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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การ
แห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เป็ นการวิจยั ที่มุ่งเน้นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพใช้การ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กประกอบการสร้ างเครื่ องมื อเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
โครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM) ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ ในงาน
ด้า นการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา องค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
วิธีการวิจยั (Research Method) ที่นามาใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์การวิจยั ข้างต้นคือ
การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 ใช้เทคนิ คการวิจยั เชิ ง
สารวจ (Survey Research) และวัตถุ ประสงค์ก ารวิจยั ข้อที่ 2 ใช้เทคนิ คการวิจยั แบบการพัฒนา
แบบจาลองสมการโครงการ (Structural Equation Model: SEM) กระบวนการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Method) เริ่ มต้นจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ที่ มีผลต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา เพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ ยวกับลักษณะของตัวแปรในเชิ งทฤษฏี และทาการค้นหาถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์หลัก 2 ประการได้แก่ 1) ทา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับตัวแปรที่จะทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทา
การพัฒนาเป็ นแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ที่แสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝง (Latent Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง และ 2) ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับตัวแปรที่จะ
ทาการศึกษาในแต่ละตัวเพื่อนาข้อมูลมาทาการพัฒนาเป็ นแบบจาลองการวัด (Measurement Model)
ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
เครื่ องมือหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) ที่พฒั นาข้อคาถามมาจากแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องโดยตรง ได้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยวิธีการ 1) ตรวจสอบความเที่ยงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
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ด้วยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูช้ ่วยตรวจสอบถึงความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่ได้พฒั นาขึ้นกับเนื้ อหาใน
ทฤษฏี ด้วยเทคนิ คการคานวณหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) แล้ว
คัดเลือกข้อคาถาม ที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า .60 ขึ้นไป 2) นาแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้ นจากข้างต้นไปดาเนิ นการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Discriminate Power) ด้วยการนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่ มที่มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่ มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 ฉบับ เพื่อ
ตรวจสอบค่าอานาจจาแนกรายข้อด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (ItemTotal Correlation) โดยให้ขอ้ คาถามที่ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อมากกว่า .20 ขึ้น ไปถื อว่ามีคุณภาพ
เพียงพอ 3) ดาเนิ นการหาค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยให้แบบสอบถามตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation
Variable) ที่มีค่าความเชื่ อมัน่ มากกว่า .70 ขึ้นไปถือว่ามีคุณภาพที่เพียงพอ 4) ดาเนินการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจาลองการวัด (Measurement Model) ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis)
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ด้วยสถิ ติพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อทาการตรวจสอบ 1) ระดับของการ
จัดการคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 2) ระดับของการจัดการความรู ้ ในงานด้านประกันคุ ณภาพ
การศึกษา และ 3) ระดับของการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ แล้วจึงดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL เพื่อทาการตรวจสอบว่าแบบจาลองสมการ
โครงสร้างที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่ แล้วตรวจสอบถึงค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิพลความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) อยูใ่ นระดับดีมาก มีที่ต้ งั สถาบันหลักอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และอยูภ่ ายใต้
สังกัดสานัก งานคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา ซึ่ งมี จานวน 7 แห่ ง คือ 1) จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2)
มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5) มหาวิทยาลัยรังสิ ต 6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันอุดมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ได้รับกลับคืนและมีความสมบูรณ์ที่จะนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวน 272 ฉบับ คิด
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เป็ นร้อยละ 86.35 ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการกาหนดสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิจยั และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายละเอียดดังนี้
สั ญลักษณ์ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิ งเส้น (Structural
Equation Model : SEM) ได้ทาการวิเคราะห์ ท้ งั แบบจาลองการวัด (Measurement Model) และ
แบบจาลองโครงสร้าง (Contractual Model) จึงส่ งผลให้เกิดตัวแปรที่จะต้องทาการศึกษาทั้งตัวแปร
แฝง (Latent Variable) และตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable) ซึ่ งได้ทาการกาหนด
สัญลักษณ์ของตัวแปรที่ได้ทาการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ไว้ดงั ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง (Latent Variable) และตัวแปรเชิ งประจักษ์ (Observation
Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
1. การจัดการความรู้ (KM)

2. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

3. การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในด้านกระบวนการ
(QA)
2.
3.

ตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable)
การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA)
การจัดเก็บความรู ้ (KMB)
การแบ่งปั นความรู ้ (KMC)
การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD)
โครงสร้างองค์การ (LOA)
ระบบข้อมูลสารสนเทศ (LOB)
การบริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC)
วัฒนธรรมองค์การ (LOD)
ภาวะผูน้ า (LOE)
มาตรฐานด้ า นการพัฒ นาสถาบัน และบุ ค ลากร
(QAA)
มาตรฐานด้ า นหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอน
(QAB)
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QAC)
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สั ญลักษณ์แทนค่ าสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันและความเป็ นระเบียบในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้กาหนดสัญลักษณ์แทนค่าสถิติต่างๆ
สั ญลักษณ์
ความหมาย
M
ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
r
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)
R2
ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณยกกาลังสอง (Squared Multiple Correlation)
ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – Square)
2
df
ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom)
P-value
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน

Beta
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยตัวแปรในรู ปคะแนนมาตรฐาน
S.E.
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ าหนักองค์ประกอบ
e
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวบ่งชี้
t
ค่าอัตราส่ วน t ใช้ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
F
ค่าอัตราส่ วน F ใช้ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ร่วมของการ
พยากรณ์
SS
ค่า Sum of Square
MSE
ค่าความคลาดเคลื่อนกาลังสอง (Mean Square Error)
GFI
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index)
AGFI
ค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index)
RMSEA
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square
Error of Approximation)
SRMR
ค่าดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของส่ วนที่เหลือ (Standardized Root
Mean Square Residual)
RMR
ค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square)

135

CN
DE
IE
TE
v
c

ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
อิทธิพลรวม (Total Effect)
การหาค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variable Extracted)
การตรวจสอบความเที่ยงของมาตราวัด (Construct Reliability)

โดยการนาเสนอผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล น าเสนอสอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ที่ ไ ด้
กาหนดไว้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน เกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ ยวกับ
ระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับสถาบัน ระดับการจัดการความรู้ และระดับ
ขององค์ก ารแห่ ง เรี ย นรู ้ ต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา และการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ของปั จจัยเชิ งสาเหตุที่
ส่ งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
หรื อไม่ (Model Fit) รวมถึ งการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) ทางอ้อม
(Indirect Effect) และโดยรวม (Total Effect) ของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูว้ ิจ ยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ น 7 ตอน ตามลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐาน เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ ยวกับระดับการจัดการความรู ้ ระดับขององค์การแห่ ง
เรี ยนรู้ และระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
ตอนที่ 6 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของแบบจาลอง
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้ อยละ (Percent) มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้ อยละของข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา กลุ่มสายงาน ตาแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบ บทบาท
การปฏิบตั ิงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และระยะเวลาที่รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ร้ อยละ
(n=272)

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
3. สาขาวิชาทีส่ าเร็จการศึกษา
1) การศึกษา
2) วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี
3) ศิลปศาสตร์ /สั งคมศาสตร์
4) บริหารธุรกิจ/การจัดการ
5) วิศวกรรมศาสตร์
6) อืน่ ๆ (ระบุ)......................
4. กลุ่มสายงาน
1) สายวิชาการ

73
199

26.80
73.20

3
101
128
40

1.10
37.10
47.10
14.70

42
42
74
84
13
17

15.40
15.40
27.20
30.90
4.80
6.30

83

30.50
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) สายสนับสนุนวิชาการ
5. ตาแหน่ ง / หน้ าทีร่ ับผิดชอบ
1) ผู้บริหาร
2) ผู้ปฏิบัติงาน
6. บทบาทการปฏิบัติงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
1) ระดับหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย
2) ระดับมหาวิทยาลัย
3) ระดับเครือข่ าย
4) ระดับ สกอ.
5) ระดับ สมศ.
6) อืน่ ๆ (ระบุ)...............
7. ระยะเวลาที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ านประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
1) น้ อยกว่า 1 ปี
2) 1 – 3 ปี
3) 4 – 6 ปี
4) 7 – 10 ปี
5) มากกว่า 10 ปี

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (n=272)
ร้ อยละ
189
69.50
54
215

20.10
79.90

224
77
9
26
16
7

82.40
28.30
3.30
9.60
5.80
2.60

30
88
91
45
18

11.00
32.40
33.50
16.50
6.60

จากตารางที่ 4.2 ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเพศหญิง จานวน 199
คน คิดเป็ นร้อยละ 73.20 รองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.80 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด ส่ วนใหญ่มีการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาโท จานวน 128 คนคิดเป็ นร้อยละ
47.10 รองลงมาได้แก่ ปริ ญญาตรี จานวน 101 คิดเป็ นร้อยละ 37.10 ปริ ญญาเอก จานวน 40 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.70 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย 1.10
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ส่ วนใหญ่จบการศึกษา สาขาบริ หารธุ รกิ จ/การจัดการ จานวน 84
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.90 รองลงมาได้แก่ สาขาศิลปศาสตร์ /สังคมศาสตร์ จานวน 74 คน ร้อยละ 27.20
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สาขาวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยีและการศึกษา ที่มีจานวนเท่ากันคือ จานวนสาขาละ 42 คน ร้อยละ 15.40
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 13 คน ร้อยละ 4.80 และสาขาอื่นๆ จานวน 17 คน ร้อยละ 6.30
กลุ่มสายงาน ส่ วนใหญ่อยูใ่ น สายสนับสนุนวิชาการ จานวน 189 คน ร้อยละ 69.50 และสาย
วิชาการ จานวน 83 คน ร้อยละ 30.50
ตาแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบ ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 215 คน ร้อยละ 79.90 และเป็ น
ผูบ้ ริ หาร จานวน 54 คน ร้อยละ 20.10
บทบาทการปฏิบตั ิงานด้านประกันคุ ณภาพการศึกษา ส่ วนใหญ่มีบทบาทระดับหน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัย จานวน 224 คน ร้อยละ 82.40 รองลงมาได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 77 คน ร้อยละ
28.30 ระดับ สกอ. จานวน 26 คน ร้อยละ 9.60 ระดับ สมศ. จานวน 16 คน ร้อยละ 5.80 ระดับเครื อข่าย
จานวน 9 คน 3.30 ร้อยละ และอื่นๆ จานวน 7 คน ร้อยละ 2.60
ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่ วนใหญ่มีระยะเวลา 4 – 6 ปี จานวน
91 คน ร้อยละ 33.50 รองลงมาได้แก่ 1 – 3 ปี จานวน 88 คน ร้อยละ 32.40 7 – 10 ปี จานวน 45 คน ร้อย
ละ 16.50 น้อยกว่า 1 ปี จานวน 30 คน ร้อยละ 11.00 และมากกว่า 10 ปี จานวน 18 คน ร้อยละ 6.60
ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ ระดับขององค์ การแห่ ง
เรี ยนรู้ และระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)ของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา
ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบถึงระดับของตัวแปรแฝง (Latent Variable) ซึ่ งมาจากการรวมคะแนน
ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่เป็ นตัวชี้ วดั / องค์ประกอบ และตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable)
ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ได้ดาเนิ นการ
ตรวจสอบศึกษาด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลความหมายของช่วงคะแนนกาหนดไว้คือ 4.50 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย และ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.3 – 4.6 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับการจัดการความรู้ ใน
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ ด้าน
จัดเก็บความรู้ ด้านแบ่งปั นความรู ้ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (KM)
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การจัดการความรู้ ในงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
ด้ านการแสวงหาและสร้ างความรู้
1. ความรู้ จากการจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรร่ วมกับหน่ วย
งานภายนอก
2. ความรู้ จากประสบการณ์ ตรงและการลงมือดาเนินการ
3. ความรู้ จากการหมุนเวียนงาน
4. การนาความรู้ มาใช้ ในการแก้ปัญหาการทางาน ได้ อย่างเป็ น
ระบบ
5. การได้ ความรู้ จากการเรี ยนรู้ ความสาเร็จของผลงานในอดีต
รวมเฉลีย่ (KMA)
ด้ านจัดเก็บความรู้
1. มีการจัดทารู ปแบบความรู้ ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
สถาบันฯ
2. มีการแบ่ งประเภทของความรู้ เป็ นหมวดหมู่สะดวกต่ อการ
ค้ นหาและใช้ งาน
3. มีการกลัน่ กรองความรู้ ให้ มีคุณภาพก่ อนการจัดเก็บ
4. มีการจัดเก็บความรู้ ทจี่ าเป็ นต่ อการปฏิบัติงานไว้ เป็ น
หมวดหมู่
5. มีการจัดเก็บความรู้ เป็ นระบบ ทุกคนสามารถเข้ าถึง ค้ นคืน
และนาไปใช้ ได้ สะดวก รวดเร็วและถูกต้ องในเวลาทีต่ ้ องการใช้
รวมเฉลีย่ (KMB)
ด้ านแบ่ งปันความรู้
1. บุคลากรในทุกหน่ วยงาน เห็นว่ าการจัดการความรู้ เป็ นเรื่อง
ขององค์ การในภาพรวมมากกว่าเฉพาะหน่ วยงานของตน
2. มีหน่ วยงานหลัก ที่ทาหน้ าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งคอยสอนงานด้ าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ กบั หน่ วยงานต่ างๆ

