภาพรวมว่า    เม่ือไดมี้การใช้ระบบการประกนัคุณภาพหรือระบบ
ควบคุม คุณภาพแลว้   ไดท้  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ตอ้งประเมิน
อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานตลอดเวลา 

ทั้งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีจะกระท าอยา่งเป็นระบบ  โดยมีกฎเกณฑแ์ละมี
แนวทางการด าเนินการท่ีชดัเจน 
 โดยวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2547) ได้กล่าวถึง ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาว่า ประกอบดว้ยระบบประกนั
คุณภาพภายในและระบบการประกนัคุณภาพภายนอก เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดั
การศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาไดค้  านึงถึง มาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่ง ช้ีภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ดา้นท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก นอกจากนั้น พระราชบญัญติั
ดงักล่าว ยงัก าหนดให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องคก์ารมหาชน ท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการ
จดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติั และมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี นับตั้งแต่การ
ประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน และ
สถานศึกษาต่างๆ ตอ้งให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบั
สถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษารวมทั้งผูป้กครองและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนท่ีพิจารณาเห็นว่า เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ
บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรองท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้นๆ 

กรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จดัท าขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
   ซ่ึงวธีิการดงักล่าว เป็นไปตามแนวคิดของ Harman (1996)   ไดเ้สนอวธีิการประกนัคุณภาพ
แนวใหม่ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในสมยัปัจจุบนัไวด้งัน้ี 
 1. ระเบียบวธีิท่ีใช ้(Methodologies) มี 5 แบบ ไดแ้ก่  
  1.1 การศึกษา หรือประเมินตนเองภายในสถาบนั  
 1.2 การตรวจสอบกนัเองภายในกลุ่มสถาบนั และเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมดว้ย  
 1.3 การวเิคราะห์เอกสารทางสถิติต่าง ๆ และ/หรือ การวเิคราะห์จากตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงาน  
 1.4 การส ารวจความคิดเห็นของนกัเรียน หรือนกัศึกษา ผูจ้บการศึกษา นายจา้ง และ
องคก์ารวชิาชีพต่างๆ  
 1.5 การจดัสอบวดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถของผูเ้รียน  
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 2.  จุดเนน้ (Focus) มีจุดเนน้ 2 ระดบั คือระดบัชาติ หรือระดบัภาคโดยภาพรวมกบั
ระดบัสถาบนั  
  2.1 ระดบัชาติ หรือ ระดบัภาค การศึกษาของแต่ละภาค หรือทั้งประเทศ  
 2.2 การตรวจสอบสาขาวชิาในระดบัชาติ   
 2.3 ตรวจสอบเฉพาะผลงานดา้นการการท าวิจยั  
 2.4 ตรวจสอบเฉพาะการสอน  
 2.5 ตรวจสอบทั้งการวิจยั และการสอน  
 2.6 การประเมินแต่ละสถาบนั   
 2.7 ตรวจสอบเฉพาะผลงานดา้นการการท าวิจยั  
 2.8 ตรวจสอบเฉพาะการสอน  
 2.9 ตรวจสอบกระบวนการประกนัคุณภาพท่ีใชใ้นสถาบนั  
 2.10 ตรวจสอบแบบเบด็เสร็จ ทั้งการสอน การวจิยั การบริหารจดัการและกระบวน-
การประกนัคุณภาพ  
 2.11 ระดบัสถาบนั   
 2.12 การตรวจสอบภาควชิา คณะ และสาขา   
 2.13 การตรวจสอบรายวชิา และโปรแกรม  
 2.14 การตรวจสอบหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการและบริการ  
 3. การรายงานผล และการติดตามผลการจดัการศึกษา (Reporting and follow-up 
activities) 
 3.1 รายงานต่อสถาบนัหรือหน่วยท่ีถูกตรวจสอบเท่านั้น  
 3.2 รายงานต่อสถาบนั และตีพิมพเ์ผยแพร่ดว้ย  
 3.3 รายงานอยา่งเป็นทางการต่อรัฐมนตรี กระทรวง ส านกังบประมาณ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับระดบัสถาบนัก็รายงานต่ออธิการบดีและรองอธิการบดี  
 3.4 รายงานต่อสาธารณะ  
 3.5 จดัอนัดบั และตีพิมพผ์ลการจดัอนัดบัแลว้เผยแพร่  
 3.6 การรับรองวทิยฐานะ (Accreditation) หรือรับรองหน่วยงาน (Validation)  
  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ การประกนัคุณภาพควรมีการก าหนดวิธีการท่ีชดัเจนในการด าเนินการ  ท่ี
ประกอบดว้ย การศึกษาหรือประเมินตนเองภายในสถาบนั    การวิเคราะห์ส ารวจความคิดเห็นของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทั้ง ผูเ้รียน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และองคก์ารวิชาชีพต่างๆ โดยตอ้งก าหนดให้
ชดัเจนว่า จะมีการวดัและประเมินในส่วนงานใด กลุ่มผูป้ฏิบติังานใดบา้งทั้งในและนอกสถาบนั 
การศึกษา และจะตอ้งรายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อผลในการให้การรับรองหรือไม่
รับรองคุณภาพของสถาบนัการศึกษานั้น โดยการตรวจสอบการศึกษาตนเองหรือประเมินตนเอง
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ของแต่ละสถาบนั จะเป็นวิธีการหลกัส าหรับ  1) การประเมินผลงาน ด้วยการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดบัอุดมศึกษา 2) การรวบรวมขอ้มูลด้วยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และ 3) 
การวดัในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ยการก าหนดมาตรฐานและตวับ่งช้ี 
         ซ่ึงส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนด
องค์ประกอบทั้ง 3 ประการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา คือ มีการก าหนดมาตรฐานและตวั
บ่ง ช้ี  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดบัอุดมศึกษา ดงัจะไดก้ล่าวรายละเอียด ในส่วนต่อไป 
 3.2.1 เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา   
    เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงานดา้นคุณภาพ จึงไดมี้การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอาไว ้ตามความเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน ซ่ึงมี 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัระดบัอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

1) มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัระดบัอุดมศึกษา หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั  
คุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อ 
ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตอ้งให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลกัตามพนัธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ อนัไดแ้ก่ การผลิต
บณัฑิต การวิจยัการบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

2) มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผล  
การบริหารและการจดัการ การเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตวับ่งช้ี 
ตามท่ี สมศ.ก าหนด โดยมาตรฐานท่ี 1-4 เป็นมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ ส่วนมาตรฐานท่ี 5-7 เป็น
มาตรฐานดา้นกระบวนการ ในแต่ละมาตรฐานมีจ านวนตวับ่งช้ีร่วมและตวับ่งช้ีเฉพาะ (*) ตาม
จุดเนน้ปฏิบติัตามพนัธกิจและอตัลกัษณ์ของสถาบนั  
     ซ่ึง สมศ. ไดก้ าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ โดยเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมิน
รอบสองน้ี เป็นเกณฑ์ท่ีผนัแปรตามกลุ่มสถาบนั ดงันั้นจึงตอ้งเลือกพิจารณาใชเ้กณฑ์ตามประเภท
กลุ่มสถาบนั โดยกลุ่มท่ีหน่ึงคือ กลุ่มผลิตบณัฑิตและวจิยั กลุ่มท่ีสองคือกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันา
สังคม กลุ่มท่ีสามคือกลุ่มผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปะและวฒันธรรม และกลุ่มท่ีส่ี คือกลุ่มผลิต
บณัฑิต โดยไดก้ าหนดเกณฑม์าตรฐาน 7 มาตรฐาน 48 ตวับ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 

  1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 บณัฑิตเป็นผูเ้รืองปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ มีทกัษะและภูมิปัญญาในงานอาชีพในฐานะนกัวิชาชีพชั้นสูง มี
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ทกัษะวจิยัในฐานะนกัวชิาการชั้นสูง มีจิตส านึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
 ตวับ่งช้ีร่วม 8 ตวับ่งช้ี คือ 
  1.1 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้าน ท าและการประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปี 
  1.2 ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดท้  างานตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
  1.3 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์
  1.4 ระดบัความพึงพอใจของนายจา้งผูป้ระกอบการและ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  1.5 จ านวนนกัศึกษา หรือศิษยเ์ก่า ท่ีไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้น
วชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวลัทางวชิาการหรือดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ
บณัฑิตในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (คน) 
  1.6 จ านวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา (ช้ินงาน) 
  1.7 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ต่อจ านวน 
วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด 
  1.8 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ต่อ
จ านวนวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 
  2. มาตรฐานด้านงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคเ์ป็นงานนวตักรรมท่ีน าไปสู่การสร้างและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ียวชาญสูง การสร้างและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายพรมแดนของ
ความรู้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีสามารถน าไปประยุกตใ์ช้งานไดจ้ริง  เป็นปัจจยัส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย รวมทั้งการพฒันาสู่สังคมเรียนรู้ 
สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อนัก่อให้เกิดวฒันธรรมการใชค้วามรู้ในการก าหนดทิศทาง
และการพฒันา ตลอดจนการเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศ 
  ตวับ่งช้ีร่วม 7 ตวับ่งช้ี คือ 
  2.1 ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
  2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคภ์ายในสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 2.3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจ านวน 
อาจารยป์ระจ า  
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  2.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าไดรั้บทุน ท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน
สถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
  2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
  2.6 ร้อยละของบทความวิจยัท่ีไดรั้บการอา้งอิง (citation) ใน refereed journal 
หรือในฐานขอ้มูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 
  2.7 จ านวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบตัรในรอบ 5 ปีท่ี ผา่นมา 
  3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นประโยชน์  เป็นท่ีพึ่งและเป็นแหล่ง
อา้งอิงทางวชิาการและวชิาชีพ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
และความเขม้แข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพของสถาบนัการศึกษาในการพฒันาสังคมเรียนรู้และสังคมความรู้  โดยค านึงถึง
ความรับผดิรับชอบต่อสาธารณะ 
 ตวับ่งช้ีร่วม 7 ตวับ่งช้ี คือ 

3.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความ 
ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ า 
 3.2 ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอก
สถาบนัเป็นกรรมการวชิาการ และกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ า 
 3.3 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใช้
ในการพฒันาการเรียน การสอน และการวจิยั 
 3.4 ค่าใชจ่้าย และมูลค่าของสถาบนัในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพื่อสังคม
ต่ออาจารยป์ระจ า (บาทต่อคน) 
 3.5 จ านวนแหล่งใหบ้ริการวิชาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ (จ านวนศูนยเ์ครือข่าย) 
 3.6 รายรับของสถาบนัในการบริการวชิาการและวชิาชีพในนามสถาบนัต่อ
อาจารยป์ระจ า (บาทต่อคน) 
 3.7 ระดบัความส าเร็จในการใหบ้ริการ วชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของ
สถาบนั (ระดบั) 
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  4. มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 การอนุรักษ ์สืบสาน พฒันา เผยแพร่เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นมรดกไทย และการบูรณาการในการผลิตบณัฑิตการวิจยั และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานของ
การพฒันาองคค์วามรู้ท่ีสามารถพฒันาสู่สากล 
 ตวับ่งช้ีร่วม 4 ตวับ่งช้ี คือ 
 4.1 ร้อยละของกิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา และ สร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะ
และวฒันธรรมต่อจ านวนนกัศึกษา 
 4.2 ร้อยละของค่าใชจ่้ายและมูลค่าท่ีใชใ้นการอนุรักษ ์พฒันาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรมต่องบด าเนินการ 
 4.3 มีผลงาน หรือช้ินงานการพฒันาองคค์วามรู้ และสร้างมาตรฐานศิลปะและ
วฒันธรรม (ช้ิน) 
 4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษพ์ฒันาและสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและ
วฒันธรรม (ระดบั) 
  5. มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
 การบริหารและการจดัการศึกษาท่ีประชาคมในและนอกสถาบนั และ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เนน้การกระจายอ านาจ ก ากบัดว้ยนโยบาย การ
วางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การพฒันาบุคลากร ท่ีเป็นระบบและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง การ
น าระบบสาร สนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยัและการบริหาร โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการรวมทั้ง สร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า มีอิสระ คล่องตวั โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได ้
 ตวับ่งช้ีร่วม 11 ตวับ่งช้ี คือ 
 5.1 ระดบัคุณภาพของสภามหาวทิยาลยั/ กรรมการบริหารสถาบนั (ขอ้) 
 5.2 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้โดยอาศยัผลการประเมินจากภายใน
และภายนอก (ระดบั) 
 5.3 มีการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ (ระดบั) 
 5.4 การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนั (ระดบั) 
 5.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการ
วจิยั (ระดบั) 
 5.6 สินทรัพยถ์าวรต่อจ านวนนกัศึกษา (บาทต่อคน)  
 5.7 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษา (ร้อยละของเกณฑป์กติ) 
 5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ (ร้อยละของงบด าเนินการ) 



