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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลกัษณะของการศึกษา

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Casual Relationship) ของตวัแปรหลายตวั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Structural Equation Modeling: SEM) ของการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
จดัการความรู้ในงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  
 ซ่ึงผูว้ิจยัได้การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหาสาระเก่ียวกับการจดัการความรู้ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อสร้างรูปแบบ
สมมติฐานความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างการจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดยไดก้ าหนดขั้นตอนในการศึกษาความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา ไว ้6 ตอน ประกอบดว้ย 1) ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 2) แบบแผนของการวิจยั 
3) ตวัแปรท่ีศึกษา 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์5) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
และ 6) การวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการทดสอบโมเดลสมมติฐาน และความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ
การจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูบ้ริหารระดบั  
อ านวยการ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษานั้น ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) อยูใ่นระดบัดีมาก 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้ผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในแบบการประเมินเชิง
ภววสิัย (Objective Measurement) ในการวจิยัน้ีจะพิจารณาจากผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบัคือ   ดีมาก – ดี – พอใช ้– ควรปรับปรุง – และตอ้งปรับปรุง  
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 เพื่อให้การก าหนดขนาดตวัอย่างมีความเหมาะสม และค านึงถึงความน่าเช่ือถือของ
ผลการวจิยั ผูว้จิยัจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1.1.1 จ  าแนกตามระดบัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ท่ีมีค่าคะแนนใน
ระดบัดีมาก ซ่ึงมีค่าคะแนนการประเมินมากกวา่ 4.50 
 1.1.2 จ าแนกตามเกณฑ์ในการจ าแนกสถาบันอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ท่ีไดจ้  าแนกออกเป็น 7 กลุ่ม  คือ 1) สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 2) 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการ 3) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 4) มหาวิทยาลัยราชภฏั 5 ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 6) สถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทาง และ 7) วิทยาลยัชุมชน แต่
สถาบันอุดมศึกษาเหล่าน้ีอยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน เช่น สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สังกดักระทรวงสาธารณสุข สังกดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้  
 1.1.3 จ  าแนกตามสถานท่ีตั้งของสถาบนัหลกั ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ทั้งน้ีเน่ืองจากในกรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมการศึกษา มีมหาวิทยาลัยท่ีเข้ารับการ
ประเมินฯ จ านวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.70 จากจ านวนสถาบนัท่ีเขา้รับการประเมิน 254 แห่ง 
จากทัว่ประเทศ และไดรั้บผลประเมินในระดบัดีมาก จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.67 จาก
จ านวนสถาบนัท่ีไดรั้บผลการประเมินในระดบัดีมาก 45 แห่ง จากทัว่ประเทศ  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกสถาบันอุดมศึกษา ในสถาบนัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ท่ีได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ในรอบท่ี 2 (พ.ศ. 2549-2553) โดยใช ้3 เกณฑ์ คือ คือ 
1) มีระดบัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ในระดบัดีมาก 2)  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 3) มีสถาบนัหลกัตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
            1.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มผูบ้ริหารระดับอ านวยการ และกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน จากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีอยู่ในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดบัดีมาก มีค่าคะแนนการประเมินมากกว่า 4.50 ซ่ึง
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษานั้นๆ สังกดัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และอยู่ในพื้นท่ี
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
กฎท่ี Schumacker และ Lomax (1996, อา้งใน นงลกัษณ์  วรัิชชยั, 2542) ซ่ึงไดเ้สนอใหใ้ชข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิสเรล 10-20 คน ต่อตวัแปรในการวิจยั 1 ตวัแปร การ
วจิยัคร้ังน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 20 คน ต่อ 1 ตวั จากตวัแปรสังเกตได ้12 ตวัแปร กลุ่มตวัอยา่ง
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จึงควรมีอย่างน้อยเท่ากบั 240 คน แต่เน่ืองจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่า ท่ีสามารถน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิสเรล เท่านั้น อีก
ทั้งจ  านวนประชากรกลุ่มผูบ้ริหารระดบัอ านวยการ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษามีจ านวนมาก ดงันั้น เพื่อความเป็นตวัแทนท่ีดีมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มผูบ้ริหารระดบัอ านวยการ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ข้ึนเป็นจ านวนทั้งหมด 315 คน  
 การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มแบบ 3 ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 สุ่มสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
นั้นๆ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซ่ึงจ านวนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน
การประกนัคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 กลุ่มท่ีมีประสิทธิผลในระดับดีมาก คือ มีค่าคะแนนการ
ประเมินมากกวา่ 4.50 มีจ านวน 45 แห่ง  
 ขั้นที่  2  สุ่มสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมี ท่ีตั้ งสถาบันหลักอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นๆ มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงจ านวนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีอยูใ่นเกณฑ์ทั้ง 2 
ขอ้น้ี มีจ  านวน 12 แห่ง 
 ขั้ นที่  3  สุ่มสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี มีอยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  ซ่ึงแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ 1) สถาบนัอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 2) 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเป็นส่วนราชการ 3) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยราชภฏัและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จาก 2 ขั้นตอนท่ีผ่านมา ท าให้ได้สถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษานั้นๆ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  อยู่ในระดบัดีมาก มีท่ีตั้งของสถาบนั
หลักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มีจ านวน 7 แห่ง คือ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) มหาวิทยาลยัมหิดล 3) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 5) มหาวิทยาลยัรังสิต 6) มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร-
เกษม และ 7) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ขั้นที ่4 สุ่มกลุ่มผูบ้ริหารระดบัอ านวยการ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของสถาบนั การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา โดยผูว้จิยัไดนิ้ยามลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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  1. กลุ่มผูบ้ริหารคือ ผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา หรือหนา้ท่ีด าเนินงานดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว ้โดยท าหน้าท่ีก าหนดแนว
ปฏิบติัหรือวิธีการขบัเคล่ือนนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลตามตวัเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดไว ้
โดยเป็นกลุ่มผูบ้ริหารดา้นการอ านวยการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงานในสถาบนั เช่น 
รองอธิการบดีดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา ผูอ้  านวยการส านกั/ศูนยม์าตรฐานและประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณบดี รองคณบดีดา้นการประกนัคุณภาพ ผูอ้  านวยการวิทยาลยั ผูอ้  านวยการศูนย/์ส านกั 
ท่ีตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัหน่วยงาน (SAR) ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เป็นตน้ โดยก าหนดสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาละ 5 หน่วยงานๆ ละ 2 คน ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง 10 คนต่อสถาบนั รวมทั้งส้ิน 70 คน 
  2. กลุ่มปฏิบติังานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ ผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพทั้งระดบัคณะ/ศูนย/์ส านกั และระดบัสถาบนั เพื่อให้ผล
การด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา บรรลุถึงเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกนั
คุณภาพท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดไว ้
ระดบัหน่วยงานในสถาบนั เช่น หวัหนา้ส านกังานคณบดี หัวหน้าศูนยป์ระกนัคุณภาพระดบัคณะ/
ส านกั เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพระดบัคณะ/ส านกั/ภาควิชา/สาขา เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพประจ า
สถาบนั สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาละ 7 หน่วยงานๆ ละ 5 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 35 คน ต่อ
สถาบนั รวมทั้งส้ิน 245 คน 
 โดยมีรายละเอียดกลุ่มตวัอยา่งดงัตารางท่ี 3.1 – 3.2 
 
ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน
การประกนัคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 กลุ่มท่ีมีประสิทธิผลในระดบัดีมาก 

หน่วย : คน 

กลุ่ม
สถาบัน 

สถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ปฏิบัติการ 

1 1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 45 10 35 
2. มหาวทิยาลยัมหิดล 45 10 35 

2 3. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 45 10 35 
4. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 45 10 35 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

กลุ่ม
สถาบัน 

สถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริหาร ปฏิบัติการ 

3 5. มหาวทิยาลยัรังสิต 45 10 35 
6. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 45 10 35 
7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   

45 10 35 

รวม 315 70 245 

 
2. แบบแผนของการวจัิย  
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแผนการวิจยั (Research Design) เพื่อเป็นการวางแผนการด าเนินการวิจยั 

ท่ีมาจากการผสมผสานทฤษฎี แนวคิด ขอ้มูล และแนวทางด าเนินงานวิจยั เพื่อให้ไดค้  าตอบมาตอบ
ประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์การวิจยั และการวางแผนตรวจสอบโดยใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์เพื่อ
เช่ือมโยงสู่ปัญหาการวิจยั อยา่งมีประสิทธิภาพ  (Kerlinger, 2000) โดยไดแ้สดงแผนการวิจยัใน 3 
รูปแบบ คือ  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ แผนปฏิบติัการวจิยั และกรอบการวจิยั ดงัน้ี 
                ข้อตกลงเบือ้งต้น (Basic Assumption) 

     การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใช้แนวคิดในการวิจยั ใน 3 แนวคิดท่ีส าคญัคือ การจดัการ
ความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงมาจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวจิยัจากทั้งในและต่างประเทศดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้น บทท่ี 2 การ
ก าหนดตวัแปรดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูว้ิจยัเลือกใชเ้กณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี 
สมศ. ไดก้ าหนดเป็น 7 มาตรฐาน แต่ดว้ยการวิจยัในคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาเฉพาะในดา้นการจดัการ
ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการด าเนินงาน ท าให้ตวัแปรท่ีเลือก
ศึกษาในส่วนของเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเนน้ไปท่ีตวัแปรดา้นกระบวนการ ซ่ึง สมศ.ได้
ท าการจ าแนกไวแ้ลว้ คือ มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร  มาตรฐานท่ี 
4 มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานดา้นระบบการประกนั
คุณภาพ 
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ภาพประกอบที ่3.1 แผนปฏิบัติการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ตัวแปรทีศึ่กษา  

ผูว้ิจยัท าการการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เน้ือหาสาระเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ดว้ยการศึกษา
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงสาเหตุด้วยรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้าง และสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ไดข้อ้คน้พบประกอบดว้ยประเด็นหลกั
ต่อไปน้ี 

ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

สมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาขอ้มูล
โดยรวม 

สร้าง/ทดสอบ/พฒันาคุณภาพ
แบบสอบถาม 

 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษา 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยัทั้งใน
และต่างประเทศ 

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารในสถาบนัอุดมศึกษา
ท่ีผา่นการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกรอบท่ี 2 จ  านวน 4 สถาบนัๆ ละ 
1 คน 

กระบวนการวจิยั 
สร้างแบบสอบถามและให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินค่า 
IOC  

ส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บ
ขอ้มูล ไปยงั หวัหนา้หน่วยงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพการ ศึกษาในสถาบนั 
อุดมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 7 

สถาบนั เพ่ือนดัหมายท าความเขา้ใจกบั
งานวิจยัและนดัหมายแจกแบบสอบถาม

แก่กลุ่มตวัอยา่งของแต่ละสถาบนั 
สรุป/ประมวลผล/วิเคราะห์แบบสอบถาม 

ดว้ยสถิติท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล 

จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์  

เผยแพร่ผลงานวิจยั  
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  1. ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้   

  1.1 การแสวงหาและสร้างความรู้  
1.2 การจดัเก็บความรู้ 
1.3 การแบ่งปันความรู้ และ  
1.4 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

 2. ปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
   2.1 โครงสร้างองคก์าร  

2.2 ระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
2.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
2.4 วฒันธรรมองคก์าร และ  
2.5 ภาวะผูน้ า 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในด้าน
กระบวนการ 

 3.1 มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
  3.2 มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ 
  3.3 มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ 

 การยกร่างรูปแบบโมเดลสมมติฐานความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ผูว้จิยัน าผลสรุปการศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อใชเ้ป็นฐานในการร่างรูปแบบความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  จ าแนกประเภทของตัวแปร ก าหนดรหัสของตัวแปร ก าหนดลักษณะ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร ไดร่้างรูปแบบโมเดลสมมติฐาน ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการ
จดัการความรู้ กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ดงัภาพท่ี 1.2 โมเดลสมมติฐานความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้กบัองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
  ลกัษณะของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตวัแปรในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร แบ่งเป็นตวัแปรแฝงภายใน 1 
ตวัแปร ตวัแปรแฝงภายนอก 2 ตวัแปร ท าใหมี้ตวัแปรสังเกตไดร้วม 12 ตวัแปร มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา ศึกษาจากตวัแปรสังเกตได้ด้านกระบวนการ 3 ตวัแปรคือ 1) มาตรฐานด้านการ
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พฒันาสถาบนัและบุคลากร 2) มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และ 3) มาตรฐาน
ดา้นระบบการประกนัคุณภาพ 

ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย 
1. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้  
 ศึกษาจากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปรคือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บ

ความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
  2. ปัจจัยด้านองค์การแห่งการเรียนรู้  

 ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรคือ 1) โครงสร้างองค์การ 2) ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 3) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์4) วฒันธรรมองคก์าร และ 5) ภาวะผูน้ า 

