บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย (Descriptive Research) ในลักษณะของการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ (Casual Relationship) ของตัวแปรหลายตัว โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
โครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM) ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
จัดการความรู้ ในงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้างของการจัดการความรู้ ในงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้ก ารศึ ก ษา วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ เนื้ อหาสาระเกี่ ย วกับ การจัดการความรู ้
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างรู ปแบบ
สมมติฐานความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างระหว่างการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้กาหนดขั้นตอนในการศึกษาความสัมพันธ์
เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ไว้ 6 ตอน ประกอบด้วย 1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 2) แบบแผนของการวิจยั
3) ตัวแปรที่ศึกษา 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลเชิ งประจักษ์ 5) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
และ 6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการทดสอบโมเดลสมมติฐาน และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
การจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้จาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับ
อานวยการ และกลุ่ ม ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านของสถาบันการศึ ก ษาระดับอุ ดมศึ ก ษา ซึ่ งสถาบันการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษานั้น ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยูใ่ นระดับดีมาก
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ผลการประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในแบบการประเมินเชิ ง
ภววิสัย (Objective Measurement) ในการวิจยั นี้จะพิจารณาจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยแบ่งออกเป็ น 5
ระดับคือ ดีมาก – ดี – พอใช้ – ควรปรับปรุ ง – และต้องปรับปรุ ง
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เพื่อให้การกาหนดขนาดตัวอย่างมี ความเหมาะสม และคานึ งถึ งความน่ าเชื่ อถื อของ
ผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.1.1 จาแนกตามระดับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่มีค่าคะแนนใน
ระดับดีมาก ซึ่ งมีค่าคะแนนการประเมินมากกว่า 4.50
1.1.2 จ าแนกตามเกณฑ์ ใ นการจ าแนกสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ได้จาแนกออกเป็ น 7 กลุ่ม คือ 1) สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ 2)
สถาบันอุ ดมศึ กษาที่ เป็ นส่ วนราชการ 3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6) สถาบันอุ ดมศึกษาเฉพาะทาง และ 7) วิทยาลัยชุ มชน แต่
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเหล่ า นี้ อยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด หน่ ว ยงานที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นต้น
1.1.3 จาแนกตามสถานที่ต้ งั ของสถาบันหลัก ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล ทั้ง นี้ เนื่ องจากในกรุ ง เทพฯ เป็ นศูนย์รวมการศึ ก ษา มี ม หาวิทยาลัย ที่ เข้ารั บการ
ประเมินฯ จานวน 78 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 30.70 จากจานวนสถาบันที่เข้ารับการประเมิน 254 แห่ ง
จากทัว่ ประเทศ และได้รับผลประเมินในระดับดี มาก จานวน 12 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 26.67 จาก
จานวนสถาบันที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมาก 45 แห่ง จากทัว่ ประเทศ
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั เลื อ กสถาบันอุ ดมศึ ก ษา ในสถาบัน การศึ ก ษา
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน ที่ ไ ด้รั บการประเมิ น จากส านัก งานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) โดยใช้ 3 เกณฑ์ คือ คือ
1) มีระดับผลคะแนนการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายนอก ในระดับดี มาก 2) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) และ 3) มี สถาบันหลักตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
1.2 กลุ่ มตัวอย่า ง ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มี
ผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดี มาก มี ค่าคะแนนการประเมิ นมากกว่า 4.50 ซึ่ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นๆ สังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และอยู่ในพื้นที่
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
กฎที่ Schumacker และ Lomax (1996, อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซึ่ งได้เสนอให้ใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล 10-20 คน ต่อตัวแปรในการวิจยั 1 ตัวแปร การ
วิจยั ครั้งนี้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ต่อ 1 ตัว จากตัวแปรสังเกตได้ 12 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง
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จึงควรมีอย่างน้อยเท่ากับ 240 คน แต่เนื่ องจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็ นการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า ที่สามารถนามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล เท่านั้น อีก