 85 

 5.9 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการ และ/หรือน าเสนอ
ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5.10 งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารยป์ระจ า (บาทต่อคน) 
 5.11 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และ
ทกัษะวชิาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
  6. มาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 กระบวนการพฒันาและบริหารหลักสูตรให้มีความทนัสมยั  ยืดหยุ่นและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม มีการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ ความส าคญักบั
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เนน้การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความตอ้งการ/ความสนใจของผูเ้รียน โดย
ใชเ้ทคนิคการสอนและอุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง และมีการใชป้ระโยชน์ผลการประเมินในการพฒันาผูเ้รียน การระดมทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร 
งบ ประมาณ อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมการศึกษา 
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตวับ่งช้ีร่วม 9 ตวับ่งช้ี คือ 
 6.1 ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด  
 6.2 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
 6.3 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ า 
 6.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 6.5 การปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์(Professional Ethics) (ระดบั) 
 6.6 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น ส าคญัโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัและประสบการณ์จริง (ขอ้) 
 6.7 ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ คุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิง
สนบั สนุนการเรียนรู้ (ระดบั) 
 6.8 ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม/ โครงการพฒันานกัศึกษา 
 6.9 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ
ต่อนกัศึกษา 
  7. มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ 
 ระบบการประกนัคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพฒันาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ
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น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และสามารถรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอก 
 ตวับ่งช้ีร่วม 2 ตวับ่งช้ี คือ 
 7.1 ระบบและกลไกในการประกนั คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพฒันา 
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง (ระดบั) 
 7.2 ประสิทธิผลของการประกนั คุณภาพภายใน (ระดบั) 
 จากเกณฑม์าตรฐานคุณภาพทั้ง 7 มาตรฐาน ไดมี้การจ าแนกมาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ คือ 
ประสิทธิผล การบริหารและการจดัการ การเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ โดยมาตรฐานท่ี 1-4 
เป็นมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ ส่วนมาตรฐานท่ี 5-7 เป็นมาตรฐานดา้นกระบวนการ ในแต่ละมาตรฐาน
มีจ านวนตวับ่งช้ีร่วมและตวับ่งช้ีเฉพาะ (*) ตามจุดเน้นปฏิบติัพนัธกิจและอตัลกัษณ์ของสถาบนั 
แสดงดงัตารางท่ี 2.7  
 
ตารางที ่2.7 มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 

มาตรฐาน น า้หนัก จ านวนตัวบ่งช้ี 
1. มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต อยา่งนอ้ย 20 6+2 * 
2. มาตรฐานดา้นงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ อยา่งนอ้ย 20 5+2 * 
3. มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการ อยา่งนอ้ย 20 4+3 * 
4. มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม                                                                                                                                                                                                        อยา่งนอ้ย 10 2+2 * 

รวม มาตรฐาน 1- 4 100 17+9 * 
5. มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 20 11 
6. มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน 20 9 
7. มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพ 20 2 

รวม มาตรฐาน 5 - 7 60 22 

รวม มาตรฐาน 1 - 7 160 39+9 * 
ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2551) 
 

จากการท่ี สถาบนัอุดมศึกษามีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตและสร้างองคค์วามรู้ ให้มีคุณภาพ
ตามความตอ้งการกบัตลาดแรงงานและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสามารถบรรลุพนัธกิจ
อ่ืนของสถาบนัอุดมศึกษานั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิ ประวติัการพฒันาและเอกลกัษณ์
ของมหาวิทยาลยั สถานท่ีตั้งและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง การสนบัสนุนจากภาคเอกชนและรัฐบาล 
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ลกัษณะสถาบนัการศึกษาทัว่โลกจึงมีความหลากหลาย เป็นตน้ ท าให้สถาบนัมีบริบทของการผลิต
บณัฑิตและการสร้างองค์ความรู้ท่ีแตกต่างกนั สมศ. จึงไดมี้การจดักลุ่มสถาบนั โดยเห็นวา่การจดั
กลุ่มสถาบนั จะมีประโยชน์ในประเด็น ดงัน้ี (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2551) 

1. เป็นการเปิดโอกาสใหส้ถาบนัประกาศต่อสาธารณชนวา่สถาบนัมีจุดเนน้ดา้นใด ซ่ึง
เท่ากบั เป็นการใหป้ฏิญญาของสถาบนัวา่จะมุ่งมัน่ในการพฒันาสถาบนัใหมี้ความเป็นเลิศตามอตั
ลกัษณ์ท่ีไดป้ระกาศออกไป 

2. การเปิดโอกาสใหส้ถาบนัไดพ้ฒันาตนเอง จนมีความเป็นเลิศในพนัธกิจของตนแสดงถึง 
การใหอิ้สระในเชิงวชิาการ (Academic Freedom) แก่สถาบนัอุดมศึกษา 

3. ผลการจดักลุ่มดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาระบบการประเมินภายนอกของ สมศ. 
โดย สมศ. จะไดน้ าผลการจดักลุ่มดงักล่าวมาประกอบการพฒันาเกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินท่ี 
ผนัแปรไปตามกลุ่มสถาบนั ซ่ึงช่วยความยุติธรรมต่อสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างความ
ชดัเจนเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินดงักล่าว จะท าใหก้ารประเมินท่ีมีลกัษณะวตัถุวสิัยหรือมีความเป็น
ปรนยั (Objectivity) นอกจากนั้นผลการจดักลุ่มดงักล่าวจะช่วยให้ สมศ. ออกแบบจดัทีมประเมินได้
อยา่งเหมาะสมกบัประเภทของสถาบนัอีกดว้ย 

4. การจดักลุ่มสถาบนัช่วยให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถก าหนด
ทิศทาง การส่งเสริมและพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรมแก่สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม และ 

5. การจดักลุ่มสถาบนัจะส่งผลต่อการท่ีรัฐบาลจะก าหนดทิศทางการผลิตบณัฑิตในลกัษณะ
ต่าง ๆ ตามความตอ้งการของประเทศ โดยการก าหนดทุนการศึกษาส าหรับสถาบนัในกลุ่มต่าง ๆ 
ตามความตอ้งการก าลงัคนของประเทศ และการสนบัสนุนงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาใน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อให้มีความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสถาบนั ตลอดจนในการประเมินของ สมศ.
ตามกลุ่มต่างๆ 

จึงมีการจ าแนกตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มสถาบนั ออก 
เป็น 4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มสถาบนัเน้นการผลิตบณัฑิตและวิจยั เป็นกลุ่มสถาบนัท่ีปฏิบติัพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยเนน้ดา้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา และวิจยัสร้างความรู้ใหม่เพื่อ
ความเป็นเลิศทางวชิาการในทุกภารกิจ และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผูใ้ชท้ ั้งระดบัชาติและนานาชาติโดย
มุ่งสู่ความทนัสมยั และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

2. กลุ่มสถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม เป็นกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาท่ีปฏิบติั
พนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาโดยการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบณัฑิต
ระดบัสูงในบางสาขาวชิาและเนน้การพฒันาสังคม โดยการประยกุตค์วามรู้เพื่อบริการวชิาการ/ 
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วชิาชีพแก่สังคม 
3. กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปะและวฒันธรรม เป็นกลุ่มสถาบนัท่ีได้

ปฏิบติัพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิต
บณัฑิตระดบัสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกตค์วามรู้ เพื่อสร้างและพฒันามาตรฐานศิลปะและ
วฒันธรรม รวมทั้งการเผยแพร่องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

4. กลุ่มสถาบนัเน้นการผลิตบณัฑิต เป็นกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การสอนในระดบัปริญญาตรี 
ประยกุตค์วามรู้ เพื่อใชใ้นการผลิตบณัฑิต เป็นกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การผลิตและพฒันาคน
ในดา้นวชิาการ และวชิาชีพต่าง ๆ 

 การจดักลุ่มสถาบนัดงักล่าว มีผลต่อเกณฑ์การประเมินท่ีแตกต่างกนัไปตามกลุ่มสถาบนัท่ี
อยูต่่างกลุ่ม โดยมีการก าหนดการกระจายน ้ าหนกั เพื่อการพิจารณาเกณฑ์การประเมินท่ีแตกต่างกนั
ตามกลุ่มสถาบนั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2.8 การจดักลุ่มสถาบนัพิจารณาจากการกระจายน ้าหนกั 100 คะแนนใน 4 พนัธกิจหลกั  
 

 
กลุ่มสถาบันตามจุดเน้น 

การปฏิบัติตามพนัธกจิ 

สอน วจัิย 
บริการ 
วชิาการ 

ท านุบ ารุงศิลปะ 
และวฒันธรรม 

1. การผลิตบณัฑิตและวจิยั  
(≥ 30 %) 

 
 (≥ 30 %) 

  
(≥ 20 %) 

  
(≥ 10 %) 

2. การผลิตบณัฑิตและ 
    การพฒันาสังคม 

 
 (≥ 30 %) 

  
(≥ 20 %) 

 
 (≥ 30 %) 

  
(≥ 10 %) 

3. การผลิตบณัฑิต และ
พฒันา ศิลปะและวฒันธรรม 

 
 (≥ 30 %) 

  
(≥ 20 %) 

  
(≥ 20 %) 

 
 (≥ 20 %) 

4. การผลิตบณัฑิต  
 (≥ 35 %) 

  
(≥ 20 %) 

  
(≥ 20 %) 

  
(≥ 10 %) 

* เคร่ืองหมาย () แสดงจุดเนน้ท่ีสถาบนัเพิ่มน ้าหนกัจากเกณฑข์ั้นต ่าท่ี สมศ. ก าหนด 
ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2551) 
 

โดยท่ีวธีิการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ารดา้นการศึกษาในปัจจุบนั โดยทัว่ไปมี 3 
รูปแบบ อนัประกอบดว้ย 1) การประเมินจากผลลพัธ์ (Outcome) เป็นการประเมินเป็นล าดบัหรือ
ตวัเลขเพื่อใช้ในการแสดงผลและเปรียบเทียบผลท่ีได้จากกระบวนการ  2) การประเมินจาก
กระบวนการ (Process) เป็นการประเมินคุณภาพของสินคา้หรือบริการ เช่น อตัรานกัศึกษาต่อผูส้อน 
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อตัราค่านกัศึกษาเต็มเวลา (Full – Time Equivalent Student : FTES) ต่อจ านวนคอมพิวเตอร์ เป็น
ตน้ และ 3) การประเมินจากโครงสร้าง คือการประเมินถึงทรัพยากรพื้นฐานท่ีองคก์ารจ าเป็นตอ้งใช ้
ซ่ึงทั้งสามวิธีน้ี ล้วนแล้วแต่มีขอ้เด่นขอ้ด้อยในตวัเองด้วยกนัทั้งส้ินท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการน าไปใช ้ 

ทั้งน้ี การประเมินประสิทธิผลในองคก์าร โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึง 
มีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดเกณฑห์รือตวัช้ีวดัในการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานภายใน คือ
ส านกังานการอุดมศึกษา และหน่วยประเมินภายนอกคือ ส านกังานมาตรฐานการศึกษา ไดก้ าหนด
เกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิผลการจดัการศึกษา ในหลายมุมมอง ดงัจะกล่าวถึงในล าดบั
ต่อไป แต่เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จะอยู่ภายใต้
กรอบมาตรฐาน 4 มิติ ตามแนวคิดการประเมินแบบสมดุล (Balance Scorecard) ดงัรายละเอียด  
ต่อไปน้ี 

การวดัประเมินผลองคก์ารแบบสมดุล (Balance Scorecard) เป็นแนวคิดของ แคปแลน และ
นอร์ตนั (Kaplan ,& Norton, 1992) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีตระหนกัถึงวงจรของกระบวนการท างานท่ี
ครบถว้นและให้ความส าคญัในการประเมินผลในทุกรายละเอียด ท่ีนอกเหนือจากการวดัดว้ยมิติ
การเงินเพียงอยา่งเดียว อนัประกอบดว้ย การประเมินผลดา้นลูกคา้ (The customer perspective) การ
ประเมินผลดา้นการพฒันา การเรียนรู้ (Innovation and learning perspective) การประเมินผลดา้น
กระบวนการท างาน (Internal business perspective) และการประเมินผลดา้นการเงิน (Financial 
perspective) ดงัภาพ แมว้า่จะมีแนวคิดท่ีแตกต่าง ของ โอลซ์ (2546) ไดอ้ธิบายวา่ การประเมินผล
การด าเนินงานทางการเงินก็ยงัคงมีความส าคญั ซ่ึงในความเป็นจริงการช้ีวดัผลตอบแทนทางการเงิน 
โดยเฉพาะผลตอบแทนดา้นการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment- ROI) 
จะเหมาะสมกบัธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า เน่ืองจากไม่เป็นการเสียทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัไปกบัการช้ีวดัในดา้นอ่ืน ท่ีมากเกินจ าเป็น แต่เห็นวา่การประเมินความส าเร็จดว้ยตวัช้ีวดั
ความส าเร็จขององค์การตามแนวคิดพื้นฐานของ แคปแลน และนอร์ตนั จะมีความเหมาะสมกบั
องคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีภารกิจท่ีซบัซอ้น มากกวา่ 
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ภาพประกอบที ่2.3 การประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ารดว้ย Balanced Scorecard 
ท่ีมา: แคปแลนและนอร์ตนั (Kaplan, & Norton, 2004.) 
 