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการเกบ็ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    4.1 การเกบ็ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
  4.1.1 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยมีหนงัสือขอความร่วมมือใน

การเก็บขอ้มูล เพื่อท าดุษฎีนิพนธ์จากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไป
ยงัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีท าการศึกษาทั้ง 7 แห่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
  4.1.2 ผู้วิจัย เข้าพบผู ้บริหารหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ ของแต่ละ
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพื่อ ช้ีแจงว ัตถุประสงค์ วิ ธีการจดัเก็บขอ้มูล และรายละเอียด
ของเน้ือหาในแบบสอบถาม 
   4.1.3 ผูว้ิจยั และผูแ้ทนสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ร่วมกนัวางแผนในการ
จดัเก็บขอ้มูล และก าหนดวนั เวลาในการจดัเก็บขอ้มูล 
   4.1.4 ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  4.1.4.1 ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บขอ้มูล เน้ือหาของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ 
วธีิการ และประโยชน์ท่ีผูใ้หข้อ้มูลจะไดรั้บ 
  4.1.4.2 กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง โดยไม่ตอ้งระบุช่ือ และ
นามสกุล 
   4.1.4.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามหลงัจากกรอกขอ้มูลเสร็จส้ิน และกล่าว
ขอบคุณ  
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5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาศึกษา

แนวคิด ทฤษฏี ผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ และสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อศึกษาขอ้มูลบริบทโดยรวม ซ่ึงท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
เก่ียวกบัประเด็นท่ีท าการศึกษาวิจยั ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบท่ี 2 จ  านวน 4 ท่าน จาก 4 สถาบนั ดงัน้ี 

1. ผศ.ประทีป แกว้เหล็ก รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
2. นายพงศว์ทิย ์วฒิุวริิยะ ผูช่้วยอธิการบดีดา้นวชิาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สุวรรณภูมิ 
3. ผศ.จนัทรัตน์  ก่ิงแสง   ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
4. ดร.นาวนิ พรมใจสา ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานและประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัเชียงราย 
 และร่างแบบสอบถามจากการรวบรวมขอ้มูลทั้ง 2 ส่วน เม่ือสร้างแบบสอบถามและให้

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบประเมิน และให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ไดค้่าความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม (Item Objective Conguence Index : IOC) และน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ และน าไปใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั ดงั
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ก าหนดขอบข่ายในการสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบันิยามศพัท ์ตามตวัแปรท่ีศึกษา 
2.  สร้างขอ้ค าถามฉบบัร่างตามขอบข่ายท่ีก าหนด โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ย แบบสอบถามเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา แบบสอบ 
ถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ และแบบสอบถามเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 4 
ตอน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ 
(checklist) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุต าแหน่ง สังกดัหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน และระดบั
การศึกษา 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 2) มาตรฐานดา้น
หลักสูตรและการเรียนการสอน และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ ในการสร้าง
แบบสอบถามผูว้ิจยัดดัแปลงบางส่วนจากแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปฏิบติัของมหาวทิยาลยัราชภฏั ของกานต ์ เสกขนุทด  
(2552) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการสร้างแบบสอบถามผูว้ิจยัดัดแปลงมาจากเคร่ืองมือการประเมินการจดัความรู้ 
(Knowledge Management Assessment Instrument : KMAI) ของ Lawson (2003) เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

ตอนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) 
โครงสร้างองคก์าร 2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 4) วฒันธรรมองคก์าร 
และ 5) ภาวะผูน้ า ในการสร้างแบบสอบถามผูว้จิยัดดัแปลงบางส่วนจากแบบสอบถามวดัล าดบัขั้น
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ของชาคริต ศึกษากิจ 
(2550) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
 ส าหรับเกณฑก์ารแปลความหมาย ค่าคะแนนเฉล่ียของระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษา การด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ และการด าเนินงานดา้นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที่ 3.2 ช่วงของคะแนนเฉล่ีย และเกณฑ์การแปลความหมายระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การด าเนินงานด้านการจดัการความรู้ และการ
ด าเนินงานดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 

ระดับ การประกนั 
คุณภาพการศึกษา 

การจัดการความรู้ และ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

4.50 – 5.00 มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัสูง มีการด าเนินงานในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง มีการด าเนินงานในระดบัมาก 
2.50 – 3.49 มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง มีการด าเนินงานในระดบัปาน

กลาง 
1.50 – 2.49 มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า มีการด าเนินงานในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 มีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัต ่า มีการด าเนินงานในระดบันอ้ย