ทั้งจานวนประชากรกลุ่ มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิ งานของสถาบันการศึกษา
ระดับอุ ดมศึกษามีจานวนมาก ดังนั้น เพื่อความเป็ นตัวแทนที่ ดีมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขึ้นเป็ นจานวนทั้งหมด 315 คน
การสุ่ มตัวอย่ าง
การสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบ 3 ขั้นตอน โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ มดังนี้
ขั้นที่ 1 สุ่ มสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ซึ่ งสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา
นั้นๆ มี ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่ งจานวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ คือ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุ ณภาพภายนอก รอบที่ 2 กลุ่ มที่ มี ประสิ ทธิ ผลในระดับดี มาก คื อ มี ค่ า คะแนนการ
ประเมินมากกว่า 4.50 มีจานวน 45 แห่ง
ขั้ น ที่ 2 สุ่ ม สถาบัน การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี ที่ ต้ ัง สถาบัน หลั ก อยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ซึ่ ง สถาบันการศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษานั้นๆ มี ผ ลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่ งจานวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยูใ่ นเกณฑ์ท้ งั 2
ข้อนี้ มีจานวน 12 แห่ง
ขั้ น ที่ 3 สุ่ ม สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี อ ยู่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุ ดมศึ ก ษา ซึ่ ง แบ่ ง ออกได้ 3 กลุ่ ม คื อ 1) สถาบันอุ ดมศึ ก ษาในก ากับ ของรั ฐ 2)
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาที่ เป็ นส่ วนราชการ 3) สถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ และ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล จาก 2 ขั้น ตอนที่ ผ่ า นมา ท าให้ ไ ด้ส ถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษานั้นๆ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับดีมาก มีที่ต้ งั ของสถาบัน
หลัก อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และอยู่ภายใต้สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มีจานวน 7 แห่ ง คือ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยมหิ ดล 3) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขั้นที่ 4 สุ่ มกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้นิยามลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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1. กลุ่มผูบ้ ริ หารคือ ผูบ้ ริ หารของสถาบันอุดมศึกษา ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรื อหน้าที่ดาเนิ นงานด้าน
การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาในสถาบันตามนโยบายที่ ได้กาหนดไว้ โดยทาหน้าที่ กาหนดแนว
ปฏิ บ ตั ิ หรื อวิ ธี ก ารขับ เคลื่ อนนโยบาย เพื่ อให้บ รรลุ ผ ลตามตัวเกณฑ์ม าตรฐานด้า นการประกัน
คุณภาพที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดไว้
โดยเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ หารด้านการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานในสถาบัน เช่น
รองอธิ การบดีดา้ นประกันคุณภาพการศึกษา ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์มาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณบดี รองคณบดีดา้ นการประกันคุณภาพ ผูอ้ านวยการวิทยาลัย ผูอ้ านวยการศูนย์/สานัก
ที่ตอ้ งจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน (SAR) ผูท้ าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็ นต้น โดยกาหนดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาละ 5 หน่ วยงานๆ ละ 2 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คนต่อสถาบัน รวมทั้งสิ้ น 70 คน
2. กลุ่มปฏิ บตั ิงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา คื อ ผูท้ ี่ ทา
หน้าที่ดาเนิ นการด้านการประกันคุ ณภาพทั้งระดับคณะ/ศูนย์/สานัก และระดับสถาบัน เพื่อให้ผล
การดาเนิ นงานของสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา บรรลุ ถึงเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดไว้
ระดับหน่วยงานในสถาบัน เช่น หัวหน้าสานักงานคณบดี หัวหน้าศูนย์ประกันคุณภาพระดับคณะ/
สานัก เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพระดับคณะ/สานัก/ภาควิชา/สาขา เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพประจา
สถาบัน สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึกษาละ 7 หน่วยงานๆ ละ 5 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 35 คน ต่อ
สถาบัน รวมทั้งสิ้ น 245 คน
โดยมีรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 – 3.2
ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
การประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 กลุ่มที่มีประสิ ทธิผลในระดับดีมาก
หน่วย : คน
กลุ่ม
สถาบัน
กลุ่มตัวอย่ าง
จานวน
สถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริหาร
ปฏิบัติการ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
10
35
1
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
45
10
35
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
10
35
2
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45
10
35
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
กลุ่ม
สถาบัน
สถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
3