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

3.81

.973

มาก

4.23
3.47
4.10

.778
1.038
.734

มาก
ปานกลาง
มาก

4.03
3.91

.799
.688

มาก
มาก

3.57

.942

มาก

3.56

.982

มาก

3.51
3.55

1.002
.993

มาก
มาก

3.43

.970

ปานกลาง

3.53

.898

มาก

3.63

.928

มาก

3.78

1.033

มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
การจัดการความรู้ ในงานด้ านประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
ด้ านแบ่ งปันความรู้ (ต่อ)
3. มีทมี งานทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินงานด้ านการจัดการ
ความรู้ และส่ งเสริมให้ เกิดบรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4. หน่ วยงานภายในสถาบันฯ มีการทางานทีเ่ ชื่อมโยงและ
ประสานกัน
5. หน่ วยงานภายในสถาบันฯ มีการทาโครงการหรือกิจกรรม
การจัดการความรู้ ร่วมกัน
รวมเฉลีย่ (KMC)
ด้ านการประยุกต์ ใช้ ความรู้
1. มีการส่ งผ่ านหรือถ่ ายทอดความรู้ อย่ างทัว่ ถึงทั้งสถาบันฯ
2. มีการนาความรู้ จากแหล่ งต่ างๆ มาผสมผสานให้ เกิดเป็ น
ความรู้ ใหม่ สาหรับสถาบันฯ
3. มีการนาความรู้ ทสี่ ถาบันฯ จัดเก็บไว้ มาใช้ ประโยชน์ ในการ
ตัดสิ นใจ หรือ แก้ปัญหาการทางาน
4. มีการนาความรู้ ทสี่ ถาบันฯ จัดเก็บไว้ มาใช้ เพือ่ พัฒนาการ
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
5. มีการนาความรู้ มาใช้ ในการสอน และแนะนาให้ กบั ผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน
รวมเฉลีย่ (KMD)
ค่ าเฉลีย่ ของการจัดการความรู้ ในงานด้ านประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (KM)

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

3.67

1.014

มาก

3.73

.880

มาก

3.64

.969

มาก

3.69

.811

มาก

3.53
3.43

.986
.977

มาก
ปานกลาง

3.52

.994

มาก

3.62

.941

มาก

3.69

.940

มาก

3.56
3.67

.888
.732

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ตัวแปรแฝงการจัดการความรู ้ ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (KM) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้ วดั
หรื อรายตัวแปรเชิงประจักษ์ พบว่า ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) มีค่าสู งที่สุด อยูใ่ นระดับ
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มาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ ด้านแบ่งปั นความรู ้ (KMC) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) และ
ด้านจัดเก็บความรู้ (KMB) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69, 3.56 และ3.53 ตามลาดับ
เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยูร่ ะหว่าง .732 - 1.038 โดยพบว่า ตัวแปรแฝงการจัดการความรู ้ ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (KM) มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .732 เมื่อพิจารณาการกระจาย
ของข้อมูลในรายตัวชี้วดั หรื อรายตัวแปรเชิ งประจักษ์พบว่า ด้านจัดเก็บความรู้ (KMB) มีการกระจายตัว
มากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .898 รองลงมา คือ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD)
ด้านแบ่งปั นความรู ้ (KMC) และด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .888, .811 และ .688 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับการเป็ นองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ และด้านภาวะผูน้ า (LO)
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
ด้ านโครงสร้ างองค์ การ (LOA)
1. มีการกาหนดโครงสร้ างขอบเขตการปฏิบัติงานในด้ าน
การประกันคุณภาพ ไว้ อย่ างชั ดเจน
2. มีการชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ ให้ บุคลากรทุกฝ่ าย
ได้ ทราบ
3. มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ ละตาแหน่ ง
อย่างชัดเจน
4. กฎระเบียบและข้ อบังคับต่ างๆ ในสถาบันฯ ช่ วยให้ การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
5. มีการจัดระบบการทางานไว้อย่างเหมาะสม
รวมเฉลีย่ (LOA)

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

4.20

.833

มาก

4.12

.842

มาก

4.01

.893

มาก

3.92

.934

มาก

3.89
4.03

1.103
.788

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
ด้ านระบบข้ อมูลสารสนเทศ (LOB)
1. มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่ น ห้ องสั มมนา
มีสื่อประสมอิเล็กทรอนิคส์ ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ เกิด
บรรยากาศที่เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
2. มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการเรียนรู้ และมี
เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ ทชี่ ่ วยในการทางาน
3. มีระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
เพือ่ อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
4. มีการสนับสนุนการเรียนรู้ แบบทันเวลา โดยใช้ ระบบการ
เรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีช้ ั นสู ง และการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง
5. มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งเป็ น
ระบบทีใ่ ช้ คอมพิวเตอร์ ในการเสาะหา จัดเก็บ และกระจาย
ความรู้
รวมเฉลีย่ (LOB)
ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (LOC)
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร
2. มีการจูงใจบุคลากร ให้ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าทีก่ ารงาน
ด้ วยการ ศึกษาต่ อหรือเข้ ารับการฝึ กอบรมระยะสั้ น
3. มีการกาหนดนโยบาย เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรไว้ อย่างชัดเจน
4. มีการกาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการพัฒนาบุคลากร
ให้ ได้ เรียนรู้ ในสิ่ งใหม่ ๆ
5. การปฏิบัติหน้ าทีต่ ามความรับผิดชอบ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรมีอสิ ระในการเรี ยนรู้ และการปฏิบัติงาน
รวมเฉลีย่ (LOC)

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

3.90

.893

มาก

3.94

.824

มาก

3.94

.855

มาก

3.73

.929

มาก

3.82

.935

มาก

3.87

.806

มาก

3.96
3.81

.971
.967

มาก
มาก

3.84

.941

มาก

3.76

.991

มาก

3.84

.976

มาก

3.84

.879

มาก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
ด้ านวัฒนธรรมองค์ การ (LOD)
1. บรรยากาศการทางานในสถาบันฯ เอือ้ อานวยให้ บุคลากร
มีการพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
2. ส่ งเสริมให้ บุคลากรมีความคิดสร้ างสรรค์ ในการ
ปฏิบัติงาน
3. บุคลากรในสถาบันฯ ร่ วมสนับสนุนภารกิจงาน เพือ่
นาไปสู่ ความสาเร็จตามเป้าหมาย
4. ส่ งเสริมให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกีย่ วกับ
การปฏิบัติงาน
5. เอือ้ อานวยให้ เกิดการพัฒนาความสั มพันธ์ ทดี่ ีระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่ าย
รวมเฉลีย่ (LOD)
ด้ านภาวะผู้นา (LOE)
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ ของสถาบันฯ
2. ผู้บริหารสร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากรทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหารส่ งเสริมให้ บุคลากรตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
หรือกาลังจะเกิดขึน้ ในสถาบันฯ
4. ผู้บริหารส่ งเสริมให้ บุคลากรเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุ งวิธีการปฏิบัติงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพงาน
5. ผู้บริหารให้ กาลังใจแก่ บุคลากร เมื่อเกิดความผิดพลาด
หรือปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รวมเฉลีย่ (LOE)
ระดับการเป็ นองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ (LO)

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

3.73

.876

มาก

3.81

.898

มาก

3.89

.893

มาก

3.77

.933

มาก

3.86

.912

มาก

3.81

.831

มาก

3.84

1.084

มาก

3.80

1.075

มาก

3.79

.996

มาก

3.78

1.074

มาก

3.71

1.164

มาก

3.78
3.87

1.004
.764

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ตัวแปรแฝงระดับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) อยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.87 เมื่ อพิจารณาในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ งประจักษ์ พบว่า ด้านโครงสร้ าง
องค์การ (LOA) มีค่าสู งที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ (LOB) ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (LOC) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (LOD) และ ด้าน
ภาวะผูน้ า (LOE) อยูใ่ นระดับมากทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87, 3.84, 3.81 และ 3.78 ตามลาดับ
เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง .806 - 1.164 โดยพบว่าตัวแปรแฝงระดับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ (LO) มีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .764 เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ ง
ประจักษ์ พบว่า ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (LOC) มีการกระจายตัวมากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .879 รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (LOD) ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (LOB)
ด้านโครงสร้างองค์การ (LOA) และ ด้านภาวะผูน้ า (LOE) มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .831,
.806, .788 และ .764 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุ ดมศึกษา (สมศ.) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และมาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QA)
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานด้ านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA)
1. ผู้บริหารสถาบันฯ มีวสิ ั ยทัศน์ ทขี่ ับเคลือ่ นพันธกิจ
นาไปสู่ การบริ หารการจัดการทีด่ ี เช่ น การบริหารแบบมี
ส่ วนร่ วม โปร่ งใส
2. มีการพัฒนาสถาบันสู่ องค์ กรเรี ยนรู้ โดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก
3. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ทเี่ ชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ชาติ
4. มีการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่ วมกัน

ระดับการตัดสิ นใจ

การแปลค่ า

X

S.D.