ท่ีสุด 
 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ในการสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดค้  านึงถึงการสร้างแบบสอบถาม ใหเ้ป็นไปตาม 

หลกัวชิาการท่ีถูกตอ้ง และการไดแ้บบสอบถามท่ีดีมีคุณภาพมีความตรงทั้งในเชิงโครงสร้าง  
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(Structure Validity) และในเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
3.1 การตรวจสอบความตรง (Validity) 

3.1.1 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Structure Validity) นั้น ใชเ้ทคนิค 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ตามแนวคิดของ Joreskog, & 
Sorbom (1999) โดยตรวจสอบว่าองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา 3 ดา้น ปัจจยัดา้นการจดัการความรู้ 4 ดา้น และปัจจยัดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
5 ดา้นนั้นมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และครอบคลุมในเชิงทฤษฎีแลว้ 
   3.1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) นั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาแลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม(Content 
ValidityCongruence Index : IOC) นอกจากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบค าถามแต่ละขอ้ในลกัษณะ
มาตราส่วนประมาณค่าแลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย (Item Objective Congruence index : IOC) หรือดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(สุวิมล ติรกานนัท์, 2554) โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญ 
รวม 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ดา้นการ
จดัการความรู้ ดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และดา้นระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
   3.1.2.1 รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถมัป์ 
   3.1.2.2.รศ.ดร.อภินนัท ์ จนัตะนี มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
   3.1.2.3 ผศ.ดร.ยทุธ์  ไกยวรรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
   3.1.2.4 รศ.ดร.กาสัก  เตะ๊ขนัหมาก มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
   3.1.2.5 ผศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  
 ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดไดต้รวจสอบความตรงทางเน้ือหา ความถูกตอ้ง และครอบคลุม
เน้ือหาเชิงทฤษฎีท่ีไดศึ้กษา วเิคราะห์ ซ่ึงค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงคข์อง
แบบสอบถาม รายขอ้ท่ีคดัเลือกมาใช้วิจยัในคร้ังน้ี มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 และค่าความตรง 
(validity) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 โดยท่ีขอ้ค าถามท่ีสร้างข้ึนทุกขอ้ มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
มากกวา่ .80 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้  

3.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและ 
ผ่านการตรวจสอบเชิงโครงสร้างและเชิงเ น้ือหาแล้วไปทดลองใช้กับตัวอย่างผู ้ให้ข้อมูล 
(Informants) ท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีจะใชใ้นการวจิยั ในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่ได้
ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจ  านวน 30 คน จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.974 
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 ซ่ึงมาจากการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ในสถาบนัการศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน เพื่อด าเนินการตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Discriminate 
Power) ดว้ยวิธีการหาค่าสหสัมพนัธ์คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total Correlation) โดย
เลือกขอ้ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิพนัธ์กบัคะแนนรายข้อมากกว่า .20 ข้ึนไป และหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability)  ดว้ยเทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งภายใน  (Internal consistency) โดยใชก้ารหา
ค่าอลัฟ่าตามแนวทางของครอนบาช (Cronbach Alpha) โดยไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึน จ าแนกรายตวัแปรท่ีศึกษา ใน 3 ตวัแปร  ท าให้ไดแ้บบสอบถาม 3 ดา้น ซ่ึงแสดงค่าความ
เช่ือมัน่ ดงัรายละเอียด ดงัน้ี  
 1. ขอ้ค าถามของแบบสอบถามการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การ
แสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยุกตใ์ชค้วามรู้ 
พบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษก์ารแสวงหาและสร้างความรู้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.389  
- 0.813  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.815 ตวัแปรเชิงประจกัษก์ารจดัเก็บความรู้ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.673 – 0.892  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.941  ตวัแปรเชิง
ประจกัษก์ารแบ่งปันความรู้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.294 - 0.881 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั 0.883  ตวัแปรเชิงประจกัษก์ารประยุกตใ์ชค้วามรู้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 
0.327 – 0.866  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.883   แบบสอบถามฉบบัดงักล่าวมีค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.936 
 2. ขอ้ค าถามของการด าเนินงานดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 4) วฒันธรรมองค์การ และ 5) 
ภาวะผูน้ าพบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษโ์ครงสร้างองคก์าร มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.586 
– 0.942 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.696 ตวัแปรเชิงประจกัษร์ะบบขอ้มูลสารสนเทศ มีค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.625 - .895 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.927   ตวัแปรเชิง
ประจกัษก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.797 – 0.884 มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.942 ตวัแปรเชิงประจกัษว์ฒันธรรมองคก์าร มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหวา่ง 0.586 – 0.641 มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.878  ตวัแปรเชิงประจกัษภ์าวะผูน้ า มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.824 – 0.926 มีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับเท่ากับ 0.943 
แบบสอบถามฉบบัดงักล่าวมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.950 