จากภาพประกอบท่ี  2.3 จะเห็นวา่การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามเกณฑ์
ประเมินทั้งภายในและภายนอก นั้นอยูภ่ายใตก้รอบมาตรฐาน 4 มิติ ตามแนวคิดการประเมินแบบ
สมดุล (Balance Scorecard) ดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีเพื่อให้การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุล
ระหวา่งมุมมองการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม โดยทั้ง 4 ดา้น
สามารถอธิบายถึงความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาได้ดงัน้ี (ชัยสิทธ์ิ เฉลิม
ประเสริฐ, 2544; นพดล ร่มโพธ์ิ, 2545)  

1. ดา้นการเงิน  สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งสามารถอยูร่อดไดภ้ายใตก้ารแข่งขนั ดงันั้น 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะตอ้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งคุม้ค่าท่ีสุด เพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลดคุณภาพการศึกษาลง ซ่ึงจะท าให้แต่ละสถาบัน
สามารถด ารงต่อไปได ้โดยอาจตอ้งมีการหารายไดด้ว้ยตนเอง โดยการหางบประมาณสนบัสนุนทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษา และพฒันาคุณภาพภายใน
สถาบนั อีกดว้ย 

2. ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัสถาบนัการศึกษา  
อาจหมายถึง ผูป้กครอง ผูใ้ชบ้ณัฑิต สังคม ชุมชน ดงันั้น  ลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อนกัศึกษาหรือผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงหมายถึง งานด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอน ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้

Financial perspective 

Innovation/ Learning 
perspective 

Customer perspective Internal business 
perspective 
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ความสามารถ สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และงานดา้นผลงานดา้น
การวิจยั ท่ีมีอย่างต่อเน่ืองและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดรับต่อความตอ้งการชุมชนสังคม ท่ี
สามารถน าผลงานวิจยัเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงมิติในดา้นน้ี เป็นผลผลิต
ส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัในการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดรั้บการ
ยอมรับ ซึงส่งผลต่อความอยูร่อดของสถาบนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3. ดา้นกระบวนการภายใน การบริหารงานในสถาบนัอุดมศึกษากระบวนการภายใน  
หมายรวมถึง กระบวนการดา้นการสอนและการสร้างผลงานวิจยั  รวมถึงกระบวนการบริหารท่ี
สนบัสนุนส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนและงานวจิยั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มุมมองน้ีจะเนน้ใหเ้กิดกระบวนการจดัการ  

ความรู้ หรือการไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในบุคลากรทุกระดบัในสถาบนั ทั้งอาจารยท่ี์
เป็นสายผูส้อน และบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ท่ีเป็นสายสนบัสนุน เพื่อให้เกิดการพฒันาความรู้ท่ี
น าไปสู่การพฒันากระบวนการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของสภาบนั
การศึกษาในภาพรวม รวมทั้งการให้ความส าคญัต่ออุปกรณ์หรือส่ือท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียน
การสอนและงานวจิยั เช่น หอ้งสมุด ระบบสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 ซ่ึงแนวทางการประเมินแบบสมดุลน้ี เป็นการประเมินประสิทธิผลในรูปแบบท่ีให้
ความส าคญัทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ปัจจยัภายในคือ ดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายใน และ
ดา้นบุคลากรและนวตักรรม ส่วนปัจจยัภายนอกคือนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หากพิจารณา
ในดา้นกระบวนการจะพบวา่ ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัน าเขา้ แต่ใหค้วามส าคญักบัการประเมิน 

กระบวนการและผลลพัธ์ ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงเลือกใชเ้กณฑก์ารประเมินผลของส านกังาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เฉพาะดา้นกระบวนการ 

 
 3.2.2 การรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR) ในสถาบันอุดมศึกษา 
 รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรือรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  เป็นรายงานการประเมินตนเองท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล และเปิดเผยขอ้มูลต่อ สาธารณชน เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา, 2550, หนา้ 167) โดยจดัท าเป็นรายปี ตามรอบระเวลาของปีการศึกษา คือ เร่ิมวนัท่ี 
1 มิถุนายน ส้ินสุด 31 พฤษภาคม ของปีถดัไป โดยอาจท าในรูปแบบรายงานประจ าปี 
 วตัถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  
 การจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีตอ้งท าประจ าปี
นั้น มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ  
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 1. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีว่า “ให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการ
จดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  
 2. เพื่อใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ไดท้ราบ
จุดแขง็และจุดท่ีควรปรับปรุง ส าหรับเป็นขอ้มูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  
 3. เพื่อใหห้น่วยงานตน้สังกดัของสถาบนัอุดมศึกษามีขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  
 รูปแบบรายงาน  
 รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประจ าปี ประกอบดว้ย  
 1. ค าน า สารบญั สารบญัเร่ือง สารบญัตารางหรือสารบญัภาพ (ถา้มี)  
 2. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยรายละเอียดท่ี
เป็นสาระส าคญัของสถาบนั การศึกษา โดยมีสาระประกอบดว้ย ประวติั ปรัชญา ปณิธาน จุดเนน้ 
(วจิยัหรือพฒันาสังคม หรือพฒันาศิลปะและวฒันธรรม หรือเนน้เฉพาะการผลิตบณัฑิต) โครงสร้าง
การบริหารจดัการ ระบบและ กลไกประกนัคุณภาพของสถาบนั สรุปผลการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินในรอบปีท่ีผา่นมา ตลอดจน เป้าหมายท่ีส าคญัในปีปัจจุบนั ลกัษณะการเขียนแบบบรรยาย 
ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการ ประเมินในรอบปีท่ีผา่นมาและเป้าหมายปีปัจจุบนั ควรสรุปเป็น 
ตารางเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน 
 3. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกบัเกณฑ์และเทียบกบั
เป้าหมายใน รอบปีปัจจุบนั ตามตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 7 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐาน
ดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการ 
มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ โดย
เขียนถึงการด าเนินงานจริง เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบ
คุณภาพของส านกังานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และท่ีเพิ่มเติมของสถาบนั ทั้งน้ีควรเขียนให้
สั้น กะทดัรัด โดยยดึการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูล ต่าง ๆ ประกอบ ลกัษณะการเขียนรายงาน เป็นการ
บรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ ท่ีช้ีให้เห็นถึงการประกนัคุณภาพของ
สถาบนัการศึกษา ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมท่ีสถาบนัด าเนินการในแต่ละตวับ่งช้ี 2) การประเมินผล



 93 

ตามเกณฑ์ 3) การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมายในตวับ่งช้ีนั้น ๆ และ 4) จุดแข็ง จุดอ่อนและแนว
ทางการพฒันาปรับปรุง ในแต่ละตวับ่งช้ี  

 4. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา เป็นการสรุปผลการประเมินใน  
ภาพรวมของแต่ละมาตรฐานและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุง
แกไ้ขหรือการพฒันา คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน การเขียนรายงานในบทน้ี จะเป็นการสังเคราะห์
และการประเมิน เพื่อรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา
ตามองค์ประกอบคุณภาพ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการ
ด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทน้ีประกอบดว้ย  
 4.1 รายงานตวัเลขในตารางท่ี ส 1 และ ส 2 ซ่ึงเป็นผลการประเมินเฉพาะ
ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. ในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ทั้งน้ี 
สถาบนัอาจเพิ่มเติมตวับ่งช้ี ยอ่ยของสถาบนัลงในตารางดงักล่าว เช่น ตวับ่งช้ี 2.1 ของ สกอ.อาจมี
ตวับ่งช้ี 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3 แทรกลงไป เป็นตน้ ในกรณีเช่นน้ีขอใหแ้ยกคะแนนการประเมินเป็น
สองช่องคือ ตามตวับ่งช้ีและเกณฑข์อง สกอ. และ ตามตวับ่งช้ีและเกณฑข์องสถาบนั  
 4.2 สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันาในภาพรวมของ
สถาบนั แยกตามแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการ
ปรับปรุงพฒันา  
 4.3 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  
 4.4 แผนการพฒันาสถานศึกษาในอนาคตใหส้อดรับกบัเป้าหมาย  

ซ่ึงส่วนสุดทา้ยน้ี เนน้การน าเสนอผลการประเมินตนเอง และเสนอทิศทางการ 
พฒันา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ตลอดจนเสนอจุดเด่นและจุดท่ีควรปรับปรุง รวมทั้งเสนอแผนและเป้าหมายการ
พฒันาในปีต่อไป 
 5. ภาคผนวก ประกอบดว้ยเอกสารเพิ่มเติมท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง และเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบคุณภาพ โดยจดัไวใ้นส่วนสุดทา้ยของรายงาน เช่น  
 5.1 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบนั  
 5.2 รายการเอกสารอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ  
 5.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกท่ีผา่นมา  

 5.4 เอกสารเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลต่าง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษา  
เช่น แบบส ารวจเร่ืองบณัฑิต แบบส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ฯลฯ  
 5.5 ขอ้มูลพื้นฐานของสถาบนัอุดมศึกษา (Common Data Set)  
 โดยสถาบันการศึกษาจะต้องจัดท าทุกปีเป็นเหมือนรายงานประจ าปี รายงานต่อ
ผูบ้ริหารสถาบนัและรองรับการประกนัคุณภาพภายในโดยผูป้ระเมินคุณภาพภายในร่วมกบั 
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ภายนอก ปีละ 1 คร้ัง และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 5 ปี ต่อ 1 คร้ัง  
 3.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

หลกัการประเมินคุณภาพ 
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็น 

อยา่งยิง่ทั้งเพื่อความอยูร่อด เพื่อการพฒันาและความสามารถในการแข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวของประเทศ เคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้อยา่งต่อเน่ืองก็คือ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา รูปแบบและวิธีการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) มีหลกัการส าคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี (รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553), 2553) 

1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ้่งเนน้เร่ืองการ 
ตดัสินการจบัผดิ หรือการให้คุณหรือใหโ้ทษ 

2. ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น 
จริง (Evidence-Based) และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) 

3. มุ่งเนน้ในเร่ืองการส่งเสริมและประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตรมากกวา่การ  
ก ากบัควบคุม 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพฒันาการจดัการศึกษา 
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. มุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการ  
ศึกษาของชาติตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหเ้อกภาพ 
เชิงนโยบาย แต่ยงัคงมีความหลากหลายในทางปฏิบติั ท่ีสถาบนัสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและ 
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็ตามศกัยภาพของสถาบนัและผูเ้รียน 

วตัถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
1. เพื่อใหท้ราบระดบัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาในการด าเนินภารกิจดา้นต่างๆ 
2. เพื่อกระตุน้เตือนใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิ-  

ภาพการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง 
3. เพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั  

อุดมศึกษา 
4. เพื่อรายงานสถานภาพและพฒันาการในดา้นคุณภาพและมาตรฐานของ 

สถาบนัอุดมศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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วตัถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อตรวจสอบยนืยนัสภาพจริง    ในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและ
วิธีการท่ีส านกังานก าหนด และสอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและ
หน่วยงานตน้สังกดั 

2. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลซ่ึงช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของสถาบนั  
อุดมศึกษาเง่ือนไขของความส าเร็จ และสาเหตุของปัญหา รวมทั้งนวตักรรมและการปฏิบติัท่ีดีของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถาบนั 
อุดมศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั 

4. เพื่อส่งเสริมใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีการพฒันาคุณภาพและประกนัคุณภาพ  
ภายในอยา่งต่อเน่ือง 

5.  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนั  
อุดมศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. เกิดการพฒันาคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่ระดบัมาตร  