4.08

.900

มาก

3.92

.931

มาก

4.18
3.89

.858
.819

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ระดับการตัดสิ นใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
S.D.
X
มาตรฐานด้ านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) (ต่ อ)
.914
5. มีนโยบายในการจัดทาระบบฐานข้ อมูล เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ 3.96
การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
รวมเฉลีย่ (QAA)
4.15
.635
มาตรฐานด้ านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน (QAB)
.848
1. ได้ ดาเนินการกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสู ตรให้ 4.00
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและสั งคม
4.00
.857
2. มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย โดยใช้ เทคนิค
และอุปกรณ์ การสอนในการเรียนรู้ ตามความต้ องการของ
ผู้เรียน
.820
3. มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้ นกระบวนการ 4.06
เรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
4.00
.822
4. คณาจารย์ มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการจัดการศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาอุดมศึกษา
3.93
.801
5. คณาจารย์ จัดการเรี ยนรู้ ทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรี ยนรู้
รวมเฉลีย่ (QAB)
3.99
.732
มาตรฐานด้ านระบบการประกันคุณภาพ (QAC)
3.96
.877
1. ได้ นาเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา
ปรับปรุ งการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯให้ เกิด
ผลดี
3.96
.839
2. ระบบประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา โดยเน้ นการมีส่วนร่ วมจากภาคีภายใน
และภายนอก
4.56
.634
3. ดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพภายใน ต่ อเนื่องทุกปี

การแปลค่ า
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
มาตรฐานด้ านระบบการประกันคุณภาพ (QAC) (ต่อ)
4. ได้ กาหนดมาตรฐานและตัวบ่ งชี้ของสถาบันทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์ ของ
สถาบัน
5. ได้ ดาเนินการในระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในทีก่ ่ อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่ อเนื่อง
รวมเฉลีย่ (QAC)
ค่ าเฉลีย่ ของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (QA)

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X

การแปลค่ า

4.37

.718

มาก

4.30

.766

มาก

4.23
4.08

.653
.654

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่าตัวแปรแฝงระดับการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
(สมศ.) (QA) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ ง
ประจักษ์ พบว่า มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QAC) มีค่าสู งที่สุด อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) และมาตรฐานด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน (QAB) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 3.99 ตามลาดับ
เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ ร ะหว่ า ง .634 –
.931 โดย พบว่ า ตัว แปรแฝงระดั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (QA) มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .654 เมื่อพิจารณาการกระจายของ
ข้อมูลในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ งประจักษ์ พบว่า มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
(QAA) มีการกระจายตัวมากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .742 รองลงมาคือ มาตรฐานด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน (QAB) และ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QAC) มีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .732 และ .653 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับสถาบัน (QA) ระดับการจัดการความรู้ (KM) และระดับขององค์การ
แห่งเรี ยนรู ้ (LO) ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวแปร
1. การจัดการความรู้ (KM)
2. องค์ การแห่ งเรียนรู้ (LO)
3. การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA)
ค่ าเฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจ
S.D.
X
3.67
.732
3.87
.764
4.08
.654
3.87

.671

การแปลค่ า
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ตัวแปรแฝงในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อ
พิจารณาในรายตัวแปร พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) มีค่าสู งที่สุด
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา คือ องค์การแห่งเรี ยนรู ้ (LO) และการจัดการความรู้
(KM) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ 3.67 ตามลาดับ
เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลด้วยการพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง .654 – .764 โดย พบว่า ตัวแปรแฝงตัวแปรแฝงในภาพรวม มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .671 เมื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูลในรายตัวแปร พบว่า องค์การแห่ งเรี ยนรู ้ (LO) มีการ
กระจายตัวมากที่สุด มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .764 รองลงมา คือ การจัดการความรู้ (KM)
และ ระดับ การประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา (สมศ.) (QA) มี ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .732 และ .654 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้ อ มู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ เชิ งโครงสร้ าง
ของการจัดการความรู้ และองค์ การแห่ งเรียนรู้ ต่ อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
3.1 ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื้ ฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ด้วยการตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้งปกติรายตัวแปรที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง

148

สมการโครงสร้างทั้งหมด โดยการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model :
SEM) ด้วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป LISREL มีขอ้ ตกลงที่สาคัญคือ ที่ กาหนดไว้ว่าตัวแปรเชิ งประจัก ษ์
(Observation Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง ควรจะมีการแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution) เนื่ องจากสถิติวิเคราะห์ข้ นั สู งเกือบทุกชนิ ดมีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่า การแจกแจง
ของตัว แปรโดยเฉพาะตัว แปรตามควรมี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ง ปกติ ดัง นั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง ตรวจสอบโดย
วิเคราะห์สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลจาก
ค่าความเบ้ ความโด่ง ซึ่ งควรมีค่าไม่เกิน +.50 (Meyer & Guarino, 2006) และพิจารณาค่า p-value ของ
สถิติทดสอบ 2 โดยพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิติ (Significant) หากตัวแปรเชิงประจัก ษ์ใดที่ทา
การทดสอบทางสถิติแล้วพบว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value น้อยกว่า 0.05) แสดงว่าตัว
แปรดังกล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ในทางตรงกันข้ามหากพบว่าตัวแปรใดที่ทาการทดสอบแล้ว
พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P-value มากกว่า 0.05) แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีการแจกแจงเป็ นแบบ
ปกติ รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 – 4.8
ตารางที่ 4.7 การตรวจสอบการกระจายของข้อมูลตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ได้แปลงเป็ นคะแนน
มาตรฐาน (Normal scale) ด้วยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ (2 ) (n = 272)
ตัวแปรเชิงประจักษ์
1. การแสวงหาและสร้ าง
ความรู้ (KMA)
2. ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้
(KMB)
3. ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้
(KMC)
4. การประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้
(KMD)
5. โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก า ร
(LOA)

X

S.D

3.91

.688

-0.082

-0.264

ChiSquare
1.164

3.53

.898

-0.073

-0.294

1.370

0.504

3.69

.811

-0.091

-0.368

2.407

0.300

3.56

.888

-0.088

-0.308

1.631

0.442

4.03

.788

-0.202

-0.462

5.638

0.060

Skewness Kurtosis

p-value
0.559
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ตารางที่ 4.7 (ต่ อ)
ตัวแปรเชิงประจักษ์

X

6. ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ 3.87
(LOB)
7. การบริ หารทรั พยากร 3.84
บุคคล (LOC)
8. วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 3.81
(LOD)
3.78
9. ภาวะผู้นา (LOE)
10. มาตรฐานด้ านการพัฒนา 4.00
สถาบันและบุคลากร (QAA)
11. มาตรฐานด้ า นหลั ก สู ต ร 3.99
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
(QAB)
12. มาตรฐานด้ านระบบการ 4.23
ประกันคุณภาพ (QAC)
Relative Multivariate Kurtosis = 1.178

.806

-0.162

-0.412

ChiSquare
3.967

.879

-0.181

-0.450

5.001

0.082

.831

-0.126

-0.339

2.368

0.306

1.004
.742

-0.131
-0.109

-0.341
-0.332

2.455
2.097

0.293
0.350

.732

-0.160

-0.401

3.730

0.155

.653

-0.201

-0.469

5.766

0.056

S.D

Skewness Kurtosis

p-value
0.138

จากตารางที่ 4.7 เมื่ อ ท าการตรวจสอบการกระจายของข้อ มู ล ของตัว แปรเชิ ง ประจัก ษ์
(Observation Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง ด้วยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์
(2 ) โดยทาการตรวจสอบที่ค่านัยสาคัญทางสถิติ พบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติแสดงว่าการกระจาย
ของข้อมูลเป็ นแบบปกติ (Normal Distribution) การตรวจสอบที่ค่านัยสาคัญทางสถิติ ของสถิติทดสอบ
ไค – สแควร์ (2 ) ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษา พบว่า ตัวแปรเชิ งประจักษ์ส่วนใหญ่มีการ
แจกแจงในลักษณะเบ้ซ้ายหรื อค่าความเบ้ติดลบ แสดงว่า คะแนนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ ย
ส่ วนค่าความโด่งนั้น ส่ วนใหญ่มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงที่ค่อนข้างป้ านหรื อโค้งน้อย
(กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า มีการกระจายของข้อมูลไม่มาก แสดงว่า
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่ มตัวอย่างไม่แตกต่างกันภายในกลุ่ม เมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ งร่ วมกัน
พบว่า มีบางส่ วนที่มีค่าต่ากว่าค่าที่เข้าใกล้กบั โค้งปกติ +.50 ซึ่ งข้อมูลทุกตัวแปรที่ไม่แจกแจงเป็ นโค้ง
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ปกติ และเมื่อทาการทดสอบไค-สแควร์ พบว่า ข้อมูลส่ วนใหญ่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
มีการกระจายตัวบ่งชี้ ไม่เป็ นโค้งปกติ แต่อย่างไรก็ตามการประมาณค่าในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ด้วยเทคนิค Maximum Likelihood นั้นมีความคงทน (Robust) ต่อการแจกแจงของตัวแปรที่ทาการศึกษา
สรุ ปได้วา่ ตัวแปรเชิงประจักษ์ดงั กล่าว สามารถนามาวิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้างนี้ได้
3.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรสั งเกตได้
ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) ที่
ทาการศึ ก ษาในแบบจาลองสมการโครงสร้ าง ด้วยการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structural Equation Model : SEM) จะต้องทาการตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้ (Observation
Variable) ที่ ท าการศึ ก ษาในแบบจาลองทั้ง หมด มี ค วามสั มพันธ์ กนั เพีย งพอที่ จะนามาพัฒนาเป็ น
แบบจาลองสมการโครงสร้ างเดี ย วกันได้หรื อไม่ และจะต้องไม่ มี ความสัม พันธ์ ก ันมากเกิ นไปจน
กลายเป็ นตัวแปรเดี ยวกัน (Overlap Variable) แสดงว่าตัวแปรทั้ง หมดในแบบจาลองจะต้องมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับพอดี โดยทาการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แตกต่าง
จากศูนย์หรื อไม่ ถ้าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่ วมและไม่มีประโยชน์ที่จะ
นาเมทริ กซ์น้ นั ไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539)
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทั้งหมดว่ามีเพียงพอที่จะทาการ
วิเคราะห์ในแบบจาลองเดี ยวกันหรื อไม่ด้วยสถิ ติทดสอบ Bartlett’s Test และตรวจสอบค่า KMO
(Kaiser – Meyer - Olkin) และตรวจสอบว่าตัวแปรที่ทาการศึกษามีความสัมพันธ์กนั มากเกินไปหรื อไม่
จากการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Correlation Pearson Product Moment)
การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ า งของการจัด การความรู ้ และองค์ก ารแห่ ง เรี ย นรู ้ ต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ ศึกษา ซึ่ งยืนยันว่าตัวแปรที่ศึกษามี
องค์ป ระกอบร่ วมกัน พบว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พันธ์ ร ะหว่า งตัว แปรสั ง เกตได้เ กื อ บทั้ง หมดมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยภาพรวมแล้ว ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ท้ งั หมดจัดอยูใ่ นระดับปานกลางถึ ง
ระดับต่า รายละเอียดดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (n =272)
ตัวแปร
QAA
QAB
QAC KMA KMB
1.000
1. QAA
2. QAB
.747** 1.000
.826** .766** 1.000
3. QAC
.631** .633** .673** 1.000
4. KMA
5. KMB
.659** .653** .628** .659** 1.000
.692** .631** .672** .632** .784**
6. KMC
.672** .649** .650** .595** .814**
7. KMD
8. LOA
.675** .538** .657** .591** .559**
.650** .656** .617** .529** .691**
9. LOB
.701** .628** .653** .587** .633**
10. LOC
11. LOD
.692** .678** .690** .632** .659**
.768** .685** .739** .658** .613**
12. LOE
หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Kaiser-Meyer-Olkin = 0.947
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645, df = 66, P-value = 0.000