3. ขอ้ค าถามของแบบสอบถามการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 2) มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน และ 3) มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ พบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษม์าตรฐานดา้นการ
พฒันาสถาบนัและบุคลากร มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.389 – 0.834 มีความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.806  ตวัแปรเชิงประจกัษม์าตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน มีค่าอ านาจจ าแนก
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รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.551 – 0.751  มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.860   ตวัแปรเชิงประจกัษ์
มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.488 - 0.810  มีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.840 แบบสอบถามฉบบัดงักล่าวมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  
0.921 
 จากการหาค่าอลัฟ่าตามแนวทางของครอนบาช (Cronbach Alpha) ในภาพรวมทั้งฉบบั ได้
ค่า Cronbach Alpha เท่ากบั .974 มีค่าเกินกวา่ .70 ข้ึนไป แสดงให้เห็นวา่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมี
ความเช่ือมัน่ยอมรับได ้   
 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ท่ีเก็บรวบรวมมาไดม้าเตรียมการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดักระท าขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป และ
โปรแกรม LISREL เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
  6.1 สถิติเชิงพรรณนา 
   6.1.1 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
   6.1.2. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิเคราะห์
ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา การจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้  
   6.1.3 การแปลผลขอ้มูลในกรณีการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เพื่อศึกษาระดบัการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลความดงัน้ี (วญัญา วศิาลาภรณ์, 2540) 

4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดบัมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

  6.2 สถิติเชิงอนุมาน 
  6.2.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อศึกษาว่าปัจจยัทุกปัจจยัและการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเป็นจริงตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  6.2.2 การวิเคราะห์อิทธิพลตวัแปรแฝง (Latent Variable Path Analysis) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  
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   6.2.3 การวิเคราะห์ตวัแปรสังเกต (Observed Variable) เพื่อศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปัจจยักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
  6.2.4 การทดสอบรูปแบบการวจิยั เป็นการตรวจสอบแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้น โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และตรวจสอบค่าไค-สแควร์ ค่าดชันีวดัระดบัความ
สอด คลอ้ง GFI (Goodness of Fit Index) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ AGFI 
(Adjusted Goodness of Fit Index) ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย RMSEA 
(Root Mean Square Error of Approximation) ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤต CN (Critical N) (Joreskog, & 
Sorbom, 1999) ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) เกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปไดต้ามตาราง 
  
ตารางที ่3.3 ค่าสถิติ ดชันี และเกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งของโมเดล 
 

ค่าสถิติ/ดัชนี เกณฑ์การตัดสินใจ อ้างองิ 

ค่าสถิติไคสแควร์ (2) p > 0.05 Bollen (1989); 
Diamantopoulos  
,& Siguaw (2006) 

ค่าสถิติไคสแควร์ต่อองศาความเป็นอิสระ 
(2 / df) 

นอ้ยกวา่ 2 ดีมาก  
นอ้ยกวา่ 5 ยอมรับได ้

Diamantopoulos  
,& Siguaw (2006) 

ค่า Root Mean Square Error of 
Approximate (RMSEA) 

นอ้ยกวา่ 0.05 ดีมาก  
0.05-0.08 ยอมรับได ้

Diamantopoulos  
,& Siguaw (2006) 

ดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมบูรณ์ 
- ค่า Goodness of Fit (GFI) 
- ค่า Adjusted Goodness of Fit (AGFI) 

 
ควรมีค่ามากกวา่ 0.90 
ควรมีค่ามากกวา่ 0.90 

สุภมาส และคณะ (2554) 

ดชันีวดัความสอดคลอ้งเชิงสัมพทัธ์ 
- ค่า Normed Fit Index (NFI) 
- ค่า Comparative Fit Index (CFI) 

 
ควรมีค่ามากกวา่ 0.90 
ควรมีค่ามากกวา่ 0.90 

สุภมาส และคณะ (2554); 
Diamantopoulos, &  
Siguaw (2006) 