จานวน
กลุ่มตัวอย่ าง
5. มหาวิทยาลัยรังสิ ต
45
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
45
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
45
พระนคร
รวม
315

กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้บริหาร
10
10
10

ปฏิบัติการ
35
35
35

70

245

2. แบบแผนของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแผนการวิจยั (Research Design) เพื่อเป็ นการวางแผนการดาเนิ นการวิจยั
ที่มาจากการผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ข้อมูล และแนวทางดาเนินงานวิจยั เพื่อให้ได้คาตอบมาตอบ
ประเด็นปั ญหา วัตถุ ประสงค์ การวิจยั และการวางแผนตรวจสอบโดยใช้ขอ้ มูล เชิ งประจักษ์เพื่ อ
เชื่ อมโยงสู่ ปัญหาการวิจยั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Kerlinger, 2000) โดยได้แสดงแผนการวิจยั ใน 3
รู ปแบบ คือ ข้อตกลงเบื้องต้น แผนปฏิบตั ิการวิจยั และกรอบการวิจยั ดังนี้
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Basic Assumption)
การดาเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ ใ ช้แนวคิ ดในการวิจยั ใน 3 แนวคิ ดที่ ส าคัญคื อ การจัดการ
ความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งมาจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั จากทั้งในและต่างประเทศดังที่ได้กล่าวไว้ใน บทที่ 2 การ
กาหนดตัวแปรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผูว้ ิจยั เลื อกใช้เกณฑ์ประกันคุ ณภาพการศึกษาที่
สมศ. ได้กาหนดเป็ น 7 มาตรฐาน แต่ดว้ ยการวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะในด้านการจัดการ
ความรู ้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการดาเนิ นงาน ทาให้ตวั แปรที่เลือก
ศึกษาในส่ วนของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเน้นไปที่ตวั แปรด้านกระบวนการ ซึ่ ง สมศ.ได้
ทาการจาแนกไว้แล้ว คือ มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานที่
4 มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และมาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านระบบการประกัน
คุณภาพ
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ภาพประกอบที่ 3.1 แผนปฏิบัติการวิจัย

กระบวนการวิจยั

ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยั ทั้งใน
และต่างประเทศ

สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาข้อมูล
โดยรวม

สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผา่ นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบที่ 2 จานวน 4 สถาบันๆ ละ
1 คน

สร้าง/ทดสอบ/พัฒนาคุณภาพ
แบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถามและให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินค่า
IOC
ส่งหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บ
ข้อมูล ไปยัง หัวหน้าหน่วยงานด้านการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7
สถาบัน เพื่อนัดหมายทาความเข้าใจกับ
งานวิจยั และนัดหมายแจกแบบสอบถาม
แก่กลุ่มตัวอย่างของแต่ละสถาบัน
สรุ ป/ประมวลผล/วิเคราะห์แบบสอบถาม
ด้วยสถิติที่ได้กาหนดไว้ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการประมวลผล

เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการศึกษา

จัดทารายงานฉบับสมบรู ณ์

เผยแพร่ ผลงานวิจยั

3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผูว้ ิจยั ทาการการศึ กษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้ อหาสาระเกี่ ย วกับการจัดการความรู ้
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการศึกษา
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง สาเหตุ ด้ว ยรู ป แบบความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง
โครงสร้าง และสรุ ปผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้ขอ้ ค้นพบประกอบด้วยประเด็นหลัก
ต่อไปนี้
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1. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้
1.1 การแสวงหาและสร้างความรู้
1.2 การจัดเก็บความรู ้
1.3 การแบ่งปั นความรู ้ และ
1.4 การประยุกต์ใช้ความรู้
2. ปั จจัยด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
2.1 โครงสร้างองค์การ
2.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ
2.3 การบริ หารทรัพยากรบุคคล
2.4 วัฒนธรรมองค์การ และ
2.5 ภาวะผูน้ า
3. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในด้ า น
กระบวนการ
3.1 มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
3.2 มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ
3.3 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
การยกร่ างรู ปแบบโมเดลสมมติ ฐานความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ างของการจัดการความรู้
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผูว้ จิ ยั นาผลสรุ ปการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นฐานในการร่ างรู ปแบบความสัมพันธ์
เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา จ าแนกประเภทของตัว แปร ก าหนดรหัส ของตัว แปร ก าหนดลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ ของตัวแปร ได้ร่างรู ปแบบโมเดลสมมติฐาน ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการ
จัดการความรู้ กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดังภาพที่ 1.2 โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ กบั องค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ลักษณะของตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร แบ่งเป็ นตัวแปรแฝงภายใน 1
ตัวแปร ตัวแปรแฝงภายนอก 2 ตัวแปร ทาให้มีตวั แปรสังเกตได้รวม 12 ตัวแปร มีรายละเอียด ดังนี้
ตัว แปรแฝงภายใน ประกอบด้วย การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบันการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ด้านกระบวนการ 3 ตัวแปรคือ 1) มาตรฐานด้านการ
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พัฒนาสถาบันและบุคลากร 2) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และ 3) มาตรฐาน
ด้านระบบการประกันคุณภาพ
ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย
1. ปัจจัยด้ านการจัดการความรู้
ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรคือ 1) การแสวงหาและสร้า งความรู้ 2) การจัดเก็บ
ความรู้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้
2. ปัจจัยด้ านองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ศึ ก ษาจากตัว แปรสั ง เกตได้ 5 ตัว แปรคื อ 1) โครงสร้ า งองค์ก าร 2) ระบบข้อ มู ล
สารสนเทศ 3) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 4) วัฒนธรรมองค์การ และ 5) ภาวะผูน้ า
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการเก็บข้ อมูลเชิ งประจักษ์
4.1 การเก็บข้ อมูลเชิ งประจักษ์
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือใน
การเก็บข้อมูล เพื่อทาดุษฎีนิพนธ์จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไป
ยังสถาบันอุดมศึกษาที่ทาการศึกษาทั้ง 7 แห่ งที่ตอ้ งการเก็บข้อมูล เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
4.1.2 ผู้วิ จ ัย เข้า พบผู ้บ ริ หารหน่ ว ยงานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ ของแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่ อ ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี การจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียด
ของเนื้อหาในแบบสอบถาม
4.1.3 ผูว้ ิจยั และผูแ้ ทนสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ร่ วมกันวางแผนในการ
จัดเก็บข้อมูล และกาหนดวัน เวลาในการจัดเก็บข้อมูล
4.1.4 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1.4.1 ผูว้ จิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล เนื้ อหาของข้อมูลที่จดั เก็บ
วิธีการ และประโยชน์ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลจะได้รับ