ฐานสากล และมีความเป็นเลิศทางวชิาการ ตามจุดเนน้และอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 3. การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล อนัจะท าให้
การผลิตบณัฑิตทุกระดบั การสร้างผลงานวิจยั และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ตรงกบัความตอ้งการของสังคมและประเทศ 
 4. นกัศึกษา ผูป้กครอง ผูจ้า้งงาน และสาธารณชนมีขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งและเป็นระบบ 
 5. สถาบนัอุดมศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
และเป็นระบบในการก าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจดัการการศึกษา 

 3.3 ผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 ส่วนการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษานั้ น จะเป็นไปในรูปของ

คณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตั้ง จากสมศ.ท าหน้าท่ีในการประเมิน ซ่ึงพิจารณาตรวจ
ประเมินตามเกณฑม์าตรฐานและตวับ่งช้ี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน และ/หรือการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติต่าง ๆ ภายใตอ้งคป์ระกอบการประกนัคุณภาพ และท าการรายงานผลการประเมินต่อ
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ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาท่ีท าการประเมินเป็นเบ้ืองตน้ดว้ยวาจาและรายงานต่อ สมศ. ดว้ยเอกสาร
สรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

การพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน ในระดบัสถาบนั นั้นจะพิจารณาออกมา 
ใน 3 รูปแบบ คือ รับรอง รอพินิจ และไม่รับรอง โดยมีแนวทางในการพิจารณาการรับรองผลการจดั
การศึกษาของสถาบนัระดบัสถาบนั มีทางเลือกในการพิจารณา 2 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 การประเมินภายนอกเพื่อรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในระดบัสถาบนั
ใชค้  านวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัตามรายมาตรฐาน เฉล่ียรวม 4 มาตรฐานและ 7 มาตรฐานเป็น
เกณฑ ์ในการพิจารณาประกอบกบัผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดงัน้ี 

1. สถาบนัจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข 3  
ประการคือ 1) ไดค้ะแนนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกั ตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป (3.51-5.00) 2) มีอยา่งนอ้ย 5 
มาตรฐาน ใน 7 มาตรฐาน มีผลประเมินไม่ต ่ากว่าระดบัดี (3.51-5.00) 3) ไม่มีมาตรฐานใดอยู่ใน
ระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง (1.00-1.50) 
             2. สถาบนั “รอพินิจ” ใน 2 กรณี คือ 
 2.1 เม่ือผลการประเมินไดค้่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัใน 4 มาตรฐานแรก ระดบัดีข้ึนไป 
(3.51-5.00) และค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนกัรวม 7 มาตรฐาน ระดบัพอใช้ข้ึนไป (2.51-5.00) โดย
มาตรฐานท่ี 1-4 ตอ้งไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (1.00-1.50) หรือ 
 2.2 เม่ือผลการประเมินได้ค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนักของ 4 มาตรฐานแรก และทั้ง 7 
มาตรฐาน ระดบัดีข้ึนไป (3.51-5.00) แต่มีจ านวนมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (3.51-5.00) ไม่ถึง 5 
มาตรฐาน (3 ใน 4 ของมาตรฐานทั้งหมด) โดยมาตรฐานท่ี 1-4 ตอ้งไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดบั
ตอ้งปรับปรุง (1.00-1.50) 
            3. สถาบนัจะไม่ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ.เม่ือไม่เป็นไปตาม 1.1 หรือ 
1.2 

แนวทางท่ี 2 สถาบันจะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. เม่ือผลการประเมิน
ภายนอกของกลุ่มสาขาวิชาของสถาบนั มีอย่างน้อย 3 ใน 4 ของกลุ่มสาขาวิชาไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. และไม่มีกลุ่มสาขาวิชาใดมีผลการประเมินอยู่ในระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 
(1.00-1.50) 

ส าหรับสถาบนัท่ีเปิดสอนเพียงกลุ่มสาขาวิชาเดียวให้ใชว้ิธีการตดัสินผลแบบท่ี 1 เท่านั้น
ส่วนสถาบนัท่ีเปิดสอนมากกว่าหน่ึงกลุ่มสาขาวิชา สามารถเลือกแนวทางในการตดัสินแบบท่ี 1 
หรือ แบบท่ี 2 ก็ได ้แต่ในการประเมินภายนอกสถาบนัจะตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการประเมิน
ใหส้ามารถรองรับการตดัสินผลการประเมินทั้งแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 
 จากหลกัการดงักล่าว สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก ช่วง พ.ศ.2549-
2553 ในสถาบนัอุดมศึกษา 253 แห่ง ซ่ึงตามกลุ่มสถาบนั 4 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 สถาบนัเนน้การผลิต
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บณัฑิตและวิจยั 23 แห่ง กลุ่มท่ี 2 สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม 110 แห่ง กลุ่มท่ี 3 
สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปะและวฒันธรรม 16 แห่ง และ กลุ่มท่ี 4 สถาบนัเนน้การ
ผลิตบณัฑิต 104 แห่ง โดยสถาบนัอุดมศึกษาจ านวน 253 แห่ง นั้น เป็นสถาบนัท่ีประเมินเพื่อรับรอง
มาตรฐาน จ านวน 233 แห่ง และประเมินเพื่อพฒันาไม่ตดัสินผล จ านวน 20 แห่ง ไดผ้ลการประเมิน 
คือ  สถาบนัท่ีประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. จ านวน 219 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.56 มีผลการประเมิน “รอพินิจ” 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.16 และไม่ไดรั้บรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จ  านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.37 ทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่มี
คุณภาพระดบัดี จ านวน 188 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.31 รองลงมาคือ มีคุณภาพระดบัดีมาก จ านวน 
45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.79 มีคุณภาพระดบัพอใช ้จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.72 ตามล าดบั 
ดงัแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ระดบัอุดมศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสถาบนั 
 

 

กลุ่มสถาบัน 

 
รับรอง 

 
รอพนิิจ 

 
ไม่รับรอง 

ประเมิน
เพือ่พฒันา 

สถาบันตามระดบัคุณภาพ 
(ร้อยละ) 

 
 

รวม
เฉลีย่ 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

 
ดมีาก 

 
ด ี

พอ 
ใช้ 

ควร
ปรับ 
ปรุง 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

กลุ่ม 1 23 - - - 11 12 - - - 23 
(100) - - - (47.83) (52.17) - - - (12.55) 

กลุ่ม 2 105 2 1 2 27 80 1 1 1 110 
(95.45) (1.82) (0.91) (1.82) (24.54) (72.73) (0.91) (0.91) (0.91) (41.83) 

กลุ่ม 3 14 1 - 1 - 15 1 - - 16 
(87.50) (6.25) - (6.25) - (93.75) (6.25) - - (6.08) 

กลุ่ม 4 77 5 5 17 7 81 15 - 1 104 

(74.04) (4.81) (4.81) (16.35) (6.73) (77.89) (14.42) - (0.96) (39.54) 
รวม 219 

(86.56) 
8 

(3.16) 
6 

(2.37) 
20 

(7.91) 
45 

(17.78) 
188 

(74.31) 
17 

(6.72) 
1 

(0.40) 
2 

(0.79) 
253 
(100) 

ค่าเฉลีย่ตามระดบัคุณภาพ (ร้อยละ)  100 

 
ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2554) 
 
 จากตารางท่ี 2.9 จะเห็นว่า ผลการประเมินของสถาบนัอุดมศึกษาในภาพรวมท่ีเขา้รับการ
ประเมินอยูใ่นระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 17.78 ซ่ึงมีจ านวนน้อยและอยู่ในระดบัต ่ากวา่ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 82.22 หากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี 1 มีผลการประเมินในระดับดีมาก
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ค่อนขา้งสูงกวา่กลุ่มอ่ืน และไม่มีสถาบนัไหนอยูใ่นระดบั ต ่ากวา่ดี แต่ในกลุ่มท่ี 3 กลบัไม่มีสถาบนั
ใด ไดรั้บการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาความแตกต่างในการจดัการ
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทั้งสองกลุ่ม ในด้านการจดัการความรู้ท่ี
ส่งผลต่อผลการประเมินท่ีแตกต่าง โดยมุ่งหวงัศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู้ว่า
สถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มท่ีมีผลการประเมินในระดบัดีมาก วา่มีการจดัการความรู้อยา่งไรจึงท าให้มี
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในสถาบนัอุดมศึกษาต่อไป 
 
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 4.1 ความสัมพนัธ์ของการจัดการความรู้กบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
อุดมศึกษา 

ความส าเร็จของคุณภาพขององค์การข้ึนอยู่กบัความสามารถในการไดม้าซ่ึงความรู้ การ
ค้นหาโอกาสและการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสม ทั้ งน้ีสมรรถนะขององค์การนั้ น
ประกอบด้วย ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและเกิดคุณค่า รวมถึง
กระบวนการการจดัการในองค์การ (Zu, & Grover, 2008) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสม ่าเสมอหรือ
กระบวนการท่ีตระหนกัต่อสินทรัพยแ์ห่งความรู้ (Knowledge Asssets) (Desouza, & Awaza, 2005) 
จึงมีการน าการจดัการความรู้เขา้มาในองค์การ เพราะจะช่วยให้กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการเกิดความแปลกใหม่ต่อตลาด ซ่ึงเป็นผลจากการสังเคราะห์ความรู้และเกิดความรู้ใหม่ (Lee, 
& Sukoco, 2007) ซ่ึงผลของการจดัการความรู้นั้นมีอย่างน้อย 4 ประการ ไดแ้ก่ (วิจารณ์ พานิช, 
2547)  

1. ผลสัมฤทธ์ิของงาน ซ่ึงเกิดผลส าเร็จในระดบัดีมาก ถึงขั้นน่าภาคภูมิใจหรือระดบั  
นวตักรรม 

2. พนกังาน เกิดการพฒันาการเรียนรู้ เกิดความมัน่ใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชนใน 
หมู่ผูร่้วมงาน เป็นบุคคลท่ีใฝ่ต่อการเรียนรู้ 

3. ความรู้ของบุคคลและขององคก์าร ไดรั้บการยกระดบัมีการสั่งสมและจดัระบบให้ 
พร้อมต่อการใช ้

4. องคก์ารหรือหน่วยงานมีสภาพเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
        นอกจากน้ีได้มีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้ท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การ 
ไดผ้ลวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้งกนัวา่ การจดัการความรู้นั้นไดส่้งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร  Hsu 
(2006) ศึกษาการบูรณาการทุนทางปัญญาและการจดัการความรู้ เพื่อพฒันาประสิทธิผลองคก์ารและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์การภาคธุรกิจ พบว่า 1) ทุนมนุษยมี์อิทธิพลต่อ
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ประสิทธิผลองค์การโดยผ่านกระบวนการจดัการความรู้ 2) ทุนมนุษยมี์อิทธิพลต่อประสิทธิผล
องคก์ารโดยผา่นทุนโครงสร้าง 3) กระบวนการจดัการความรู้มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร และ 
4) ประสิทธิผลองคก์ารมีอิทธิพลต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
นอกจากน้ียงัสอดรับกบัผลการศึกษาของ Klaus, & et.al. (2004) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองประโยชน์ของการ
จดัการความรู้ โดยการศึกษาเชิงประจกัษข์ององคก์ารทางธุรกิจในประเทศเยอรมนั พบวา่ การ
จดัการความรู้ส่งผลทางบวกต่อการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถ
แสดงออกมาในรูปแบบของระบบการประเมินผลทัว่ทั้งองคก์รหรือการประเมินผลแบบสมดุลย ์
(Balance Scorecard) ดงัน้ี 

1. ดา้นกระบวนการ (Process) จะเกิดประโยชน์คือ ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ความผดิพลาดลดลง 
สามารถลดขั้นตอนการผลิต และลดตน้ทุนจากกระบวนการผลิต 

2. ดา้นพนกังาน (Employee) ประโยชน์ท่ีไดรั้บคือ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม พฒันาทกัษะ  
ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และพฒันาองค์การไปสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

3. ดา้นลูกคา้ (Customer) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ท าใหเ้กิดการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั  
ลูกคา้ เพิ่มคุณภาพสินคา้และบริการ ลดเวลาในการโตต้อบหรือปรับความเขา้ใจกบัลูกคา้ 

4. ดา้นการเงิน (Financial) ประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ช่วยลดตน้ทุนในการจดัการ ลดความ 
เส่ียงในการบริหารจดัการ 
            จะเห็นไดว้่าประสิทธิผลของการจดัการความรู้ จะช่วยให้กระบวนการท างานมีนวตักรรม 
ท าใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการท างานทัว่ทั้งองคก์าร รวมถึงพนกังาน และผลการ
ด าเนินงานสามารถ เพิ่มขีดความสามารถขององคก์ารไดท้ั้งระบบ ท าให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายได้
ในท่ีสุด 