ดชันีวดัความสอดคลอ้งในรูปความคลาด 
เคล่ือน 
- ค่า Standardized Residual 
- ค่า Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR) 

 
 

ควรนอ้ยกวา่ 2.58 
ควรนอ้ยกวา่ 0.05 

สุภมาส และคณะ (2554) 
Diamantopoulos, &  
Siguaw (2006) 

ทีม่า: สุภมาส องัศุโชติ, สมถวลิ วจิิตรวรรณา และ รัชนีกลู ภิญโญภานุวฒัน์ (2554) 
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การทดสอบโมเดลสมมติฐาน  
การทดสอบโมเดลสมมติฐาน ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ องคก์าร

แห่งการเรียนรู้ และการประเมินคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
   1. ผูว้ิจยัน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ท่ีเก็บรวบรวมมาได้ บนัทึกข้อมูลลงโปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Coefficient) และทดสอบความมีนัยส าคญัด้วยสถิติทดสอบที (t-Test) เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ภายในด้านการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  2. ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มูลส่งต่อไปยงัโปรแกรม LISREL โดยร่างรูปแบบโมเดลสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 วาดลงในโปรแกรม LISREL สั่งโปรแกรมให้
ค านวณ จะไดโ้มเดลการวดัซ่ึงเป็นโมเดลตั้งตน้ 

3. ผู ้วิจ ัยวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพราะวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีจุดเด่นเหนือวา่การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจซ่ึงสรุปได้  3  ประการ คือ (Bollen, 1989; Long, 1983; Joreskog ,& 
Sorbom, 1999; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีการผอ่นคลาย
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีเขม้งวด ยอมให้ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัได้ และ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง มากกวา่การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
ซ่ึงท าให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีพื้นฐานทฤษฎีรองรับการวิเคราะห์ เหมาะสมกบัการวิจยัท่ีมีกรอบความคิดเชิง
ทฤษฎีหรือโมเดลทางทฤษฎี ท่ีตอ้งตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน ระหว่างโมเดลตามทฤษฎี
กบัขอ้มูลท่ีไดม้าวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนมากนอ้ยเพียงใด และผลการวเิคราะห์สามารถ
แปลความหมายไดง่้าย 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จะให้ค่าประมาณพารามิเตอร์และมีการทดสอบ
นยัส าคญัทางสถิติของค าพารามิเตอร์ทุกค่า 

 4. ผูว้ิจ ัยได้ปรับรูปแบบของโมเดลตั้งต้นความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการ
ความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในการปรับ
รูปแบบ (Model Adjustment) ผูว้ิจยัปรับรูปแบบบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจยัเป็นหลกัโดยมี
การด าเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ วา่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีค่า
ใดเกินความเป็นจริงหรือไม่ และพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงพหุยกก าลงัสอง (Squared 
Multiple Correlation) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคลอ้งรวม (Overall Fit) 
ของรูปแบบว่าโดยภาพรวมแล้วรูปแบบสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์เพียงใด และหยุดปรับ
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รูปแบบเม่ือพบวา่ ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานต ่ากวา่ 2.00 และไม่สามารถหา
ทฤษฎีหรืองานวจิยัมารองรับการปรับรูปแบบได ้(นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2542) 

5. ผูว้ิจยัน ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ องค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีเป็นรูปแบบสุดทา้ยไปตรวจสอบ 
ค่าไค-สแควร์ ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMSEA และค่า CN กบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตรวจสอบความ
สอดคล้อง ต่อจากนั้นสรุปผลการวิจยั โดยน าเสนอรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการ
จดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

6. ผูว้จิยัไดน้ ารูปแบบของโมเดลสุดทา้ย ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา มาท าการพฒันาต่อ
โดยไดว้เิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ภายในปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา และระหวา่งการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อการจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
และการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความดังน้ี 
(Wiersma, William, 1990) 

0.80 ข้ึนไป  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์สูงมาก 
0.60 – 0.79  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
0.40 – 0.59  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
0.20 – 0.39  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากวา่ 0.20  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ต ่า 

  7. การคดัเลือกปัจจยัมาสังเคราะห์ เพื่อพฒันาเป็นรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ
การจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งช้ี เฉพาะท่ีค่ามีน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป น าตวับ่งช้ีท่ีผ่านเกณฑ์มาเขียนเป็นแผนผงัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ของการจัดการความ รู้  องค์การแห่งการเ รียน รู้  และการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีพฒันาแลว้ 