4.1.4.2 กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งระบุชื่อ และ
นามสกุล
4.1.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากกรอกข้อมูลเสร็ จสิ้ น และกล่ าว
ขอบคุณ
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5. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ และสัมภาษณ์เชิ งลึกผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบงาน
ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อศึก ษาข้อมูล บริ บทโดยรวม ซึ่ งทาการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
เกี่ ย วกับ ประเด็ นที่ ท าการศึ ก ษาวิจยั ในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาที่ ผ่านการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายนอกรอบที่ 2 จานวน 4 ท่าน จาก 4 สถาบัน ดังนี้
1. ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. นายพงศ์วทิ ย์ วุฒิวริ ิ ยะ ผูช้ ่วยอธิ การบดีดา้ นวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภูมิ
3. ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ดร.นาวิน พรมใจสา ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
และร่ างแบบสอบถามจากการรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 ส่ วน เมื่ อสร้ างแบบสอบถามและให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบประเมิน และให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ได้ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Item Objective Conguence Index : IOC) และนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง
แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบรู ณ์ และนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ดัง
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. กาหนดขอบข่ายในการสร้างเครื่ องมือให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ ตามตัวแปรที่ศึกษา
2. สร้างข้อคาถามฉบับร่ างตามขอบข่ายที่กาหนด โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้
ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แบบสอบ
ถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ้ และแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยแบ่งเป็ น 4
ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลื อกตอบ
(checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง สังกัดหน่วยงาน ประสบการณ์ในการทางาน และระดับ
การศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 2) มาตรฐานด้าน
หลัก สู ตรและการเรี ย นการสอน และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ ในการสร้ าง
แบบสอบถามผูว้ ิจยั ดัดแปลงบางส่ วนจากแบบสอบถามปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จของการนา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของกานต์ เสกขุนทด
(2552) เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ 1)
การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการสร้ างแบบสอบถามผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจากเครื่ องมื อการประเมิ นการจัดความรู้
(Knowledge Management Assessment Instrument : KMAI) ของ Lawson (2003) เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ได้แก่ 1)
โครงสร้างองค์การ 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) การบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) วัฒนธรรมองค์การ
และ 5) ภาวะผูน้ า ในการสร้างแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ดัดแปลงบางส่ วนจากแบบสอบถามวัดลาดับขั้น
ความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุ งเทพมหานคร ของชาคริ ต ศึกษากิจ
(2550) เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมาย ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู้ และการดาเนิ นงานด้านองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.2 ช่ ว งของคะแนนเฉลี่ ย และเกณฑ์ ก ารแปลความหมายระดับ การประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู้ และการ
ดาเนินงานด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
ระดับ
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การประกัน
การจัดการความรู้ และ
คุณภาพการศึกษา
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับสู ง
มีการดาเนินงานในระดับมากที่สุด
มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง มีการดาเนินงานในระดับมาก
มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง มีการดาเนินงานในระดับปาน
กลาง
มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า มีการดาเนินงานในระดับน้อย
มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับต่า
มีการดาเนินงานในระดับน้อย
ที่สุด