KMC

KMD

LOA

LOB

LOC

LOD

LOE

1.000
.799**
.657**
.658**
.670**
.715**
.678**

1.000
.629**
.679**
.699**
.741**
.654**

1.000
.565**
.696**
.697**
.698**

1.000
.769**
.734**
.670**

1.000
.834**
.790**

1.000
.825**

1.000
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จากตารางที่ 4.8 ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ที่ได้ทาการศึกษา
ในแบบจาลองสมการโครงสร้าง ด้วยการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน ผลพบว่า
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละคู่มีความสัมพันธ์กนั ทั้งในทิศทางบวก อยู่ระหว่าง .529 ถึง .834 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่ามีตวั แปรสังเกตได้จานวน 2 คู่ ที่มีความสัมพันธ์กนั ในทิศ
ทางบวกเกิ น .80 ได้แก่ 1) การบริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC) กับ วัฒนธรรมองค์การ (LOD) มี
ความสัมพันธ์กนั ที่ระดับ .834 และ 2) การบริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC) กับ ภาวะผูน้ า (LOE) มี
ความสัมพันธ์กนั ที่ระดับ .825 ซึ่ งเป็ นค่าที่มากกว่า .80 โดยข้อเสนอของคิมและมูลเลอร์ ที่ว่า ถ้าค่า
มากกว่า .80 ข้อมูลเหมาะสมดีมากที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ แต่ถา้ น้อยกว่า .50 ข้อมูลไม่เหมาะสมที่
จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (วิลาวัลย์ มาคุม้ , 2549; Kim, & Mucller, 1978) ในภาพรวมแล้วคู่ความ
สัมพันธ์ท้ งั หมด มีความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .529 - .834 ก็ถือว่าเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิ งเส้นได้ และยังไม่ละเมิดข้อตกลงเบื้องต้น (Kelloway, 1998) แสดงให้
เห็นตัวแปรสังเกตได้ในภาพรวม ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้างนี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั
มากจนเกินไป และมีความสัมพันธ์กนั เพียงพอ โดยพิจารณาจาก Kaiser-Meyer-Olkin = .947 และ
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645 (P-value = .000) สามารถที่จะทาการวิเคราะห์ร่วมกันใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกันได้อย่างเหมาะสม
3.3 ผลการตรวจสอบความสั มพันธ์ เชิ งเส้ นตรงของตัวแปรเชิ งประจักษ์ ที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลอง ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ข้อตกลง
เบื้องต้นสาคัญอีกประการหนึ่ งของการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation
Model : SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL ที่กาหนดไว้คือ ตัวแปรเชิ งประจักษ์ (Observation Variable) ที่
ทาการศึกษาในแบบจาลองจะต้องมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงเส้นตรง (Linear Combination) ซึ่ งได้ทาการ
ตรวจสอบด้วยการ Scatter Plot Graph ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง มีรายละเอียดของการ
ตรวจสอบ ดังนี้
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ภาพประกอบที่ 4.1 การทา Scatter Plot Graph เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรเชิง
ประจักษ์ ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
จากภาพประกอบที่ 4.1 ดัง กล่ าวข้างต้นแสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเชิ ง
ประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้ างว่าทุกคู่น้ นั มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งเส้นตรง
(Linear Combination) แสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์ดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสม ที่ จะทาการ
วิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดี ยวกันอย่างไม่ละเมิดข้อตกลงทางสถิ ติ ของการวิเคราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในข้อที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์
ของการจัดการความรู ้ กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจาลองการวัดที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองสมการโครงสร้าง โดยทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
ของแบบจาลองการวัด (Measurement Model) ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการความรู้ (KM) 2) องค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ (KM) และ 3) การประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ด้วย
โปรแกรม LISREL แล้วพิจารณาว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading) มี
ค่าเกินกว่า .40 หรื อไม่ หากมีค่าเกินแสดงว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ดงั กล่าวสามารถอธิ บายตัวแปรแฝงได้ดี
และพิจารณาจากค่า R2 เพื่อตรวจสอบดูความเชื่ อถื อ (Reliability) ของตัวแปรเชิ งประจักษ์ที่
ทาการศึกษาว่าสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงได้ร้อยละเท่าไหร่ รวมทั้งดาเนิ นการ
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Composite Reliability) โดยพิจารณาจาก
ค่า Variance Extracted, c ซึ่ งควรมีค่าเกินกว่า .70 และค่า Composite Reliability, v ซึ่ งควรมีค่าเกิน
กว่า .50 รายละเอียดการตรวจสอบแต่ละแบบจาลองการวัดหรื อแต่ละตัวแปรแฝง เรี ยงลาดับดังนี้
4.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบจาลองการวัด การจัดการความรู้
(KM)
ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Correlation Pearson Product
Moment) พบว่าตัวชี้ วดั ที่เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ (KM) มีความสัมพันธ์กนั
อยูร่ ะหว่าง .595 – .814 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์
กันไม่มากเกิ นไปที่จะก่อให้เกิดปั ญหา (ค่า r. ไม่เกิ น .80) โดยพบว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์ การจัดเก็บ
ความรู้ (KMB) กับ การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด เท่ากับ .814 เมื่อทาการ
ตรวจสอบว่า ตัวแปรเหล่ า นั้นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า งเหมาะสมที่ จะนามาวิเคราะห์ ใ นแบบจาลอง
เดียวกันได้โดยพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer - Olkin) พบว่ามีค่าเท่ากับ .832 ซึ่ งมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานคือ .50 และการทดสอบด้วยด้วยสถิติทดสอบ Bartlett’s Test พบว่ามีความ สัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (Bartlett's Test of Sphericity = 778.308, df = 6, P-value =
.000) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั เหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันได้ (Joreskog, & Sorbom, 1999) และผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor
Analysis) ของแบบจาลองการวัดการจัดการความรู้ (KM) รายละเอียดดังภาพที่ 4.2 และสมการที่ 1 – 4
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Variance Extracted, c = .76 Composite reliability, v = .92
ภาพประกอบที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบจาลองการวัดการจัดการความรู้
(KM) แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
KMA = 0.50* KM, Error var.= 0.22 , R2 =
0.53………………………………………………………………1
(0.038)
(0.022)
13.38
9.99
KMB = 0.80* KM, Error var.= 0.16 , R2 =
0.80………………………………………………………………2
(0.043)
(0.020)
18.64
7.77
KMC = 0.71* KM, Error var.= 0.15 , R2 =
0.77………………………………………………………………3
(0.040)
(0.018)
17.96
8.68
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KMD = 0.81*KM, Error var.= 0.14 , R2 =
0.83………………………………………………………………4
(0.043)
(0.021)
18.94
6.55
สมการที่ 1 – 4 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิงประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั 1)
การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจัดเก็บความรู ้ (KMB) 3) การแบ่งปั นความรู ้ (KMC) และ
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) ที่มีต่อตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ (KM) โดยพบว่ามีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ ะหว่าง .50 – .81 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกตัวชี้ วดั (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 13.38 – 18.94) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยพบว่าตัวชี้ วดั การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด
เท่ากับ .81
ตัวแปรเชิงประจักษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () อยูร่ ะหว่าง .038
– .043 ตัวชี้วดั ทั้งหมด สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ (KM) หรื อมี
ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ร้อยละ 53 – 83 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Composite Reliability)
พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = ..76 และ มีค่า Composite Reliability, v = .92 ซึ่ งผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าของแบบจาลอง
การวัดการจัดการความรู้ (KM) มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบจาลององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
(LO)
ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Correlation Pearson Product
Moment) พบว่า ตัวชี้ วดั ที่ เป็ นองค์ป ระกอบของตัวแปรแฝง องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ (LO) มี
ความสัมพันธ์กนั อยู่ระหว่าง 0.529 – 0.834 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าตัวแปร
เหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั ไม่มากเกินไปที่จะก่อให้เกิดปั ญหา (Multicollinearity) (ค่า r. ไม่เกิ น .80)
โดยพบว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์ วัฒนธรรมองค์การ (LOD) กับ การบริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC) มี
ความสัมพันธ์กนั มากที่สุด เท่ากับ .834 เมื่อทาการตรวจสอบว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
เหมาะสม ที่จะนามาวิเคราะห์ในแบบจาลองเดี ยวกันได้โดยพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – MeyerOlkin) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.890 ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 0.50 และการทดสอบด้วยด้วยสถิติ
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ทดสอบ Bartlett’s Test พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Bartlett's Test
of Sphericity = 1131.895, df = 10, P-value = 0.000) แสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั
เหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ (Joreskog, & Sorbom, 1999) และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ของแบบจาลองการวัดองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ (LO) มีรายละเอียดดังภาพที่ 4.3 และ สมการที่ 5 – 9