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นการท่ีบุคคลมีการพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะ ความรู้
ความสามารถมีทศันคติท่ีดีท าให้มีประสิทธิผลส่วนบุคคล (Individual Effectiveness) และเม่ือ
บุคลากรหลายคนในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึนยอ่มส่งผลต่อการเกิดเป็นประสิทธิผลของ
กลุ่ม (Group Effectiveness) และพฒันาไปสู่การเกิดประสิทธิผลขององคก์ารไดใ้นท่ีสุด (Senge, 
1990; Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1994) ดงัมีผลงานวจิยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว ดงัน้ี 

Hernandaz (2000) ท าการศึกษาเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากองค์การแห่งการเรียนรู้กับ
กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาผลการด าเนินงานในองคก์ารภาคเอกชน โดยกล่าววา่ดว้ยความยุง่
เหยิงและซับซ้อนของเศรษฐกิจทัว่โลก ไดท้  าให้ความรู้เป็นปัจจยัทีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัและผลการด าเนินงานขององคก์าร โดยศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ใน
การถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) บนพื้นฐานของแนวคิด 7 ประการของ Watkins, & 
Marsick (1993) กบัผลการด าเนินงานขององคก์ารในดา้นของความรู้และการเงิน ผลจากการศึกษา
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ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัผลการด าเนินงานขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเด็นของผูน้ า
การเรียนรู้และการเพิ่มอ านาจแก่สมาชิกในองคก์าร 

Wood (2005) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการจดัการความรู้ในหน่วยงานย่อย 
(Work unit level) พบวา่สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารไดแ้ก่ วฒันธรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
ขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อการท าความเขา้ใจการจดัการความรู้  

Zheng (2005) ศึกษาวฒันธรรม โครงสร้าง และกลยุทธ์ขององคก์ารพบวา่มีผลร่วมกนัต่อ
ประสิทธิภาพของการจดัการความรู้ และทั้งหมดน้ีมีผลต่อประสิทธิผลองคก์าร  
  Bayyavarapu (2005) ศึกษาการใชก้ลยุทธ์ 3 อยา่งไดแ้ก่ 1) ใช ้ IT เป็นหลกั 2) ใชก้าร
แสวงหาความรู้เป็นหลกั และ 3) ใชก้ารเรียนรู้เป็นหลกัในการศึกษาความสามารถ  2 ชนิดคือ 
ความสามารถระยะสั้ นและระยะยาว พบว่าวิธีท่ีใช้การเรียนรู้เป็นหลักเท่านั้ นท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถในระยะยาวของบุคลากร  

Kangas (2006) ศึกษาพบว่าในองค์การท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีถูกตอ้งเหมาะสม การ
จดัการความรู้จะเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขนัและ
ประสบความส าเร็จในระยะยาว 

จากผลการศึกษาวิจยัดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีได้รับการยอมรับว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัองค์การ การเรียนรู้ขององค์การจะช่วยยกระดบัและพฒันาผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร โดยการเรียนรู้และผลการด าเนินงานขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อ
กนัเน่ืองจากในการพิสูจน์ว่าการเรียนรู้ไดส่้งผลท่ีดีให้กบัองคก์ารนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการ
วดัท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงการวดัระดบัการเรียนรู้เองนั้นนบัเป็นเร่ืองท่ียากและมีความเป็นนามธรรมสูง 
ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช้ีวดัด้วยผลการด าเนินงานขององค์การเพื่อเป็นการ
ประเมินและปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ (Rampsey, 2008) ซ่ึงการให้ความส าคญักบัผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดว้ยการรักษาดุลยภาพระหวา่งการเรียนรู้และผล
การด าเนินงานขององค์การ โดยการช้ีวดัผลการด าเนินงานขององค์การจะตอ้งมีผลยอ้นกลับ 
(feedback) ท่ีให้ประโยชน์แทจ้ริงมากกว่าการประเมินเพื่อการช้ีวดัถึงความส าเร็จของผลการ
ด าเนินงานขององค์การ (Kleiner, 2008; Kumar, 2008) เช่นเดียวกนั Dave (2008) และ Singer, & 
Edmondson (2008) ไดเ้สนอแนวคิดซ่ึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทั้งใน
ระดบับุคคล กลุ่มและองคก์าร ระดบับุคคลเรียนรู้จากความสงสัยและการทดลองระดบักลุ่มเรียนรู้
จากความหลากหลายของความคิด และระดบัองคก์ารเรียนรู้จากการพฒันาและทดลองอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงเม่ือเกิดการเรียนรู้ข้ึนยอ่มท าใหเ้กิดผลดีกบัองคก์ารในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัองคก์าร
ท่ีท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขนัได ้ ฉะนั้นการเรียนรู้จึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งฝังลึกลงไปเป็น
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ความสามารถขององค์การเพื่อท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางด้านการเงินและการเป็นสถานท่ี
ท างานท่ีดีส าหรับสมาชิกในองคก์าร  

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาถึงความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้ต่อประสิทธิผลดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงพบวา่ การจดัการความรู้สามารถน ามาใชก้บั
วงการอุดมศึกษาและในมหาวิทยาลยัได้ เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาและแหล่งความรู้จึงตอ้งมีการ
พฒันาตนสม ่าเสมอ การจดัการความรู้เป็นการน าความรู้ต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชเ้ม่ือ ซ่ึงมีการเร่ิมใชไ้ป
แลว้ 5-8 ปี ดงันั้น ถา้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการอยู่รอดในยุคปัจจุบนัจะตอ้งรู้วิธี จดัการความรู้ 
(ปัทมวรรณ  สิงห์ศรี, 2551) ดงัท่ี โกห์ (Goh, 2000) ไดศึ้กษาการจดัการความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการจัดการความรู้ท่ี
ประกอบดว้ย 1) การไดม้าซ่ึงความรู้ 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การเขา้ถึงและการใช้ และ 4) การ
เรียนรู้เก่ียวกบัองคก์าร ส่วนกานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์(2546) ศึกษาระบบการจดัการความรู้ส าหรับ
องคก์ารภาคเอกชนพบวา่ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) 
การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้ และ 5) การถ่ายโอนและการน าความรู้ไปใช ้ต่อมา 
ประกอบ ใจมัน่ (2547) ศึกษาองคป์ระกอบการบริหารจดัการความรู้ส าหรับมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พบวา่ การบริหารจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 1) คนและหน่วยงาน 2) กระบวนการ 3) เทคโนโลยี 
4) ความรู้ และ 5) งานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน 5 ดา้นคือ อจัฉริยภาพการประกอบการ การ
ประสานความร่วมมือ การถ่ายโอนความรู้ การสืบคน้และแผนท่ีความรู้ และแผนท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
ส าหรับการพฒันาการจดัการความรู้ Malhotra (2002) ศึกษาการควบคุมองคก์ารและการจดัการ
ความรู้พบวา่ กระบวนการในการสร้างและใชค้วามรู้ในองคก์ารแบบเดิมจะเนน้การควบคุมโดยขอ
ความร่วมมือ (compliance) แต่ในองค์การแบบใหม่จะเนน้การสร้างความผกูพนั (Commitment) 
แทนต่อมา Malhotra, & Galletta (2003) ศึกษาความผกูพนัและแรงจูงใจของผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้พบว่า การท างานจะไดผ้ลดีต่อเม่ือผูท่ี้ท  างานเกิดความสมดุลระหว่างการเติมเต็ม
ศกัยภาพตนเองกบัการพฒันาความสามารถขององคก์าร ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชท้ั้งแรงจูงใจจากภายใน
และภายนอก เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

นอกจากน้ียงัมีการน ากระบวนการจดัการความรู้ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการประกนั
คุณภาพได ้ดงัน้ี (ปรียนุช ชยักองเกียรติ, วราภรณ์ ศิวด ารงพงศ ์และมยรีุ ยปีาโล๊ะ, 2553) 

1. การพฒันาการส่ือสารภายในมหาวิทยาลยั/สถาบนัและใชก้ารจดัการความรู้จะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการประกนัคุณภาพไดโ้ดยประโยชน์จาก Tacit Knowledge ภายใตก้ลไกของ KM ซ่ึง
เป็นกลไกหน่ึงท่ีจะท าให้มหาวิทยาลยั/สถาบนั กา้วหน้ายิ่งข้ึนจากการคน้หาและใช้ ทรัพยากร
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในผูบ้ริหาร/คณาจารยแ์ละบุคลากรแต่ละคน ซ่ึงนบัว่าเป็นความ
ไดเ้ปรียบของมหาวทิยาลยั/สถาบนัท่ีเป็นแหล่งความรู้อยูแ่ลว้ การเร่ิมพฒันาความรู้ความเขา้ใจเร่ือง 
KM ให้แก่มหาวิทยาลยั/สถาบนัจะท าให้แต่ละแห่งมีการส่ือสารภายในมากข้ึน และสามารถใช ้
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Tacit Knowledge เป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยลดขีดขั้นของก าแพงระหว่างบุคคล/คณะวิชา/
สถาบนัใหน้อ้ยลง  

2. การให้ความส าคญัจริงจงัต่อปรัชญา/วิสัยทศัน์  เน่ืองจากองคป์ระกอบของ QA เน้น
ความ ส าคญัของปรัชญา วสิัยทศัน์ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ี ส าคญัของการพฒันางาน การพฒันาองคก์ารท่ี
เนน้การส่ือสารดา้นปรัชญา/วิสัยทศัน์เท่าท่ีผา่นมาอาจไม่ เขม้ขน้พอ จึงควรจะไดมี้การพิจารณาตวั
บ่งช้ีท่ีอาจแสดงถึงความเขา้ใจร่วมกนัท่ีลึกซ้ึงและการมุ่งสู่ เป้าหมายเดียวกนัขององคก์ารให้จริงจงั
มากข้ึนสู่การใช ้KM เตม็รูปแบบ  

3. การเน้นถึงความส าคญัของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย /สถาบนัในการประกันคุณภาพ  
ผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั/สถาบนั มีบทบาทในการริเร่ิมและสนบัสนุนให้เกิด KM ใน
สถาบนั ซ่ึงจะท าให้เขา้มามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในมากกว่าท่ีเคยเป็นมา เพราะ 
กลไกของ KM สามารถจะเอ้ือต่อการใช ้ Tacit Knowledge ของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อการประกนัคุณภาพ
ภายใน ของมหาวิทยาลยั/สถาบนั ซ่ึงเป็นระบบและกลไกท่ีมีอยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งสร้างข้ึนใหม่ ทั้งน้ี
หากด าเนินการ อยา่งเหมาะสม น่าจะไดมี้การสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาคุณภาพตาม องคป์ระกอบคุณภาพทั้ง 9 ดา้น และเกิดผลดีต่อสถาบนัอุดมศึกษาและ
สังคมโดยรวม  

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นท่ีสั่งสมและสร้างองคค์วามรู้ จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ของสังคมท่ี
จะพฒันาความรู้ใหม่ โดยใชแ้นวคิดของการสร้างความรู้จาก Tacit/Explicit Knowledge  การท่ี
สถาบนัอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ ท าให้เกิดพลวตัในการสร้างความรู้ ภายใตก้ารเปิดโอกาส
ใหมี้การเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษามากข้ึน เพื่อใหส้ามารถดึงจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคน มาร่วม
กนัแปลงเป็นความรู้ใหม่ท่ีให้ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน การบริหารอุดมศึกษา การ
ประกนัคุณภาพ หรืองานดา้นต่างๆ ตามพนัธกิจ ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

  4.2 ความสัมพนัธ์ของการจัดการความรู้กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 มีการศึกษาวิจยัท่ีเช่ือมโยงการจดัการความรู้น าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ใน
องค์การต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา พบว่ามีงานวิจยัท่ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบั
กระบวนการและระบบการจดัการความรู้ และองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ ดงัน้ี 

จ าเริญ จิตหลงั (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั ปัจจยัการจดัการความรู้กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศและวฒันธรรมขององค์การ วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจและยทุธศาสตร์ โครงสร้างองคก์าร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจดัการ ความสามารถ
ของบุคลากร และการเสริมแรง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวท าใหเ้กิดสังคมฐานความรู้ในโรงเรียน  

กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ท่ีได้ศึกษา ระบบการจดัการความรู้ส าหรับองค์การ
ภาคเอกชน จากการศึกษาพบว่ากระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนคือการก าหนด
ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บและสืบคน้ความรู้ การถ่ายโอนและน า
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ความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยพบว่า องค์ประกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการความรู้ในองค์การ
เอกชน 8 องคป์ระกอบ คือ ผูน้ าองคก์าร วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย เทคโนโลยี บุคลากร
ท่ีใชภู้มิปัญญา และทีมผูช้  านาญการ  