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการสร้างแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้คานึงถึงการสร้างแบบสอบถาม ให้เป็ นไปตาม
หลักวิชาการที่ถูกต้อง และการได้แบบสอบถามที่ดีมีคุณภาพมีความตรงทั้งในเชิงโครงสร้าง
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(Structure Validity) และในเชิงเนื้อหา (Content Validity) และมีความเชื่อมัน่ (Reliability) ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity)
3.1.1 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Structure Validity) นั้น ใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ตามแนวคิดของ Joreskog, &
Sorbom (1999) โดยตรวจสอบว่ า องค์ ป ระกอบของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 3 ด้าน ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ 4 ด้าน และปั จจัยด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
5 ด้านนั้นมีความถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุมในเชิงทฤษฎีแล้ว
3.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content Validity) นั้นให้ผเู้ ชี่ ยวชาญ
พิจารณาแล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรื อนิ ยาม(Content
ValidityCongruence Index : IOC) นอกจากนั้นให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบคาถามแต่ละข้อในลักษณะ
มาตราส่ วนประมาณค่าแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย (Item Objective Congruence index : IOC) หรื อดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม และวัตถุประสงค์ (สุ วิมล ติรกานันท์, 2554) โดยใช้ผเู้ ชี่ยวชาญ
รวม 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการ
จัดการความรู ้ ด้านองค์การแห่งการเรี ยนรู้ และด้านระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
3.1.2.1 รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมป์
3.1.2.2.รศ.ดร.อภินนั ท์ จันตะนี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3.1.2.3 ผศ.ดร.ยุทธ์ ไกยวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.1.2.4 รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.1.2.5 ผศ.ดร.พนิตสุ ภา ธรรมประมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมดได้ตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา ความถูกต้อง และครอบคลุม
เนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ ซึ่ งค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ของ
แบบสอบถาม รายข้อที่คดั เลื อกมาใช้วิจยั ในครั้งนี้ มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.80 – 1.00 และค่าความตรง
(validity) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 โดยที่ ขอ้ คาถามที่ สร้ างขึ้นทุกข้อ มี ค่าความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
มากกว่า .80 ซึ่ งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดไว้
3.2 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและ
ผ่ า นการตรวจสอบเชิ ง โครงสร้ า งและเชิ ง เนื้ อ หาแล้ ว ไปทดลองใช้ ก ั บ ตัว อย่ า งผู ้ใ ห้ ข ้ อ มู ล
(Informants) ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่จะใช้ในการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้
ถูกสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่
โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.974
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ซึ่ งมาจากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ในสถาบันการศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Discriminate
Power) ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดย
เลื อกข้อที่ มีค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ พันธ์ กบั คะแนนรายข้อมากกว่า .20 ขึ้ นไป และหาค่า ความเชื่ อมัน่
(Reliability) ด้วยเทคนิ คการหาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยใช้การหา
ค่าอัลฟ่ าตามแนวทางของครอนบาช (Cronbach Alpha) โดยได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามที่
สร้างขึ้น จาแนกรายตัวแปรที่ศึกษา ใน 3 ตัวแปร ทาให้ได้แบบสอบถาม 3 ด้าน ซึ่ งแสดงค่าความ
เชื่อมัน่ ดังรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อคาถามของแบบสอบถามการดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ
แสวงหาและสร้างความรู ้ 2) การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้
พบว่า ตัวแปรเชิงประจักษ์การแสวงหาและสร้างความรู ้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.389
- 0.813 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.815 ตัวแปรเชิ งประจักษ์การจัดเก็บความรู ้ มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.673 – 0.892 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.941 ตัวแปรเชิ ง
ประจักษ์การแบ่งปั นความรู ้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.294 - 0.881 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.883 ตัวแปรเชิ งประจักษ์การประยุกต์ใช้ความรู ้ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง
0.327 – 0.866 มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.883 แบบสอบถามฉบับดังกล่าวมีค่าความเชื่ อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.936