Variance Extracted, c = 0.74 Composite reliability, v = 0.93
ภาพประกอบที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบจาลองการวัดองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ (LO) แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
LOA = 0.60*LO, Error var.= 0.26 , R2 = 0.58………………………………………………………5
(0.041)
(0.024)
14.64
10.61
LOB = 0.62*LO, Error var.= 0.26 , R2 = .60……………………………………………………….…6
(0.042)
(0.026)
14.78
10.26
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LOC = 0.79*LO, Error var.= 0.15 , R2 = 0.80…………………………………………………………7
(0.042)
(0.018)
18.71
8.35
LOD = 0.77*LO, Error var.= 0.092 , R2 = 0.87………………………….……………………..……8
(0.039)
(0.014)
20.00
6.59
LOE = 0.89*LO, Error var.= 0.21 , R2 = .79……………………………………………………….…9
(0.048)
(0.024)
18.46
8.76
สมการที่ 5 – 9 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิ งประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั 1)
โครงสร้างองค์การ 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) การบริ หารทรัพยากรบุคคล 4) วัฒนธรรมองค์การ
และ 5) ภาวะผูน้ า ที่มีต่อตัวแปรแฝง องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) โดยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ ะหว่าง 0.60 – 0.89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทุกตัวชี้ วดั (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 14.64 – 20.00) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดย
พบว่าตัวชี้วดั ภาวะผูน้ า (LOE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด เท่ากับ 0.89
ตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์ มีค่ า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่า ง
0.039 – 0.048 ตัวชี้ วดั ทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
(LO) หรื อมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ร้อยละ 58 - 87 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่ อถือได้ขององค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Composite
Reliability) พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = .0.74 และ มีค่า Composite Reliability, v = 0.93 ซึ่ ง
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
แบบจาลองการวัด
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบจาลองการวัด การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA)
ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Correlation Pearson Product
Moment) พบว่า ตัวชี้ วดั ที่ เป็ นองค์ป ระกอบของตัวแปรแฝง การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
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สถาบันอุดมศึกษา (QA) มีความสัมพันธ์กนั อยูร่ ะหว่าง .747 – .826 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างมากจนเกินไป โดยพบว่าตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กนั มากจนเกินไปได้แก่ มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QAC) กับ มาตรฐาน
ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) มีความสัมพันธ์กนั เท่ากับ .826 เมื่อทาการตรวจสอบว่าตัว
แปรเหล่ า นั้นมี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า งเหมาะสมที่ จะนามาวิ เคราะห์ ใ นแบบจาลองเดี ย วกันได้โดย
พิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer-Olkin) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.750 ซึ่ งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ
0.50 และการทดสอบด้วยด้วยสถิติทดสอบ Bartlett’s Test พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (Bartlett's Test of Sphericity = 574.706, df = 3, P-value = 0.000) แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั เหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันได้ (Joreskog &
Sorbom, 1999) และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirm Factor Analysis) ของ
แบบจ าลองการวัด การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา (QA) มี ร ายละเอี ย ดดัง
ภาพประกอบ 4.4 และ สมการที่ 10 – 12

Variance Extracted, c = 0.77 Composite reliability, v = 0.91
ภาพประกอบที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบจาลองการวัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
QAA = 0.66*QA, Error var.= 0.11 , R2 = 0.80……………………………….…………………….10
(0.035)
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18.76
QAB = 0.61*QA, Error var.= 0.16 , R2 = 0.70…………………………………………………….11
(0.037)
(0.018)
16.56
9.11
QAC = 0.60*QA, Error var.= 0.068 , R2 = 0.84……………………………….……………………12
(0.031)
(0.011)
19.22
6.19
สมการที่ 10 – 12 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิ งประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั
1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน (QAB) และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ (QAC) ที่มีต่อตัวแปรแฝง การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) โดยพบว่ามี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ()
(Standardized Solution) อยู่ระหว่าง .60 – .66 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้ วดั
(ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 16.56 – 19.22) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยพบว่าตัวชี้ วดั
มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด
เท่ากับ .66
ตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์มีค่ า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่า ง
0.031 – 0.037 ตัวชี้ วดั ทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) หรื อมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้
ร้อยละ 70 - 84 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบ
ของตัวแปรแฝง (Composite Reliability) พบว่ามี ค่า Variance Extracted, c = .0.77 และ มีค่า
Composite Reliability, v = 0.91 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แบบจ าลองการวัด การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.4 ตรวจสอบความเชื่ อถือได้ ขององค์ ประกอบ (Composite Reliability) ของตัวแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) และภายนอก (Endogenous Variable) ทีท่ าการศึกษาในแบบจาลอง
ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้างนี้ ประกอบ
ไปด้วย 1) การจัดการความรู้ (KM) 2) องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) และ 3) การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ซึ่ งก่ อนที่จะทาการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้ างใน
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แบบจาลองสมการโครงสร้าง จะต้องทาการตรวจสอบความเชื่ อถือได้ขององค์ประกอบ (Composite
Reliability) ของทุกตัวแปรแฝงก่อน ด้วยการพิจารณาจากค่าความเที่ยง (Variance Extracted, c) ซึ่ ง
ค่าที่ ยอมรั บได้จะต้องมี ค่ามากกว่า 0.50 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ ยของตัวแปรที่ สกัดได้ ด้วย
องค์ประกอบ (Composite reliability, v) ซึ่ งค่าที่ยอมรับได้จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60 (Diaman, &
Siguaw, 2000) ซึ่ ง สามารถคานวณได้จากค่า น้ าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐาน () (Standardized
Solution) ของตัวชี้วดั ในแต่ละตัวแปรแฝง และค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ()
ของแต่ละตัวชี้ วดั จากการวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวัดตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable)
และการวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวัดตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable) ดังภาพที่ 4.5 – 4.6
และตาราง 4.9 – 4.10

ภาพประกอบที่ 4.5 มาตรวัดตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบมาตรวัดตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous
Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (n = 272)
ตัวแปรแฝงภายใน
Factor Loading ()
c
v
1. องค์ การแห่ งการเรียนรู้ (LO)
.64-.94
.76
.94
2. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
.59-.67
.78
.92
สถาบันอุดมศึกษา (QA)
เกณฑ์ ; Variance Extracted, c > .60 , Composite Reliability, v > .50,
จากตารางที่ 4.9 พบว่าตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ของแบบจาลองสมการ
โครงสร้างมีค่าความเที่ยง (Variance Extracted, c) เท่ากับ 0.76-.78 เท่ากันทุกตัวแปรแฝงมีค่าอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ คือมีค่าเกินกว่า .70 และเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้
ด้วยองค์ประกอบ (Composite Reliability, v) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.92 - 0.94 ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ คือ มีค่าเกินกว่า .50 ซึ่ งตัวแปรแฝงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) มีค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ของตัวแปรที่สกัดได้ดว้ ยองค์ประกอบ (Composite Reliability, v) สู งที่สุดเท่ากับ 0.94

ภาพประกอบที่ 4.6 มาตรวัดตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable) ในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างแสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ข ององค์ป ระกอบมาตรวัด ตัว แปรแฝงภายนอก
(Endogenous Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (n = 272)
ตัวแปรแฝงภายนอก
1. การจัดการความรู้ (KM)
เกณฑ์ ; Variance Extracted, c > .60 ,

Factor Loading
()
.56-.79

c

v

.75

.92

Composite Reliability, v > .50,

จากตารางที่ 4.10 พบว่าตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable) ของแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง ซึ่ งมีตวั แปรเดี ยว คือ การจัดการความรู้ (KM) มีค่าความเที่ยง (Variance Extracted, c)
เท่ากับ .75 อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ คือ มีค่าเกินกว่า .70 และเมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของ
ตัวแปรที่สกัดได้ดว้ ยองค์ประกอบ (Composite Reliability, v) พบว่ามีค่าเท่ากับ .92 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ คือ มีค่าเกินกว่า .50
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ เพือ่ ตอบสมมติฐานการวิจัย
5.1 การวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ างตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model)
ผูว้ จิ ยั ทาการการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน ด้วยการตรวจสอบ
การกระจายของข้อมูลตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง ด้วยค่าสถิ ติ
ทดสอบ ไค – สแควร์ (2 ) พบว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์ส่วนใหญ่แล้วมีการกระจายแบบไม่เป็ นโค้งปกติ
(No Normal Curve Distribution) เพราะการทดสอบพบว่าค่า 2 ส่ วนใหญ่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แต่อย่างไรก็ตามการประมาณค่าแบบจาลองสมการโครงสร้ างด้วยเทคนิ ค Maximum Likelihood
ยังนับได้วา่ ทนต่อการแจกแจงของตัวแปรเชิ งประจักษ์ที่ทาการศึกษา จึงถือว่าสามารถอนุ โลมให้ขอ้ มูล
ดัง กล่ า วนามาใช้ใ นการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ า งเดี ย วได้ การตรวจสอบเบื้ องต้น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิ งประจักษ์ทุกคู่ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง ด้วยการตรวจสอบค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน พบว่า ตัวแปรเชิ งประจักษ์เกื อบทุกคู่มีความสัมพันธ์กนั ไม่เกิ น
.80 และมีเพียงตัวแปรเชิ งประจักษ์ 4 คู่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ เกิ น 0.80 คือ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองไม่มีความสัมพันธ์กนั มากจนเกินไป
ที่จะก่อให้เกิดปั ญหา (Multicollinearity Problem, ค่า r ในเมตริ กซ์สหสัมพันธ์มีค่าเกิน .80) และเมื่อทา
การตรวจสอบว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ในแบบจาลองมีความสัมพันธ์กนั เหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์ใน
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แบบจาลองสมการเดี ยวกันหรื อไม่โดยพิจารณาจากค่าสถิ ติ Kaiser-Meyer-Olkin = 0.947 และ
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645 df = 66 (P-value = .000) พบว่ามีความสัมพันธ์กนั เพียง
พอที่จะทาการวิเคราะห์ร่วมกันในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกัน นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบว่า
ตัวแปรเชิงประจักษ์ท้ งั หมดนั้นมีความสัมพันธ์กนั แบบเส้นตรงหรื อไม่ ด้วยการ Scatter Plot Graph ผล
ก็ พ บว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในเชิ ง เส้ น ตรง และการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบจ าลองการวัด
(Measurement Model) ก็พบว่าทุกแบบจาลองการวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างในระดับที่ยอมรับ
ได้ และตัวแปรแฝงทุกตัวก็มีค่าความเชื่อถือได้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการสร้ างแมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วม (Covariance Matrix) เพื่อนาความ
แปรปรวนร่ วมดังกล่าวมาใช้ในการดาเนินวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานในครั้ง
นี้ เพื่อให้ประมาณค่าด้วยวิธีการ Maximum Likelihood ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL โดยทาการ
เปรี ยบเทียบถึงความกลมกลืนระหว่างแบบจาลองตามสมมุติฐานที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ ได้แก่ 2; Relative χ2 ; GFI ; AGFI; RMR; SRMR; RMSEA; p-value for Test
of Close Fit และ CN (Joreskog, & Sorbom, 1996)
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน พบว่าแบบจาลองสมมุติฐาน
ยังไม่มีความคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่า 2= 211.85, df= 51, p-value = 0.000 ;
Relative χ2 = 4.15; GFI = 0.88; AGFI = 0.82; RMR = 0.025; SRMR= 0.040; RMSEA = 0.11; PValue for Test of CLOse Fit = 0.00; NFI = 0.98; IFI= 0.98; CFI = 0.98; CN = 104.22 ทั้งนี้ ถึงแม้วา่
ค่าสถิ ติทดสอบความกลมกลืนหลายตัวจะผ่านเกณฑ์การประเมินและอยูใ่ นระดับที่ดีก็ตาม แต่สถิติตวั
สาคัญ ซึ่ งได้แก่ค่า 2 ค่า Relative χ2 ค่า RMSEA และค่า CN ยังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินซึ่ งก็ยงั ถือ
ว่าแบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ (Model Non Fit) จึงส่ งผลทาให้การประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลในแบบจาลอง ยังไม่มี
ความน่ า เชื่ อ ถื อ เพี ย งพอที่ จ ะน าไปใช้ไ ด้จริ ง ทั้ง นี้ ผูว้ ิจ ัย ได้นาเสนอรู ป ภาพประกอบแบบจ าลอง
สมมุติฐานที่ยงั ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดงั ภาพที่ 4.7
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ภาพประกอบที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน แสดงเป็ นคะแนน
มาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรี ยบเทียบค่าสถิติที่คานวณได้กบั เกณฑ์มาตรฐาน (Joreskog, & Sorbom, 1999)
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน

รายการเกณฑ์
Likelihood Ratio Chi-Square
Statistic (χ2)
Relative χ2 (χ2/df)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
Root Mean Squared Residuals (RMR)

เกณฑ์ ทกี่ าหนด
(Joreskog, &
Sorbom, 1996)
P-value > .05
< 2.00
> .9
> .9
< .05

ค่ าสถิติของ
แบบจาลอง
สมมุติฐาน
211.85 (p-value
= 0.000)
4.15
0.88
0.82
0.025

การพิจารณา
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
รายการเกณฑ์
Standardized Root Mean Squared
Residual (SRMR)
Root Mean Squared Error of
Approximation (RMSEA)
P-Value for Test of CLOse Fit
Normed Fit Index (NFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Critical N (CN)

เกณฑ์ ทกี่ าหนด
(Joreskog, &
Sorbom, 1996)
< .05

ค่ าสถิติของ
แบบจาลอง
สมมุติฐาน
0.040

การพิจารณา

< .05

0.11

ไม่ผา่ นเกณฑ์

> .05
> .9
> .9
> .9
> 200

0.00
0.98
0.98
0.98
104.22

ไม่ผา่ นเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผา่ นเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ภาพประกอบที่ 4.7 และตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองสมการโครงสร้ างตาม
สมมุติฐานที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เพราะว่าค่าสถิติที่คานวณได้ คือ ค่า 2= 211.85, df= 51, p-value = 0.000 ; Relative χ2 =
4.15; GFI = 0.88; AGFI = 0.82; RMR = 0.025; SRMR= 0.040; RMSEA = 0.11; P-Value for Test of
Close Fit = 0.00; NFI = 0.98; IFI= 0.98; CFI = 0.98; CN = 104.22 ซึ่ งค่าสถิติที่สาคัญบางตัวยังไม่
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (Joreskog ,& Sorbom, 1999) ซึ่ งทาให้ผวู ้ ิจยั ยังไม่ให้ความเชื่ อถือในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect
Effect) และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการปรับแก้แบบจาลองสมการโครงสร้างตาม
สมมุติฐาน (Model Adjust) ด้วยการยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน ()
ของตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กนั ตามคาแนะนาของโปรแกรม LISREL ประกอบกับ
ความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎี โดยพยายามทาการปรั บให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อน
มาตรฐาน () ของตัวแปรเชิงประจักษ์ที่เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงเดียวกันมีความสัมพันธ์กนั
ก่อน รายละเอียดของการปรับแก้แบบจาลองนาเสนอในหัวข้อต่อไป
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5.2 การปรั บแก้ และพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้ าง (Adjust Model) เพื่อให้ มีความ
สอดคล้อง (Model Fit) กับข้ อมูลเชิ งประจักษ์
การที่แบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model) ยังไม่มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ (Non model fit) เพราะว่าค่าสถิติทดสอบในแบบจาลองดังกล่าวยังไม่ผา่ นตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ คือ 2= 211.85, df= 51, p-value = 0.000 ; Relative χ2 = 4.15; GFI = 0.88;
AGFI = 0.82; RMR = 0.025; SRMR= 0.040; RMSEA = 0.11; P-Value for Test of CLOse Fit = 0.00;
NFI = 0.98; IFI= 0.98; CFI = 0.98; CN = 104.22 ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (Joreskog ,&
Sorbom, 1999) ส่ งผลโดยตรงทาให้ผวู ้ ิจยั ยังไม่ให้การยอมรับเชื่ อถื อในแบบจาลองดังกล่ าวในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect
Effect) และอิทธิ พลโดยรวม (Total Effect) นามาใช้ในการอธิ บายปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ งภายใต้
ขอบเขตของการวิจยั ครั้งนี้
ทั้งนี้จึงได้ดาเนินการปรับแก้และพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Adjust Model) เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
() ของตัวแปรเชิ งประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กนั ตามคาแนะนาของโปรแกรม LISREL ประกอบ
กับความเป็ นไปได้ในทางทฤษฎี แล้วตรวจสอบ ค่าไค – สแควร์ (2), df, p-value ; RMSEA ในแต่ละ
ครั้งของการปรับ รายละเอียดของการปรับแก้มีดงั นี้
ตารางที่ 4.12 รายละเอียดของการปรับแก้และพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานให้มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
() ของตัวแปรเชิงประจักษ์บางคู่มีความสัมพันธ์กนั (n = 272)
ครั้งที่
1
2
3
4
5

คู่ความสั มพันธ์ ของ
ค่ า ความคลาดเคลือ่ นทีท่ าการปรับ
KMA กับ KMD
LOB กับ LOC
KMA กับ KMC
KMB กับ KMD
LOB กับ LOE

2

df

P - value

RMSEA

191.42
181.30
170.08
160.55
153.11

50
49
48
47
46

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.102
0.100
0.097
0.094
0.093

168

ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
คู่ความสั มพันธ์ ของ
ครั้งที่
ค่ าความคลาดเคลือ่ นทีท่ าการปรับ
6 LOC กับ LOD
7 LOA กับ LOB
8 KMB กับ LOB
9 QAB กับ LOA
10 QAA กับ LOD
11 LOA กับ LOE
12 QAB กับ LOB
13 KMD กับ LOE
14 KMB กับ LOE
15 KMC กับ LOE
16 KMA กับ LOB

2

df

P - value

RMSEA

143.42
122.17
102.79
89.94
80.93
77.44
72.51
68.59
59.13
50.59
46.36

45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

0.00000
0.00000
0.00000
0.00002
0.00020
0.00035
0.00089
0.00171
0.01187
0.05408
0.09480

0.090
0.081
0.072
0.065
0.060
0.059
0.056
0.055
0.047
0.039
0.035

จากตารางที่ 4.12 พบว่าในการปรับแก้แบบจาลองครั้งที่ 1 ที่ยอมให้ค่าความแปรปรวนของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () ของตัวแปรเชิงประจักษ์ การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) กับ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) มีค วามสัมพันธ์ ก ันพบว่า มี การเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ ดีข้ ึ น คื อ 2
ลดลงจาก 211.85 เป็ น 191.42 และค่า RMSEA ก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 0.110 เป็ น 0.102 แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการปรับแก้และพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดว้ ยวิธีการดังกล่าวได้ผลค่อนข้างดี และไม่เป็ นการแก้ไขแนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการวิจยั
ด้วย เพราะเป็ นการปรับที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรเชิ งประจักษ์ ไม่ได้ไปเปลี่ยนทิศทาง
ความสัมพันธ์ระห่างตัวแปรในแบบจาลอง
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนิ นการปรับแก้แบบจาลองสมการโครงสร้างทั้งสิ้ นจานวน 16 ครั้ง กล่าวคือ
ยินยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () ของตัวแปรเชิ งประจักษ์จานวน 16
คู่มีความสัมพันธ์กนั จนกระทัง่ พบว่าแบบจาลองที่ดาเนิ นการปรับแก้และพัฒนา (Adjust Model) มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ คือ 2= 46.36, df= 35, p-value = 0.095
; Relative χ2 = 1.32; GFI = 0.97; AGFI = 0.94; RMR = 0.011; SRMR= 0.018; RMSEA = 0.035;
P-Value for Test of Close Fit = 0.83; NFI = 0.99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN = 334.55 ซึ่ งเป็ นผล
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สาคัญทาให้ผูว้ ิจยั ให้การยอมรั บ เชื่ อถื อในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
ทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิ พลโดยรวม (Total Effect) จาก
แบบจาลองปรับแก้และพัฒนาในครั้งนี้ ในการวิจยั ซึ่ งจะแสดงผลการวิเคราะห์แบบจาลองปรับแก้ใน
หัวข้อต่อไป
5.3 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้ างทีไ่ ด้ ปรับแก้ และพัฒนาแล้ว (Adjust Model)
หลังจากที่ได้ดาเนิ นการปรับแก้และพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Adjust Model) ตาม
สมมุติฐาน โดยยอมให้ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () ของตัวแปรเชิงประจักษ์
จานวน 16 คู่มีความสัมพันธ์กนั แล้ว พบว่า แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ดาเนิ นการปรับแก้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ คือ 2= 46.36, df= 35,
p-value = 0.095 ; Relative χ2 = 1.32; GFI = 0.97; AGFI = 0.94; RMR = 0.011; SRMR= 0.018;
RMSEA = 0.035; P-Value for Test of Close Fit = 0.83; NFI = 0.99; IFI= 1.00; CFI = 1.00; CN =
334.55 ซึ่ งเป็ นผลส าคัญ ท าให้ผูว้ ิจ ัย ให้ ก ารยอมรั บ เชื่ อ ถื อ ในการประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ของค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิ พลโดยรวม
(Total Effect) จากแบบจาลองปรับแก้ในครั้งนี้ในการวิจยั รายละเอียดของผลการประเมินค่าสถิติของ
แบบจาลองปรับแก้เรี ยงลาดับดังนี้
ตารางที่ 4.13 ผลการเปรี ยบเทียบค่าสถิติที่คานวณได้กบั เกณฑ์มาตรฐาน (Joreskog ,& Sorbom, 1999)
เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของแบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้ (Adjust
Model)

รายการเกณฑ์
Likelihood Ratio Chi-Square
Statistic (χ2)
Relative χ2 (χ2/df)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI)

เกณฑ์ ทกี่ าหนด
(Joreskog, &
Sorbom,1996)
P-value > .05

ค่ าสถิติของ
แบบจาลอง

การพิจารณา
ผ่านเกณฑ์

< 2.00
> .9

46.36 (p-value=
0.095)
1.32
0.97

> .9

0.94

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
รายการเกณฑ์
Root Mean Squared Residuals
(RMR)
Standardized Root Mean Squared
Residual (SRMR)
Root Mean Squared Error of
Approximation (RMSEA)
P-Value for Test of Close Fit
Normed Fit Index (NFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Comparative Fit Index (CFI)
Critical N (CN)

เกณฑ์ ทกี่ าหนด
(Joreskog, &
Sorbom,1996)