สุกิจ แตงมีแสง และยงยทุธ อ่ิมอุไร (2546) ท่ีศึกษา การจดัการความรู้ในองคก์ารของบริษทั 
ยเูอชเอ็ม จ ากดั พบวา่กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ การก าหนดการสร้าง
ความรู้ การเสาะหาและการยึดกุมความรู้ การกลัน่กรอง การแลกเปล่ียนความรู้และการใช้ความรู้ 
และมีองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการความรู้ขององค์การประกอบดว้ย บุคคล เทคโนโลย ี
และวฒันธรรม ทั้งน้ีผูว้จิยัไดเ้สนอรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีตอ้งผสมผสานกนัระหวา่งองคก์าร ท่ี
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เก่ียวกบักระบวนการในการด าเนินการจดัการธุรกิจ และกระบวนการ
จดัการความรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการความรู้ใหเ้กิดประสิทธิผล 

ไคลเ์ซอร์ (Kaiser, 2000) ไดศึ้กษาวจิยั พบวา่ การด าเนินงานดา้นการบริหารจดัการท่ีส่งผล
ต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนเพื่อการเรียนรู้ การจูงใจเพื่อการเรียนรู้ การพฒันา
ศกัยภาพและการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์  

ฮสัเซ่ียนและคณะ (Hussian, & Others, 2004) ไดศึ้กษาวิจยัพบว่า ความสามารถในการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพล์แมนและ
คณะ (Peyman,  & Others, 2005) ท่ีไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความลม้เหลวของการเพิ่มระบบการ
จดัการขององค์ความรู้ในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และการจดัการขององค์ความรู้ใน
องคก์ารเป็นส่ิงส าคญัยิง่กวา่เคร่ืองยนต ์กลไก และอาคารสถานท่ี แต่เป็นส่ิงท่ีแน่ชดัและท่ีส าคญันัน่
คือองค์ความรู้  ซ่ึงความรู้และการจดัการกบัความรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ ถา้
ความรู้นั้นมีการจดัการท่ีดี ค าตอบสุดทา้ยคือการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบนัน่เอง 

จากผลงานวิจยัดงักล่าวสนับสนุนว่าการจดัการความรู้ ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ทั้งน้ีพลวตัการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีและแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ จะช่วยองคก์ารให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน (Wu, 2004) เพิ่มผลิตภาพและเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อผูบ้ริหารในองคก์าร (สุดารัตน์ พลเจริญ, และ สุนิภา ศิริพฒันานนท์, 2547) 
เน่ืองจากเม่ือองค์การไดส่้งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การแลว้นั้นก็ย่อมท่ีจะท าให้
องคก์ารมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เกิดทกัษะความสามารถในการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญจาก
การเรียนรู้จากความผิดพลาดและความส าเร็จในอดีต ซ่ึงจะท าให้องคก์ารมียอดขาย และผลก าไรท่ี
สูงข้ึน ท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าลงมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  

นอกจากน้ี วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2543) ได้สรุประบบย่อยขององค์ความรู้เพื่อการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ จากแนวคิดของ Marquardt (1996) วา่ กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะ
หลกัใหก้บัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ดงัภาพประกอบท่ี 2.4 
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ภาพประกอบที ่2.4 ระบบยอ่ยขององคค์วามรู้เพื่อการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ทีม่า : วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั (2543) 
 

จากภาพประกอบท่ี 2.4 จะเห็นวา่ ระบบยอ่ยขององคค์วามรู้เพื่อการสร้างองคก์ารแห่ง 
การเรียนรู้นั้นประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การแสวงหาและสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การพฒันาการสร้างทกัษะ การหย ัง่รู้และการสร้าง 
ความสัมพนัธ์ ท่ีมาจากการส ารวจสภาพแวดลอ้ม จากแหล่งขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
โดยอาจเลือกองคค์วามรู้ท่ีแตกต่างจากท่ีปฏิบติั 

2. การจดัเก็บ ประมวลขอ้มูล และตีความ โดยการเรียนรู้จากฐานขอ้มูลเดิม ท่ีมีการเก็บ 
รวบรวมไว้แล้ว น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงประกอบด้วย กาเน้นผลิตผลหรือ
กระบวนการ ภายใตบ้รรยากาศท่ีเปิดเผย มีการก าหนดแนวทางการเผยแพร่ท่ีเหมาะสม 

3. การแบ่งปันความรู้แก่กนั เป็นการเผยแพร่ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา โดยการถ่ายโอนการเรียนรู้  
โดยอาศยักลไกต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงอาจเป็นความรู้แบบเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ และไดม้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได ้ ซ่ึงควรเสริมสร้างวฒันธรรมการแบ่งปันระหวา่งกนั 
และมีวิธีการแบ่งปันท่ีหลากหลาย มีจุดเนน้การเรียนรู้ เนน้คุณค่าและให้ความส าคญักบัตลาด โดย
อยูบ่นพื้นฐานของการท างานท่ีเป็นระบบเชิงประจกัษ ์

4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ เป็นการขยายผลความรู้เพื่อไปสู่การปฏิบติั โดยใหค้วามส าคญั 
กบัการน าไปใชใ้นการสร้างผลผลิตแก่องคก์าร เปิดโอกาสให้มีการฝึกการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้
เปิดโอกาสใหมี้ หรือสร้างวฒันธรรมการศึกษาการประยกุตใ์ชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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จะเห็นได้ว่า การพฒันาเพื่อไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น มาจากองค์ความรู้ท่ีมีจาก
กระบวนการ ในการจดัการความรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลกัให้องค์การ เป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ใน 4 ขั้นตอนดงักล่าว จะเห็นว่า การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ อยา่งแยกไม่ออกเป็นอติัโนมติั (Walczak, 2008) โดยท่ีการจดัการความรู้ช่วยให้องคก์าร
คน้พบวิธีการบริหารจดัการองค์การท่ีดี สามารถด าเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย (Gupta & et.al., 
2000)  
 4.3 ความสัมพนัธ์ขององค์การแห่งการเรียนรู้กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

    องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดการบริหารองค์การท่ีองค์การส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจ เพราะเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้องคก์ารสามารถเปล่ียนแปลงตนเอง และคน้พบแนวทางใหม่ใน
การสร้างผลผลิตและบริการ นอกจากน้ีคุณลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือเปิดกวา้ง
ต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง สนบัสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์มี
ความยืดหยุ่น และลดความเส่ียง พฒันาความสามารถของบุคคล ให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะท าให้
ส าเร็จตามเป้าหมายสร้างบรรยากาศของการสอน สนบัสนุนการตระหนกัในตนเองและแกปั้ญหา
เชิงรุก บุคลากรมีการคน้ควา้หาความรู้และทกัษะในการท างาน  โดยมีผลงานวิจยัท่ีสนบัสนุน
แนวคิด ดงัน้ี 

Barrie, & Wayne (1998) กล่าวถึงผลการด าเนินงานขององคก์าร โดยเปรียบเทียบ 2 แนวคิด
ระหว่างการจดัการผลการด าเนินงานขององค์การ (Performance Management) และการเรียนรู้
องค์การ (Organizational Learning) สรุปไดว้่า แนวทางเพื่อการสร้างผลการด าเนินงานให้กบั
องค์การนั้นจะตอ้งตระหนักถึงการเรียนรู้ร่วมกนัตั้งแต่ระดบับุคคลจนมาสู่ระดบักลุ่มและระดบั
องค์การดว้ยความร่วมมือระหว่างองค์การ ดว้ยการสนบัสนุนให้สมาชิกองค์การเรียนรู้อย่างเปิด
กวา้ง ซ่ึงจะส่งผลให้องค์การเติบโตได้ในระยะยาวมากกว่าแนวทางของการจดัการผลการ
ด าเนินงานขององคก์ารท่ีพยายามจดักรอบองคก์ารอยา่งเคร่งครัดและใชล้กัษณะของค าสั่งมากกว่า
ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นการจดัการอบรมเฉพาะดา้นเท่านั้น โดยผลการด าเนินงานขององคก์ารเกิดข้ึน
สืบเน่ืองมาจากความสอดคลอ้ง ระหวา่งสองปัจจยัหรือมากกวา่ขององคก์าร โดยความสอดคลอ้งน้ี
หมายถึงการท่ีองค์การมีการเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อให้เขา้กนักบับริบทรอบขา้งเพื่อความอยู่รอด
หรือเพื่อสร้างผลการด าเนินงานขององคก์ารและองคก์ารท่ีมีโครงสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
เป็นอยา่งมากจะมีผลการด าเนินงานมากกว่าองค์การท่ีไม่มีความสอดคลอ้ง ในแนวคิดเร่ืองความ
สอดคลอ้งตามสถานการณ์ไม่เฉพาะแค่เร่ืองของโครงสร้างองคก์ารเท่านั้นแต่ควรท่ีจะวิเคราะห์ถึง
ทฤษฎีอ่ืนดว้ย เช่น พฤติกรรมองคก์าร กลยุทธ์การจดัการ นโยบาย เป็นตน้ เน่ืองจากในแนวคิด
ทฤษฎีเหล่านั้นต่างก็มีเป้าหมายเพื่อการสร้างผลการด าเนินงานให้กับองค์การ ภายใต้ความ
สอดคลอ้งเดียวกนัเช่นเดียวกนั  
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Herrera (2007) ท าการศึกษาเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นปัจจยัท่ีเร่งให้เกิดผล
การด าเนินงานขององคก์าร ซ่ึงพบวา่ ผลการด าเนินงานขององคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัความเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก โดยอธิบายวา่ ความรวดเร็วของสภาพแวดลอ้มองคก์ารท่ีเปล่ียนแปลง
ไปไดท้  าให้องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีเป็นการพฒันาการเรียนรู้ในระดบับุคคลจน
ไปสู่ระดบัองค์การ เพื่อมุ่งหวงัพฒันาผลการด าเนินงานขององค์การโดยได้ท าการวิจยั ซ่ึงพบว่า
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลท่ี ท าให้องค์การเกิดผลการด าเนินงานทั้งในดา้นของ
ความรู้และการเงิน (Knowledge and Financial Performances)  

Selden (1998) ท าการศึกษาเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้ในธุรกิจครอบครัวท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงินและดา้นความรู้ โดยไดใ้ชต้วัแบบการวดัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 
7 มิติตาม Watkins, & Marsick (1993) พบวา่ในองคก์ารแห่งการเรียนรู้จะส่งเสริมใหอ้งคก์ารมีความ
พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงมากกวา่ในองคก์ารท่ีไม่มีการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์ารธุรกิจ
ครอบครัวท่ีเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง โดยใน
การศึกษาผลการด าเนินงานขององค์การได้ใช้การศึกษาถึงการรับรู้ถึงผลการด าเนินงานทั้งด้าน
ความรู้และการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมาของผูป้ระกอบการ ผลจากการศึกษาดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุพบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบัสูงระหว่างองค์การแห่งการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานขององคก์าร  

Davis (2005) ท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กบัผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร โดยกล่าวว่าความสามารถขององค์การในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์หรือ
บริการใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือการเพิ่มคุณค่าให้กบัความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือผูถื้อหุน้ลว้นแลว้แต่ตอ้งการการเรียนรู้ทั้งส้ิน ความอยูร่อดหรือความส าเร็จขององคก์ารก็
ตอ้งการองค์การแห่งการเรียนรู้เช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาถึงองคก์ารแห่งการเรียนรู้
นั้นมกัจะไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อประเด็นของผลการด าเนินงานขององคก์ารทั้งดา้นการเงินและดา้น
ความรู้กบัแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ ดงันั้น จึงไดท้  าการวิจยัเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้บน
พื้นฐานของกรอบแนวคิดของ Watkins, & Marsick (1993) กบัผลการด าเนินงานขององคก์ารโดย
ใชก้ารช้ีวดัทั้งท่ีมาจากการรับรู้ 