2. ข้อคาถามของการดาเนิ นงานด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) โครงสร้ าง
องค์การ 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) การบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) วัฒนธรรมองค์การ และ 5)
ภาวะผูน้ าพบว่า ตัวแปรเชิ งประจักษ์โครงสร้างองค์การ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.586
– 0.942 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.696 ตัวแปรเชิ งประจักษ์ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.625 - .895 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 ตัวแปรเชิง
ประจักษ์การบริ หารทรัพยากรบุคคล มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.797 – 0.884 มีค่าความ
เชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.942 ตัวแปรเชิ งประจักษ์วฒั นธรรมองค์การ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.586 – 0.641 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.878 ตัวแปรเชิงประจักษ์ภาวะผูน้ า มีค่า
อานาจจ าแนกรายข้อ อยู่ร ะหว่า ง 0.824 – 0.926 มี ค่ า ความเชื่ อมั่นทั้ง ฉบับ เท่ า กับ 0.943
แบบสอบถามฉบับดังกล่าวมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.950
3. ข้อคาถามของแบบสอบถามการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 3 ด้าน
ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 2) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ พบว่า ตัวแปรเชิ งประจักษ์มาตรฐานด้านการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.389 – 0.834 มีความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.806 ตัวแปรเชิงประจักษ์มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน มีค่าอานาจจาแนก
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รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.551 – 0.751 มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.860 ตัวแปรเชิงประจักษ์
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.488 - 0.810 มีค่า
ความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.840 แบบสอบถามฉบับดังกล่าวมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ
0.921
จากการหาค่าอัลฟ่ าตามแนวทางของครอนบาช (Cronbach Alpha) ในภาพรวมทั้งฉบับ ได้
ค่า Cronbach Alpha เท่ากับ .974 มีค่าเกินกว่า .70 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมี
ความเชื่อมัน่ ยอมรับได้
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้นผูว้ ิจยั นาข้อมูลเชิ งประจักษ์ ที่เก็บรวบรวมมาได้มาเตรี ยมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจัดกระทาข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และ
โปรแกรม LISREL เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
6.1 สถิติเชิงพรรณนา
6.1.1 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
6.1.2. การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส าหรั บการวิเคราะห์
ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้
6.1.3 การแปลผลข้อมูลในกรณี การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อศึกษาระดับการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การแปลความดังนี้ (วัญญา วิศาลาภรณ์, 2540)
4.51 – 5.00
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง
ระดับมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง
ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง
ระดับน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
6.2 สถิติเชิ งอนุมาน
6.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อศึกษาว่าปั จจัยทุกปั จจัยและการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นจริ งตามข้อมูลเชิงประจักษ์
6.2.2 การวิเคราะห์อิทธิ พลตัวแปรแฝง (Latent Variable Path Analysis) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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6.2.3 การวิเคราะห์ ตวั แปรสังเกต (Observed Variable) เพื่อศึกษาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปั จจัยกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
6.2.4 การทดสอบรู ปแบบการวิจยั เป็ นการตรวจสอบแบบความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิง
เส้น โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์และตรวจสอบค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนี วดั ระดับความ
สอด คล้อง GFI (Goodness of Fit Index) ค่าดัชนี วดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว AGFI
(Adjusted Goodness of Fit Index) ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย RMSEA
(Root Mean Square Error of Approximation) ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต CN (Critical N) (Joreskog, &
Sorbom, 1999) ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) เกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างรู ปแบบที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุ ปได้ตามตาราง
ตารางที่ 3.3 ค่าสถิติ ดัชนี และเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องของโมเดล
ค่ าสถิติ/ดัชนี
ค่าสถิติไคสแควร์ (2)