ค่ าสถิติของ
แบบจาลอง

การพิจารณา

< .05

0.011

ผ่านเกณฑ์

< .05

0.018

ผ่านเกณฑ์

< .05

0.035

ผ่านเกณฑ์

> .05
> .9
> .9
> .9
> 200

0.83
0.99
1.00
1.00
334.55

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 4.13 พบว่าเมื่อพิจารณาผลของค่าสถิติทดสอบของแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ปรับแก้และพัฒนา (Adjust Model) กับเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ Joreskog ,& Sorbom
(1999) พบว่า ค่ า สถิ ติ ข องแบบจาลองทุ ก ค่ า ผ่า นเกณฑ์ม าตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ท้ งั หมด คื อ ค่ า
Relative χ2 (χ2/df) เท่ากับ 1.32 มีค่าน้อยกว่า 2.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Goodness of
Fit Index (GFI) เท่ากับ .97 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Adjusted Goodness
of Fit Index (AGFI) เท่ากับ .94 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Root Mean
Squared Residuals (RMR) เท่ากับ .011 น้อยกว่า .05 ถื อว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ กาหนดไว้; ค่ า
Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) เท่ากับ .018 มีค่าน้อยกว่า 0.05 ถือว่าผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้; ค่า Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) เท่ากับ .035 มีค่าน้อยกว่า
0.05 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า P-Value for Test of Close Fit เท่ากับ .83 มีค่ามากกว่า 0.05
ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Normed Fit Index (NFI) เท่ากับ .99 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Incremental Fit Index (IFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 มีค่ามากกว่า 0.90 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ตามที่กาหนดไว้; ค่า Comparative Fit Index (CFI) เท่ากับ 1.00 มีค่ามากกว่า .90 ถือว่าผ่านเกณฑ์
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ตามที่กาหนดไว้ และ Critical N (CN) เท่ากับ 334.55 มีค่ามากกว่า 200 ถื อว่าผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ถือว่าค่าสถิ ติทดสอบทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งรู ปภาพของแบบจาลอง
สมการปรับแก้ที่วเิ คราะห์ดว้ ยโปรแกรม LISREL ดังนี้

2= 46.36, df= 35, p-value = 0.095 ; Relative χ2 = 1.32; GFI = .97; AGFI = .94; RMR = .011;
SRMR= .018; RMSEA = .035; P-Value for Test of Close Fit = .83; NFI = .99; IFI= 1.00; CFI = 1.00;
CN = 334.55
ภาพประกอบที่ 4.8 แบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้และพัฒนา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272)
ตารางที่ 4.14 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พล
ทางอ้อม (Indirect Effect) และอิทธิ พลโดยรวม (Total Effect) จากแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ปรับแก้ (n = 272)
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ตัวแปรตาม

R2

อิทธิพล

ตัวแปรอิสระ
การจัดการความรู้
องค์ การแห่ งการ
(KM)
เรียนรู้ (LO)
0.89 (13.94)**
0.89 (13.94)**
0.32 (3.16)**
0.60 (5.65)
0.53 (5.61)**
-

ทางตรง
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
0.80 ทางอ้อม
(LO)
โดยรวม
ทางตรง
การประกันคุณภาพ
ทางอ้อม
การศึกษาของ
0.73
สถาบันอุดมศึกษา
(QA)
โดยรวม
0.85 (15.29)**
0.60 (5.65)
2= 46.36, df= 35, p-value = .095 ; Relative χ2 = 1.32; GFI = 0.97; AGFI = .94; RMR =
0.011; SRMR= .018; RMSEA = .035; P-Value for Test of Close Fit = .83; NFI = .99; IFI=
1.00; CFI = 1.00; CN = 334.55
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าสถิติทดสอบ t ที่มีค่ามากกว่า 2.58 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01
จากภาพประกอบที่ 4.8 และจากตารางที่ 4.14 พบว่าแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้พฒั นา
และปรับแก้แล้ว (Adjust Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่
ทดสอบได้ คือ 2= 46.36, df= 35, p-value = .095 ; Relative χ2 = 1.32; GFI = .97; AGFI = .94;
RMR = .011; SRMR= .018; RMSEA = .035; P-Value for Test of Close Fit = 0.83; NFI = .99; IFI=
1.00; CFI = 1.00; CN = 334.55 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กาหนดไว้ (Joreskog ,& Sorbom, 1999)
เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ท างตรงและทางอ้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา (QA) พบว่ า ตัว แปรการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) ได้รับอิทธิ พลทางตรงจากการจัดการความรู้ (KM) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ
0.32 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และได้รับอิทธิ พลทางตรงจากองค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ (LO) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.60 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และยังได้รับอิทธิ พลทางอ้อมจากการจัดการความรู้ (KM) โดยผ่านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) มี
ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.89 และ .60 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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นอกจากอิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) ยังมีตวั แปรอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิ พลทางตรง คือ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO)
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการความรู้ (KM) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.89 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (LO) โดยมี
ขนาดอิทธิ พลทางตรงเท่ากับ .89 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01
2. การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .32 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การจัดการความรู้ (KM) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) ผ่านองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) โดยมีขนาดอิทธิ พลทางอ้อมเท่ากับ .89 และ
.60 ซึ่ งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้ว ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL
สามารถนาเสนอเป็ นแผนภาพประกอบ ดังภาพที่ 4.9
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โครงสร้างองค์การ