Reed (2001) การศึกษาเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางของ โดยผลจาก
การศึกษาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ผนัแปร  (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Regression Analysis) พบวา่ทั้งความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และวธีิการจดัการเชิงคุณภาพต่างมี
อิทธิพลท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารดว้ยกนัทั้งส้ิน ทั้งน้ี ตวัแปรทั้ง 5 ท่ีไดใ้ชใ้นการ
ทดสอบพบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติทั้งส้ิน ต่อการเกิดผลการด าเนินงานขององคก์าร นอกจากน้ี ยงั
พบวา่ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ยงัมีระดบัความส าคญัของอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
องคก์ารท่ีสูงกวา่การจดัการเชิงคุณภาพอีกดว้ย 
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Collie (2002) ได้ศึกษา เร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้กับการพฒันาการสอนใน
สถาบนัการศึกษาโดยมุ่งเน้นการศึกษาผลการด าเนินงานขององค์การซ่ึงมกัเป็นท่ีเข้าใจกันว่า 
สถาบันการศึกษามักจะมีโครงสร้างและสภาพแวดล้อมองค์การท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
กระบวนการสถาบนั ทวา่ ยงัไม่เคยมีการพิสูจน์วา่ในสถาบนัการศึกษาเหล่านั้นมีผลการด าเนินงาน
ท่ีดีหรือไม ่ทั้งน้ี จึงไดท้  าการวจิยัโดยพิจารณาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์
และภาวะผูน้ า (Vision and Leadership) การจดัการความรู้และการติดต่อส่ือสาร (Communication 
and Knowledge Management) และวฒันธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) โดยท าการศึกษา
วิเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างท่ีส่งแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 196 รายด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์และการวเิคราะห์ถดถอย ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวา่ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทั้ง 
3 ปัจจยัลว้นแลว้แต่มีผลใหเ้กิดผลการด าเนินงานขององคก์ารทั้งส้ิน 

Ellinger, Yang ,& Ellinger (2000) ท าการศึกษาองคป์ระกอบของการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้กบัผลงานขององคก์าร (Firm Financial Performance) กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารระดบักลาง 
จ านวน 400 คน ในโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลงานขององคก์าร 
 ผดุงศกัด์ิ หงษท์อง (2547) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้กบัผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
ปฏิบติัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ได้ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี และการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ดา้นการมีแบบแผนความคิดและดา้นความคิดเชิงระบบ มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากผลการศึกษาวจิยัดงักล่าวสนบัสนุนแนวคิดวา่ การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นส่งผล
ต่อระดบัผลการด าเนินงานขององคก์ารให้สูงข้ึน ทั้งในส่วนกลุ่มงานทัว่ไปและงานดา้นการศึกษา 
และยงัอธิบายให้เห็นถึงลกัษณะ รูปแบบ รวมทั้งขอ้จ ากัด ของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอีกด้วย 
นอกจากน้ี De Geus (1997) เช่ือวา่องค์การแห่งการเรียนรู้จะช่วยสนบัสนุนให้เกิดคุณค่าในการ
ท างานขององค์การ ผ่านการเรียนรู้เป็นทีม และการวางแผนกลยุทธ์ดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม 
ส่งผลท าใหเ้กิดประสิทธิผลขององคก์ารในท่ีสุด 
ตอนที ่5 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการวเิคราะห์เชิงสาเหตุด้วยโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
 โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship Model) หมายถึง 
โมเดลท่ีอธิบายความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal) ระหว่างตวัแปรท่ีสังเกตได้ (Observed or 
Manifest Variables) กบัตวัแปรแฝง (Latent Variables) โดยมีเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัเก่ียวกบัทิศทาง
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ของการเป็นเหตุ ซ่ึงงานวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์โดยใชโ้มเดลลิสเรล (LISREL Model) ซ่ึงโมเดลน้ีได้
พฒันามาจากเทคนิคการวิเคราะห์ 2 เทคนิค คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ  เทอร์สโตน 
(Thurstonian Factor Analysis) และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) หวัใจส าคญัของการ
วิเคราะห์โมเดลลิสเรล คือ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร่วม ท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัเมทริกซ์ ท่ีไดจ้ากการประมาณค่าตามโมเดลลิสเรลท่ี
เป็นสมมติฐานวจิยั (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 

5.1 ส่วนประกอบของโมเดลลสิเรล 
 โมเดลลิสเรลประกอบดว้ยโมเดลส าคญั 2 โมเดล คือ โมเดลการวดั (Measurement Model) 
และโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 
 1. โมเดลการวดั (measurement model) อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดก้บั
ตวัแปรแฝง มี 2 โมเดล คือ โมเดลการวดัส าหรับตวัแปรภายนอกและโมเดลการวดัส าหรับตวัแปร
ภายในโดย 2 โมเดลแสดงความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหวา่งตวัแปรแฝงและตวัแปรสังเกตได ้
ดงัสมการ 

 

 
 
โดยท่ี X  = เวคเตอร์ของค่าจากการวดัตวัแปรอิสระท่ีสังเกตได ้
    (ตวับ่งช้ีของตวัแปรท่ีเป็นตวัแฝงท่ีเป็นตวัอิสระ) 
  x = เมทริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรือน ้าหนกัตวัประกอบซ่ึงแสดง 
    ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
   =  เวกเตอร์แสดงความคลาดเคล่ือนในสมการ X 
 Y   = เวกเตอร์ของค่าจากการวดัตวัแปรแฝงท่ีสังเกตได ้
    (ตวับ่งช้ีของตวัแปรท่ีเป็นตวัแฝงท่ีเป็นตวัแปรอิสระ) 
  y = เมทริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยหรือน ้าหนกัตวัประกอบซ่ึงแสดง 
    ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 

   =  เวคเตอร์แสดงความคลาดเคล่ือนในสมการ Y 
 
 2. โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็นโมเดลท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรแฝงในโมเดล มีการระบุความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัประกอบหรือตวัแฝงกบัตวัแฝง 
และ  มกัมีความสัมพนัธ์กนัทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มตวัแปร โดย  เป็นตวัแฝงท่ีเป็นตวั
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แปรตาม (Latent Exogenous Variable) และ   เป็นตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัแปรอิสระ (Latent 
Exogenous Variable) ดงัสมการ 
 

  
 

โดยท่ี     = เวคเตอร์ของตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัเป็นตวัแปรตาม 
    = เวคเตอร์ของตวัแปรแฝงท่ีเป็นตวัเป็นตวัแปรอิสระ 

     = เมทริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงแสดงอิทธิพลโดยตรงของ  ท่ีมีต่อ 
 อ่ืนๆ 

    = เมทริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยซ่ึงแสดงอิทธิพลโดยตรงของ  ท่ีมีต่อ 

 
 
 เม่ือน าส่วนประกอบของโมเดลลิสเรลทั้งสองส่วนมาเขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปร จะเขียนไดด้งัภาพประกอบท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่2.5  โมเดลในโปรแกรมลิสเรล 
ท่ีมา : นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2542) 
 