เกณฑ์ การตัดสิ นใจ
p > 0.05

อ้างอิง
Bollen (1989);
Diamantopoulos
,& Siguaw (2006)
Diamantopoulos
,& Siguaw (2006)
Diamantopoulos
,& Siguaw (2006)
สุ ภมาส และคณะ (2554)

ค่าสถิติไคสแควร์ ต่อองศาความเป็ นอิสระ
น้อยกว่า 2 ดีมาก
น้อยกว่า 5 ยอมรับได้
(2 / df)
ค่า Root Mean Square Error of
น้อยกว่า 0.05 ดีมาก
Approximate (RMSEA)
0.05-0.08 ยอมรับได้
ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์
- ค่า Goodness of Fit (GFI)
ควรมีค่ามากกว่า 0.90
- ค่า Adjusted Goodness of Fit (AGFI)
ควรมีค่ามากกว่า 0.90
ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์
สุ ภมาส และคณะ (2554);
- ค่า Normed Fit Index (NFI)
ควรมีค่ามากกว่า 0.90 Diamantopoulos, &
- ค่า Comparative Fit Index (CFI)
ควรมีค่ามากกว่า 0.90 Siguaw (2006)
ดัชนีวดั ความสอดคล้องในรู ปความคลาด
สุ ภมาส และคณะ (2554)
เคลื่อน
Diamantopoulos, &
- ค่า Standardized Residual
ควรน้อยกว่า 2.58
Siguaw (2006)
- ค่า Standardized Root Mean Square
ควรน้อยกว่า 0.05
Residual (SRMR)
ทีม่ า: สุ ภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒั น์ (2554)
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การทดสอบโมเดลสมมติฐาน
การทดสอบโมเดลสมมติฐาน ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ องค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ และการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
1. ผูว้ ิจยั นาข้อมูล เชิ ง ประจักษ์ ที่ เก็บรวบรวมมาได้ บันทึ กข้อมูลลงโปรแกรมสาเร็ จรู ป
วิเคราะห์ ส ถิ ติพ้ื นฐาน วิเคราะห์ ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product
Moment Coefficient) และทดสอบความมี นัย ส าคัญด้วยสถิ ติทดสอบที (t-Test) เพื่ อศึ ก ษา
ความสัม พัน ธ์ ภ ายในด้า นการจัดการความรู ้ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ และการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2. ผูว้ ิจยั บันทึ กข้อมูลส่ งต่อไปยังโปรแกรม LISREL โดยร่ างรู ปแบบโมเดลสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 วาดลงในโปรแกรม LISREL สั่งโปรแกรมให้
คานวณ จะได้โมเดลการวัดซึ่ งเป็ นโมเดลตั้งต้น
3. ผู ้วิ จ ัย วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิ งยืนยันเพราะว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน มีจุดเด่นเหนื อว่าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจซึ่ งสรุ ปได้ 3 ประการ คือ (Bollen, 1989; Long, 1983; Joreskog ,&
Sorbom, 1999; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน มีการผ่อนคลาย
ข้อตกลงเบื้ องต้นที่ เข้ม งวด ยอมให้ความคลาดเคลื่ อนของตัวแปรมีค วามสั มพันธ์ กนั ได้ และ
ข้อตกลงเบื้องต้นสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง มากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ
ซึ่ งทาให้ผลการวิเคราะห์มีความถู กต้องยิ่งขึ้น 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน เป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีพ้ืนฐานทฤษฎี รองรับการวิเคราะห์ เหมาะสมกับการวิจยั ที่มีกรอบความคิดเชิ ง
ทฤษฎีหรื อโมเดลทางทฤษฎี ที่ตอ้ งตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลื น ระหว่างโมเดลตามทฤษฎี
กับข้อมูลที่ได้มาว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนมากน้อยเพียงใด และผลการวิเคราะห์สามารถ
แปลความหมายได้ง่าย 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์ และมีการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติของคาพารามิเตอร์ ทุกค่า
4. ผูว้ ิจ ัย ได้ป รั บ รู ป แบบของโมเดลตั้ง ต้นความสั ม พันธ์ เชิ ง โครงสร้ า งของการจัดการ
ความรู ้ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในการปรับ
รู ปแบบ (Model Adjustment) ผูว้ ิจยั ปรับรู ปแบบบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจยั เป็ นหลักโดยมี
การดาเนิ นการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรื อไม่มีค่า
ใดเกินความเป็ นจริ งหรื อไม่ และพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เชิ งพหุ ยกกาลังสอง (Squared
Multiple Correlation) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall Fit)
ของรู ปแบบว่าโดยภาพรวมแล้วรู ปแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจัก ษ์เพียงใด และหยุดปรั บ
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รู ปแบบเมื่อพบว่า ค่าสู งสุ ดของเศษเหลือในรู ปคะแนนมาตรฐานต่ากว่า 2.00 และไม่สามารถหา
ทฤษฎีหรื องานวิจยั มารองรับการปรับรู ปแบบได้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
5. ผูว้ ิจยั นารู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็ นรู ปแบบสุ ดท้ายไปตรวจสอบ
ค่าไค-สแควร์ ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMSEA และค่า CN กับเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้อง ต่อจากนั้นสรุ ปผลการวิจยั โดยนาเสนอรู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการ
จัดการความรู ้ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
6. ผูว้ จิ ยั ได้นารู ปแบบของโมเดลสุ ดท้าย ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มาทาการพัฒนาต่อ
โดยได้วเิ คราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ภายในปั จจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา และระหว่างการดาเนินงานที่ส่งผลต่อการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
และการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ได้ก าหนดเกณฑ์ ก ารแปลความดัง นี้
(Wiersma, William, 1990)
0.80 ขึ้นไป
หมายถึง
มีความสัมพันธ์สูงมาก
0.60 – 0.79
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสู ง
0.40 – 0.59
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
0.20 – 0.39
หมายถึง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่า
ต่ากว่า 0.20 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ต่า
7. การคัดเลือกปั จจัยมาสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
การจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ได้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวบ่งชี้ เฉพาะที่ค่ามีน้ าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป นาตัวบ่งชี้ ที่ผ่านเกณฑ์มาเขียนเป็ นแผนผังรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของการจั ด การความรู ้ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่พฒั นาแล้ว