.64
.66

การแสวงหา
และสร้างความรู้

.56
การจัดเก็บความรู้

องค์การ
แห่งการเรียนรู้

.89

.76
.73

การจัดการ
ความรู้

.75

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์

.74
.94

วัฒนธรรมองค์การ

.60
ภาวะผู้นา

การแบ่งปันความรู้

.79

.32
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

การประยุกต์ใช้
ความรู้

.67

มาตรฐาน 5

.62
.59

มาตรฐาน 6

มาตรฐาน 7

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2= 46.36, df= 35, p-value = 0.095 ; Relative χ2 = 1.32; GFI = 0.97; AGFI = 0.94; RMR = 0.011;
SRMR= 0.018; RMSEA = 0.035; P-Value for Test of Close Fit = 0.83; NFI = 0.99; IFI= 1.00; CFI =
1.00; CN = 334.55
ภาพประกอบที่ 4.9 แบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้และพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ แสดงเป็ นภาพประกอบอย่างง่าย แสดงเป็ นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution)
(n = 272)
ตอนที่ 6 สมการเส้ นทางความสั มพันธ์ ของแบบจาลอง
เนื่องจากแบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานการวิจยั ไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิ งประจักษ์ ผูว้ ิจยั จึงให้การยอมรับแบบจาลองสมการโครงสร้ างที่ได้พฒั นาและปรับแก้แล้ว (Adjust
Model) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ท้ งั ในส่ วนของแบบจาลองการวัด (Measurement Model) ที่แสดง
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ให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวชี้ วดั (Observation Variable) กับตัวแปรแฝง (Latent Variable)
และแบบจาลองโครงสร้าง (Structural Model) ที่แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ด้วยกันเองตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
การอ่ า นค่ า สมการในแบบจาลองการวัดและแบบจาลองโครงสร้ า ง ได้พิ จารณาถึ ง ค่ า สถิ ติ
ทดสอบสาคัญ 3 ประการได้แก่ 1) ค่า R2 หมายถึง อัตราความสามารถในการใช้การอธิ บายความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝง (Latent Variable) ของเชิงประจักษ์ (Observation Variable) ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั /
องค์ประกอบของตัวแปรแฝงดังกล่ าว 2) ค่า น้ า หนัก องค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized
Solution) เป็ นการประมาณค่าพารามิ เตอร์ (Parameter Estimation) ของการเป็ นองค์ประกอบ /
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างตัวแปรประจักษ์กบั ตัวแปรแฝง 3) ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard
Error) เป็ นค่าการผันแปรของค่าความผิดพลาดในการวัดของตัวแปรประจักษ์ และ 4) ค่าสถิติทดสอบ t
ใช้ใ นการวิเคราะห์ ถึ ง ค่ า ความเชื่ อ มัน่ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ข องการวัด โดยก าหนดว่า ค่ า สถิ ติ
ทดสอบ t ที่มีค่ามากกว่า 2.58 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรายงานผลการของสมการ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ของแบบจาลองการวัด (Measurement equation) และ สมการโครงสร้ าง
(Structural Equation) ที่อธิ บายให้เห็นถึงแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ (Structural Equation
Model) ผูว้ จิ ยั รายงานผลเรี ยงตามลาดับ ดังนี้
6.1 สมการเส้ นทางความสั มพันธ์ ของตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ (KM) ประกอบด้วย
ตัวแปร ดังนี้ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจัดเก็บความรู ้ (KMB) 3) การแบ่งปั น
ความรู้ (KMC) และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) ในแบบจาลองสมการโครงสร้ างที่ปรับแก้และ
พัฒนาแล้วที่มีต่อตัวแปรแฝง
KMA = 0.56*KM, Error var.= 0.17 , R2 = .65……………………………….………..………………1
(0.036)
(0.019)
15.33
8.98
KMB = 0.76*KM, Error var.= 0.23 , R2 = 0.72………………………………………………………2
(0.045)
(0.024)
17.03
9.43
KMC = 0.73*KM, Error var.= 0.12 , R2 =0.81………………………………………………………3
(0.039)
(0.017)
18.78
7.23
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KMD = 0.79*KM, Error var.= 0.16 , R2 = .79…………………………………………...……………4
(0.043)
(0.022)
18.30
7.48
สมการที่ 1 - 4 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิ งประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั 1)
การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจัดเก็บความรู ้ (KMB) 3) การแบ่งปั นความรู ้ (KMC) และ
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) ที่มีต่อตัวแปรแฝง การจัดการความรู ้ (KM) ในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างปรับแก้และพัฒนาแล้ว (Adjust Model) โดยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ()
(Standardized Solution) อยูร่ ะหว่าง 0.56 – 0.79 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทุกตัวชี้ วดั
(ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 15.33 – 18.78) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยพบว่าตัวชี้ วดั
การแบ่งปั นความรู ้ (KMC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด เท่ากับ 0.79
ตัวแปรเชิงประจักษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน () อยูร่ ะหว่าง 0.12
– 0.23 ตัวชี้ วดั ทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงการจัดการความรู ้ (KM) หรื อมี
ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ร้อยละ 65 - 80 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Composite Reliability)
พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = .0.75 และ มีค่า Composite Reliability, v = 0.92 ซึ่ งผ่านเกณฑ์
ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าแบบจาลองการวัด
การจัดการความรู้ (KM) ในแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้ (Adjust Model) มีคุณภาพที่ดี
6.2 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) กับตัว
แปรงเชิ งประจักษ์หรื อชี้ วดั 1) โครงสร้างองค์การ (LOA) 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (LOB) 3) การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC) 4) วัฒนธรรมองค์การ (LOD) และ 5) ภาวะผูน้ า (LOE) ในแบบจาลอง
สมการโครงสร้างที่ปรับแก้และพัฒนาแล้ว
LOA = 0.64*LO, Error var.= 0.22 , R2 = 0.65………………………………………………………5
(0.023)
9.67
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LOB = 0.66*LO, Error var.= 0.21 , R2 = 0.67……….………………………………………..….……6
(0.048)
(0.023)
13.84
9.28
LOC = 0.75*LO, Error var.= 0.21 , R2 = 0.73………………………………………………………7
(0.046)
(0.021)
16.29
10.25
LOD = 0.74*LO, Error var.= 0.14 , R2 = 0.79………………………………………………………8
(0.043)
(0.015)
17.38
9.65
LOE = 0.94*LO, Error var.= 0.13 , R2 = 0.87………………………………………………………9
(0.055)
(0.022)
16.97
5.97
สมการที่ 5 - 9 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิ งประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั 1)
โครงสร้างองค์การ (LOA) 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (LOB) 3) การบริ หารทรัพยากรบุคคล (LOC) 4)
วัฒนธรรมองค์การ (LOD) และ 5) ภาวะผูน้ า (LOE) ที่มีต่อตัวแปรแฝง องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ใน
แบบจาลองสมการโครงสร้ า งปรั บ แก้แ ละพัฒนาแล้ว (Adjust Model) โดยพบว่า มี ค่ า น้ า หนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ ะหว่าง 0.64 – 0.94 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกตัวชี้ วดั (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 9.67 – 17.38) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้ โดยพบว่าตัวชี้วดั ภาวะผูน้ า (LOE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด เท่ากับ .94
ตัวแปรเชิ งประจักษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง
0.023 – 0.055 ตัวชี้ วดั ทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
(LO) หรื อมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้ร้อยละ 65 - 87 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่ อถือได้ขององค์ประกอบของตัวแปรแฝง (Composite
Reliability) พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = .0.76 และ มีค่า Composite reliability, v = 0.94 ซึ่ ง
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า
แบบจาลองการวัด องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ในแบบจาลองสมการโครงสร้ างที่ ปรั บแก้ (Adjust
Model) มีคุณภาพที่ดี
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6.3 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัว แปรแฝงการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) 1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานด้าน
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน (QAB) และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ (QAC) ใน
แบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้และพัฒนาแล้ว
QAA = 0.67*QA, Error var.= 0.096 , R2 =
0.83……………………………………………………….……………………………………10
(0.012)
7.94
QAB = 0.62*QA, Error var.= 0.15 , R2 =
0.71………………………………………………………….…………………………………11
(0.031)
(0.016)
19.98
9.72
QAC = 0.59*QA, Error var.= 0.081 , R2 =
0.81…………………………………………………………..………………..………………12
(0.026)
(0.0097)
23.05
8.38
สมการที่ 10 - 12 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรเชิ งประจักษ์หรื อตัวชี้ วดั
1) มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอน (QAB) และ 3) มาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ (QAC) ที่มีต่อตัวแปรแฝงการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ในแบบจาลองสมการโครงสร้างปรับแก้และพัฒนาแล้ว
(Adjust Model) โดยพบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ ะหว่าง
0.59 – 0.67 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวชี้ วดั (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.94 –
23.05) ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยพบว่าตัวชี้ วดั มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ
(QAC) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสู งที่สุด เท่ากับ 0.59
ตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์มีค่ า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน () อยู่ระหว่า ง
0.012 – 0.031 ตัวชี้ วดั ทั้งหมดสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) หรื อมีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า R2 ได้
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ร้อยละ 71-83 ซึ่ งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และเมื่อพิจารณาความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบของ
ตัวแปรแฝง (Composite Reliability) พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = .0.78 และ มีค่า Composite
Reliability, v = 0.92 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ (c > .70, v >.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแบบจาลองการวัดแฝงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA)
ในแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้ (Adjust Model) มีคุณภาพที่ดี
6.4 สมการเส้ น ทางความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรแฝงเชิ ง สาเหตุ (Independent
Variable) ที่ส่งผลทางตรง (Direct Effect) ต่อตัวแปรแฝงเชิ งผล (Dependent Variable) ในแบบจาลองที่
พัฒนาและปรับแก้แล้ว (Adjust Model)
LO = 0.89*KM, Error var.= 0.20 , R2 = 0.80………………………….………..…………………13
(0.064)
(0.036)
13.94
5.59
QA = 0.60*LO + 0.32*KM, Error var.= 0.20 , R2 = 0.80…………..………………..……………14
(0.011) (0.010)
(0.028)
5.65
3.16
6.95
สมการที่ 13 แสดงให้เห็ นว่า การจัดการความรู ้ (KM) ส่ งผลทางตรงต่อองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ (LO) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ( t =13.94)
สามารถทานายองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) ได้ร้อยละ 80
สมการที่ 14 แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู ้ (KM) ส่ งผลทางตรงเชิ งบวกต่อ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .32 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ( t = 3.16) และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ส่ งผลทางตรงต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (t = 5.65) ตัวแปรทั้ง 2 สามารถร่ วมกันทานายการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) ได้ร้อยละ 80
6.5 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่ การจัดการความรู้
(KM) ที่ส่งผลโดยรวม (Total Effect) ต่อตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษาของ
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สถาบันอุดมศึกษา (QA) และ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) (Reduced Equations) ในแบบจาลองที่
พัฒนาและปรับแก้แล้ว (Adjust Model)
LO = 0.89*KM, Error var.= 0.20, R2 = 0.80…………………………………………………………15
(0.064)
13.94
QA = 0.85*KM, Error var.= 0.27, R2 = 0.73……….………..………………………………………16
(0.056)
15.29
สมการที่ 15 แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรแฝงภายนอก การจัดการความรู้ (KM) ส่ งผลโดยรวม
ทางบวกต่อตัวแปรแฝงภายใน องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (LO) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.89 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในองค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ (LO) ได้ร้อยละ 80
สมการที่ 16 แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรแฝงภายนอก การจัดการความรู้ (KM) ส่ งผลโดยรวม
ทางบวกต่อตัวแปรแฝงภายใน การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา (QA) ที่ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ได้ร้อยละ 73
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ตามสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะห์การประมาณค่าพารามิเตอร์ สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลของตัวแปรแฝงที่ทาการศึกษา
ในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถนาเสนอผลการวิจยั
เพื่อตอบคาถามการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากค าถามการวิจ ัย “ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า งของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรเหล่านั้นมี โครงสร้ างความสัมพันธ์กนั
อย่างไร” ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดสมมติฐานเพื่อตอบคาถามการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
สมมุติฐานข้ อที่ 1 การจัดการความรู ้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การจัดการความรู้ (KM) ส่ งผลทางตรง (Direct Effect) เชิง
บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .32
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์
อิทธิ พลเท่ากับ 0.85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจยั สามารถ
อธิ บายได้วา่ การดาเนิ นการด้านการประกันคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อบรรลุเป้ าหมายให้เกิดมาตรฐาน
ในการจัดการศึ กษา ซึ่ งการประกันคุ ณภาพจะต้องดาเนิ นการทั้งประกันคุ ณภาพภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่ องของการดาเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิดว่า
การประกันคุ ณภาพ เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ที่ ส่ งเสริ มให้องค์ก ารเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ มี ก ระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ องโดยใช้วงจร PDCA จาเป็ นต้องใช้การจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือให้เกิ ด
การเชื่ อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดการความรู ้เป็ นการนาความรู ้ที่มีอยู่
ในองค์การ โดยเฉพาะการอุดมศึกษาหรื อในมหาวิทยาลัย จัดการให้เป็ นระบบ ด้วยการแสวงหาความรู้
และสร้ า งความรู ้ การจัดเก็ บ ความรู ้ การแบ่ ง ปั นความรู ้ และการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นงานด้า นการ
ประกันคุณภาพ ซึ่ งสอดรับกับพลวัตรของการประกันคุณภาพที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
สมมุติฐานข้ อที่ 2 การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ และทางอ้อมเชิ งบวกต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า การ
จัดการความรู้ (KM) ส่ งผลทางตรง (Direct Effect) เชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ที่ ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .89 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และส่ งผลทางอ้อม (Indirect
Effect) ถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ .53 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .85 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจยั สามารถอธิ บายได้วา่ การจัดการความรู้ เป็ นระบบย่อยที่สาคัญระบบหนึ่ ง ที่จะพัฒนาไปสู่ องค์การ
แห่งการเรี ยนรู ้ (Marquardt, 2OO2) โดยที่องค์การแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการของการนาปั จจัยทั้ง 5
มาประยุกต์กบั องค์การ โดยปรับนามาใช้ในรู ปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรี ยนรู้ (Learning
Dynamic) 2) การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organizational Transformation) 3) การเสริ มพลัง (People
Empowerment) 4) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ย
เทคโนโลยี (Technology support for Learning) นอกจากนี้ การจัดการความรู ้ยงั มีความสัมพันธ์ที่ส่งผล
ทางอ้อม (Indirect Effect) ถึ งการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และการจัดการ
ความรู ้ ยงั มี ความสัมพันธ์ ที่ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ถึ งการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษาดังสมมติฐานข้อที่ 1
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สมมุ ติฐานข้ อ ที่ 3 องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี ความสั มพันธ์ ทางตรงเชิ งบวกต่ อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (LO) ส่ งผลทางตรง (Direct
Effect) เชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ .60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจยั สามารถอธิ บายได้ว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นแนวคิ ดที่ช่วยให้องค์การสามารถเปลี่ ยนแปลง
ตนเอง และค้นพบแนวทางใหม่ในการสร้างผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งคุ ณลักษณะสาคัญขององค์การแห่ ง
การเรี ยนรู้ คือเปิ ดกว้างต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง สนับสนุ นให้มี
ความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุน่ พัฒนาความสามารถของบุคคล ให้เกิดความเชื่ อมัน่ ที่จะทาให้สาเร็ จ
ตามเป้ าหมาย โดยองค์การแห่งการเรี ยนรู ้น้ นั ส่ งผลต่อระดับผลการดาเนิ นงานขององค์การให้สูงขึ้น ซึ่ ง
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นภาระงานที่มีความสาคัญที่มีพลวัตรการ
เปลี่ ย นแปลงและขับ เคลื่ อ นอย่า งไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ซึ่ งสอดรั บ กับ วงจรคุ ณ ภาพ PDCA ที่ มี ก ระบวนการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อง และขับเคลื่อนเป็ นวงล้อไปพร้อมๆ กับการดาเนิ นงานตามพันธกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษา
จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด พบว่า การจัดการความรู้ (KM) และ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ (LO) สามารถร่ วมกันทานายต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) ได้
ร้อยละ 73 โดยแสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ดังภาพประกอบที่ 4.10 และตารางที่ 4.15
องค์การ
แห่ งการเรี ยนรู้

การจัดการ
ความรู้

.89**
๕๕

.32**

.60**

การประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภาพประกอบที่ 4.10 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ข้ อที่
1
2
3

สมมติฐาน
การจัดการความรู้ มีความสั มพันธ์ ทางตรงเชิงบวกต่ อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้ มีความสั มพันธ์ ทางตรงเชิ งบวกต่ อองค์ การแห่ งการ
เรียนรู้ และทางอ้ อมเชิ งบวกต่ อการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ มีความสั มพันธ์ ทางตรงเชิ งบวกต่ อการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ผลการทดสอบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