5.2 ข้อตกลงเบือ้งต้นของโมเดลลสิเรล 
 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลมีข้อตกลงเบ้ืองต้น 4 ประการ ดังน้ี ประการแรก ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งหมดภายในโมเดลเป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้น (Linear) แบบบวก 
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(Additive) และเป็นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationships) ประการท่ีสอง ลกัษณะการแจก
แจงของตวัแปรทั้งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน รวมทั้งความคลาดเคล่ือนตอ้งเป็นการแจก
แจงแบบปกติและความคลาดเคล่ือนต่างๆ ตอ้งมีค่าเฉล่ียเป็นศูนย ์ประการท่ีสาม ลกัษณะความเป็น
อิสระต่อกันระหว่างตัวแปรกับความคลาดเคล่ือนแบ่งออกเป็นความอิสระระหว่างความ
คลาดเคล่ือนกบัตวัแปรแฝงและความเป็นอิสระระหวา่งความคลาดเคล่ือนดว้ยกนัเอง และประการ
สุดทา้ย กรณีการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีมีการวดัมากกว่า 2 คร้ัง การวดัตวัแปรตอ้งไม่ไดรั้บ
อิทธิพลจากช่วงเวลาเหล่ือมระหวา่งการวดั (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 
 5.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์โมเดลลสิเรล 
 กระบวนการสร้างโมเดลโดยทั่วไป ขั้นตอนแรกจะเป็นการสร้างโมเดลท่ีได้จากการ
ทบทวนเอกสารรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ต่อจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบโมเดลท่ีสร้างข้ึน
สอดคล้องกับข้อมูลในสภาพจริงหรือไม่ ในขั้นน้ีหากเลือกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
ประกอบดว้ยขั้นตอนการวเิคราะห์ 6 ขั้นตอน 
 ขั้นแรก การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of the model) ขั้นท่ีสอง การ
ระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล (Identification of the model) ขั้นท่ีสาม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) ขั้นท่ีส่ี การตรวจสอบความตรง
ของโมเดล (Validation of the model) ขั้นท่ีห้า การปรับโมเดล (Model adjustment) และขั้นสุดทา้ย
การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 
 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอ้มูลจ าเพาะของโมเดล (Specification of the model) ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมลิสเรลส่ิงท่ีส าคญัคือ การก าหนดค่าเมทริกซ์ทั้ง 8 เมทริกซ์ ให้สอดคลอ้ง
กบัโมเดลการวิจยั เพื่อความสะดวกในการเขียนค าสั่งโปรแกรมลิสเรลประมาณค่าพารามิเตอร์ 
พารามิเตอร์ในโมเดลลิสเรล สามารถก าหนดค่าเมทริกซ์ได ้3 แบบ ดงัน้ี 
 1. พารามิเตอร์ก าหนด (Fixed parameters: FI) หมายถึง พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจยัท่ีไม่
มีเส้นแสดงอิทธิพลระหวา่งตวัแปร ซ่ึงสามารถก าหนดค่าความสัมพนัธ์ในเมทริกซ์ดว้ยสัญลกัษณ์ 
“0” 
 2. พารามิเตอร์บงัคบั (Constrained parameters: ST ) หมายถึง พารามิเตอร์ในโมเดลการ
วจิยัท่ีมีเส้นแสดงอิทธิพลระหวา่งตวัแปร และพารามิเตอร์ขนาดอิทธิพลตวันั้นเป็นค่าท่ีจะตอ้งมีการ
ประมาณ แต่นกัวิจยัมีเง่ือนไขท่ีตอ้งก าหนดให้พารามิเตอร์บางตวัมีค่าเฉพาะคงท่ี ซ่ึงถา้บงัคบัให้
เป็นหน่ึง ก็สามารถก าหนดค่าความสัมพนัธ์ในเมทริกซ์ดว้ยสัญลกัษณ์ “1” 
 3. พารามิเตอร์อิสระ (Free parameters: FR) พารามิเตอร์ในโมเดลการวิจยัท่ีตอ้งการ
ประมาณค่าและไม่ไดบ้งัคบัใหมี้ค่าเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใชส้ัญลกัษณ์ “*” 
 การก าหนดลักษณะพารามิเตอร์ว่าเป็นพารามิเตอร์ก าหนด พารามิเตอร์บังคับและ
พารามิเตอร์อิสระในเมทริกซ์ทั้ง 8 มีความส าคญัต่อโปรแกรมลิสเรลมาก ในการเขียนค าสั่ง นกัวิจยั
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ต้องก าหนดข้อมูลจ าเพาะของพารามิเตอร์ท่ีเขียนในรูปแบบ (Form) และสถานะ (Mode) ของ
พารามิเตอร์เป็นแบบใด รูปแบบของแมทริกซ์ท่ีใชใ้นโปรแกรมเมทริกซ์ท่ีใชใ้นโปรแกรมลิสเรล มี 
9 รูปแบบ ตามเมทริกซ์คณิตศาสตร์ทัว่ไป ดงัน้ี 
 1. เมทริกซ์ศูนย ์(Zero matrix = ZE) 
 2. เมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity matrix = ID) 
 3. เมทริกซ์เอกลกัษณ์, ศูนย ์(Identity, Zero matrix = IZ) 
 4. เมทริกซ์ศูนย,์ เอกลกัษณ์ (Zero, Identity matrix = ZI) 
 5. เมทริกซ์แนวทแยง (Diagonal matrix = DI) 
 6. เมทริกซ์สมมาตร (Symmetric matrix = SY) 
 7. เมทริกซ์ใตแ้นวทแยง (Subdiagonal matrix = SD) 
 8. เมทริกซ์สมมาตรมาตรฐาน (Standardized symmetric matrix = ST) 
 9. เมทริกซ์เตม็รูป (Full matrix = ID) 
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล (Identification of the model) การ
ระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวท าให้นักวิจัยทราบได้ล่วงหน้าว่า โมเดลนั้ นสามารถประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ไดห้รือไม่โดยไม่ตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิสเรล ซ่ึงใชเ้วลาในการวิเคราะห์
มากกวา่โปรแกรมทัว่ไป เง่ือนไขในการก าหนดความเป็นไปไดค้่าเดียวท่ีตอ้งพิจารณามี 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
 1. เง่ือนไขจ าเป็น (Necessary condition) โมเดลจะเป็นโมเดลระบุไดพ้อดีตอ้งมีเง่ือนไข
จ าเป็นคือ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่าจะตอ้งน้อยกว่าหรือเท่ากบัจ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ 
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง เง่ือนไขน้ีเรียกวา่ กฎที (t-rule) ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดจ้าก t < (1/2)(NI)(NI+1) เม่ือ NI เป็นจ านวนตวัแปรสังเกตได ้เม่ือตรวจสอบไดว้า่ t มี
ค่านอ้ยกวา่จ านวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมสามารถท่ีจะบอกไดว้่า
โมเดลมีโอกาสระบุไดพ้อดี ยงัสรุปไม่ไดว้า่ ตอ้งมีการตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียงต่อไป 
 2. เง่ือนไขพอเพียง (Sufficient condition) เง่ือนไขพอเพียงส าหรับการระบุความเป็นไปได ้
ค่าเดียวของโมเดลมีหลายกฎ เช่น กฎแรก เป็นกฎส าหรับโมเดลลิสเรลท่ีไม่มีความคลาดเคล่ือนใน
การวดัเง่ือนไขพอเพียง ไดแ้ก่ กฎความสัมพนัธ์ทางเดียว (Recursive rule) กล่าววา่เมทริกซ์ BE ตอ้ง
เป็นเมทริกซ์ใตแ้นวทแยง และเมทริกซ์ PS ตอ้งเป็นเมทริกซ์แนวทแยง กฎท่ีสอง เป็นกฎส าหรับ
โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเง่ือนไขพอเพียง ไดแ้ก่ กฎสามตวับ่งช้ี (Three-Indicator 
rule) กล่าววา่ สมาชิกใน เมทริกซ์ LX จะตอ้งมีค่าไม่เท่ากบัศูนยอ์ยา่งนอ้ยหน่ึงตวัในแต่ละแนว ใน
แต่ละองคป์ระกอบตอ้งมีตวับ่งช้ีหรือตวัแปรสังเกตไดอ้ย่างนอ้ย 3 ตวั และเมทริกซ์ TD ตอ้งเป็น
เมทริกซ์แนวทแยง และกฎท่ีสาม เป็นกฎส าหรับโมเดลลิสเรลท่ีมีความคลาดเคล่ือนในการวดั
เง่ือนไขพอเพียง ไดแ้ก่ กฎสองขั้นตอน (Two-step rule) กล่าววา่ ขั้นตอนแรกปรับโมเดลลิสเรลให้
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เป็นโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโดยการรวมตวัแปรภายในและตวัแปรภายนอกให้
เป็นชุดเดียวกนัเสมือนหน่ึงเป็นตวัแปรภายนอกเพียงอยา่งเดียว หลงัจากนั้นจึงตรวจสอบโดยใชก้ฎ
สามตวับ่งช้ี หากพบว่า โมเดลระบุไดพ้อดีให้ตรวจสอบขั้นท่ีสอง โดยปรับโมเดลให้เป็นโมเดลลิ
สเรล ท่ีไม่มีความคลาดเคล่ือนในการวดั กล่าวคือ เอาตวัแปรเฉพาะตวัแปรเฉพาะตวัแปรภายในมา
รวมเป็นชุดเดียวกนัเสมือนหน่ึงว่าเป็นตวัแปรสังเกตได้แล้วตรวจสอบด้วยกฎความสัมพนัธ์ทาง
เดียว 
 3. เง่ือนไขจ าเป็นและพอเพียง (Necessary and Sufficient Condition) เป็นเง่ือนไขท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขสองประเภทแรก ซ่ึงโมเดลจะเป็นโมเดลระบุไดพ้อดีก็
ต่อเม่ือสามารถแสดงไดโ้ดยการแกส้มการโครงสร้างวา่พารามิเตอร์แต่ละค่าจะไดจ้ากการแกส้มการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของประชากร 
 ขั้นตอนที ่3 การประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดล (Parameter estimation from the model) 
จุดมุ่งหมายของการประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การหาค่าพารามิเตอร์ท่ีจะท าให้เมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมท่ีค านวณไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง (S) และเมทริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมท่ีถูกสร้างข้ึนจากพารามิเตอร์ท่ีประมาณค่าใช้จ่ายจากโมเดลสมมติฐาน 
(Sigma) มีค่าใกล้เคียงกนัมากท่ีสุด ถ้าหากเมทริกซ์ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกนัแสดงว่าโมเดลท่ีเป็น
สมมติฐานมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ในการก าหนดเง่ือนไขให้เมทริกซ์ทั้งสองค่ามีค่า
ใกลเ้คียงกนั ใชว้ิธีการสร้างฟังก์ชนัความกมกลืน (Fit or fitting function) รูปแบบของ ฟังก์ชนัทุก
ฟังก์ชนัท่ีสร้างข้ึนตอ้งมีคุณสมบติัรวม 4 ประการ คือ (1) ฟังก์ชนัความกลมกลืนตอ้งเป็นสเกลาร์
หรือเป็นจ านวนตวัเลข (2) ฟังก์ชันความกลมกลืนต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ (3) ความ
กลมกลืนมีค่าเป็นศูนยเ์ม่ือเมทริกซ์ S และ Sigma มีค่าเท่ากนัเท่านั้น และ (4) ฟังกช์นัความกลมกลืน
เป็นฟังกช์นัต่อเน่ือง (Continuous function) วธีิประมาณค่าพารามิเตอร์ในการประมาณค่าท่ีใชค้วาม
กลมกลืนมี 5 แบบ คือ 
 1. วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดไม่ถ่วงน ้ าหนกั (Unweighted least squares = ULS) การประมาณ
ค่าดว้ยวิธีน้ีจะมีความคงเส้นคงวาและเหมาะกบัขอ้มูลท่ีมีลกัษณะการแจกแจงแตกต่างไปจากการ
แจกแจงแบบพหุนามแต่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความเป็นอิสระจากมาตรวดั 
 2. วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดตามนยัทัว่ไป (Generalized least squares = GLS) การประมาณค่า
ดว้ยวิธีน้ี มีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระตามมาตรวดั กรณีท่ีขอ้มูลไม่เป็นไป
ตามขอ้ตกลงท่ีว่าด้วยการแจกแจงแบบพหุนามจะท าให้การประมาณค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง 
นอกจากน้ีถา้กลุ่มตวัเอยา่งมีขนาดเล็กค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีจะไดมี้ความล าเอียงเขา้หาศูนย ์
 3. วิธีไลคลิ์ฮูดสูงสุด (Maximum likelihood = MI) การประมาณค่าดว้ยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลท่ีแพร่หลายมากท่ีสุด เป็นวิธีประมาณค่าท่ีมีความคงเส้นคงวามี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวดั 
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 4. วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดถ่วงน ้ าหนกัทัว่ไป (Generaly weighted least squares = DWLS) 
การประมาณค่าดว้ยวิธีน้ีมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากมาตรวดั แต่ถา้เมท
ริกซ์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก จะท าให้การประมาณค่าตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลในคอมพิวเตอร์มาก 
นอกจากน้ียงัไม่เหมาะกบัเมทริกซ์ท่ีมีการตดัขอ้มูลสูญหาย แบบตดัเฉพาะคู่ท่ีขาด 
 5. วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดถ่วงน ้ าหนกัแนวทแยง (Diagonally weighted least squares) เป็น
วิธีท่ีพยายามลดเวลาคอมพิวเตอร์ในการค านวณ โดยค านวณเฉพาะเมทริกซ์ในแนวทแยง ผลท่ีได้
ท าใหก้ารประมาณพารามิเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ยงัคงมีความคงเส้นคงวาและไม่เป็นอิสระจาก
มาตรวดั การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแต่ละวธีิขา้งตน้ ข้ึนอยูก่บัพารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณค่าและ
ความถูกตอ้งของค่าตั้งตน้เท่านั้น ไม่ไดข้ึ้นอยู่ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง เพราะในการประมาณค่าใช้
ขอ้มูลจากเมทริกซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมหรือเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ และในฟังก์ชนั
ความกลมกลืนทุกฟังกช์นัไม่มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งมาเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation of the model) ในขั้นตอนน้ี
เป็นการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีเป็นสมมติฐานการวิจยั  หรือการประเมินผลความถูกตอ้ง
ของโมเดลหรือการตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัโมเดล ค่าสถิติท่ีช่วยใน
การตรวจสอบความตรงของโมเดลมี 5 วธีิ มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานและสหสัมพนัธ์ของค่าประมาณพารามิเตอร์ (Standard 
errors correlations of estimates) ถา้ค่าประมาณท่ีไดไ้ม่มีนยัส าคญั แสดงว่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานมีขนาดใหญ่และโมเดลการวจิยัอาจจะยงัไม่ดีพอ ถา้สหสัมพนัธ์ระหวา่งค่าประมาณท่ีมีค่า
สูงมาก แสดงวา่โมเดลการวจิยัจะไม่เป็นบวก (Non-positive definite) และเป็นโมเดลท่ีไม่ดีพอ 
 2. สหสัมพนัธ์พหุคูณและสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Multiple correlations and coefficients 
of determination) ค่าสถิติเหล่าน้ีจะตอ้งมีค่าสูงไม่เกินหน่ึงและค่าท่ีสูงแสดงวา่โมเดลมีความตรง 
 3. ค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit measures) ค่าสถิติกลุ่มน้ีจะใช้
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล ค่าสถิติในกลุ่มน้ีมี 4 ประเภท คือ 
  3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวา่ฟังก์ชนัความกลมกลืนมีค่าเท่ากบัศูนย ์ถา้ค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต ่ามาก ยิ่งมีค่าเขา้ใกลศู้นย์
มากเท่าไหร่แสดงวา่โมเดลลิสเรลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึง Saris, & Stronkhorst 
เสนอว่าโมเดลลิสเรลท่ีมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ค่าสถิติไค-สแควร์ควรมีค่าเท่ากบั
องศาอิสระ 
 3.2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fix Index = GFI) ค่าดชันี GFI เป็น
อตัราส่วนของผลต่างระว่างฟังก์ชันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลงัปรับโมเดลกับ
ฟังก์ชนัความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่าดชันี GFI จะมีค่าอยู่ระหวา่ง 0 และ 1 และเป็นค่าท่ีไม่
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ข้ึนอยูก่บัขนาดของตวัอยา่ง ค่าดชันี GFI ท่ีเขา้ใกล ้1.00 แสดงวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์
 3.3 ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) 
เป็นการน าค่าดชันี GFI มาปรับค่าโดยค านึงถึงขนาดขององศาความเป็นอิสระ จ านวนตวัแปรและ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ท าใหไ้ดค้่า AGFI ซ่ึงค่า AGFI น้ีมีคุณสมบติัเหมือน GFI 
 3.4 ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual = RMR) เป็น
ดชันีท่ีใชเ้ปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องโมเดลสองโมเดลเฉพาะกรณีท่ี
เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ชุดขอ้มูลเดียวกนั ค่า RMR ยิ่งมีค่าเขา้ใกลศู้นยแ์สดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 4. การวิเคราะห์เศษหรือความคลาดเคล่ือน (Analysis of Residuals) ในการใช้โปรแกรม        
ลิสเรล  นักวิจยัควรวิเคราะห์เศษเหลือควบคู่กนัไปกับดัชนีตวัอ่ืน   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมลิสเรลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคลาดเคล่ือนมีหลายแบบ แต่ละแบบให้ประโยชน์ใน
การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัน้ี 
 4.1 เมทริกซ์เศษเหลือหรือความคลาดเคล่ือนในการเทียบความกลมกลืน (Fitted 
residuals matrix) ถา้โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูล ค่าความคลาดเคล่ือนในรูปคะแนน
มาตรฐานไม่ควรมีค่าเกิน 2.00 ถา้ยงัมีค่าเกิน 2.00 ตอ้งปรับโมเดล 
 4.2 คิวพล็อต (Q-Plot) เป็นกราฟแสดงความสัมพนัธ์   ระหวา่งความคลาดเคล่ือนกบั 
ควอไทล์ปกติแล้วเส้นกราฟมีความชันมากกว่าเส้นทแยงมุม ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 5. ดัชนีดัดแปลงโมเดล (Model Modification Indices) เป็นค่าสถิติเฉพาะส าหรับ
พารามิเตอร์แต่ละตวั หากปรับใหพ้ารามิเตอร์นั้นเป็นอิสระหรือมีการผอ่นคลายขอ้ก าหนด จะท าให้
ค่าไค-สแควร์ มีค่าลดลง 
 ขั้นตอนที ่5 การปรับโมเดล (Model Adjustment) ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลพบวา่ โมเดลไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการปรับโมเดล  โดยอาศยั
ดชันีตวัแปรโมเดลเป็นแนวทางในการปรับโมเดล จนกว่าจะได้โมเดลท่ีสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์
 ขั้นตอนที ่6 การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีผูว้จิยัตอ้งท าหลงัจากท่ีได้
โมเดลท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์รียบร้อยแลว้ 
 
 


