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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การ

แห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เป็นการวิจยัท่ีมุ่งเน้นการวิจยัเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใช้การวิจยัเชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Structural Equation Modeling: SEM) ของการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการ
ความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีมี
ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  
 วิธีการวิจยั (Research Method) ท่ีน ามาใชเ้พื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้คือ 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 ใช้เทคนิคการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และวตัถุประสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 ใช้เทคนิคการวิจยัแบบการพฒันา
แบบจ าลองสมการโครงการ (Structural Equation Model: SEM)   กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) เร่ิมตน้จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 
และองค์การแห่งเรียนรู้ ท่ีมีผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะของตวัแปรในเชิงทฤษฏี และท าการคน้หาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์หลกั 2 ประการไดแ้ก่ 1) ท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแปรท่ีจะท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าท า
การพฒันาเป็นแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรแฝง (Latent Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง  และ 2) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัแปรท่ีจะ
ท าการศึกษาในแต่ละตวัเพื่อน าขอ้มูลมาท าการพฒันาเป็นแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) 
ของตวัแปรแฝงแต่ละตวัท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง   
 เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5  ระดบั (Rating Scale) ท่ีพฒันาขอ้ค าถามมาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  ไดมี้การ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดว้ยวิธีการ 1) ตรวจสอบความเท่ียงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
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ดว้ยใหผู้เ้ช่ียวชาญเป็นผูช่้วยตรวจสอบถึงความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนกบัเน้ือหาใน
ทฤษฏี ดว้ยเทคนิคการค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence : IOC)  แลว้
คดัเลือกขอ้ค าถาม ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มากกว่า .60 ข้ึนไป    2) น าแบบสอบถามท่ี
พฒันาข้ึนจากขา้งตน้ไปด าเนินการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discriminate Power) ด้วยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ  านวน 30 ฉบบั เพื่อ
ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพนัธ์คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-
Total Correlation) โดยให้ขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้มากกว่า .20 ข้ึน ไปถือว่ามีคุณภาพ
เพียงพอ   3) ด าเนินการหาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยให้แบบสอบถามตวัแปรเชิงประจกัษ ์(Observation 
Variable) ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ .70 ข้ึนไปถือวา่มีคุณภาพท่ีเพียงพอ  4) ด าเนินการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจ าลองการวดั (Measurement Model)  ดว้ย
เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Factor Analysis)  

ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 1 ดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อท าการตรวจสอบ 1) ระดบัของการ
จดัการคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบนั  2) ระดบัของการจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพ
การศึกษา  และ 3) ระดบัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ แลว้จึงด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค์ ขอ้ท่ี 2 ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  LISREL  เพื่อท าการตรวจสอบวา่แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่  แลว้ตรวจสอบถึงค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี คือ สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) อยูใ่นระดบัดีมาก มีท่ีตั้งสถาบนัหลกัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอยูภ่ายใต้
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงมีจ านวน 7 แห่ง คือ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2) 
มหาวทิยาลยัมหิดล 3) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 4) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 5) มหาวิทยาลยัรังสิต 6) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และ 7) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบัอ านวยการ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม ไดรั้บกลบัคืนและมีความสมบูรณ์ท่ีจะน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวน  272 ฉบบั คิด
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เป็นร้อยละ 86.35 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิจยั และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
รายละเอียดดงัน้ี 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural 
Equation Model : SEM) ไดท้  าการวิเคราะห์ทั้งแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) และ
แบบจ าลองโครงสร้าง (Contractual Model)   จึงส่งผลให้เกิดตวัแปรท่ีจะตอ้งท าการศึกษาทั้งตวัแปร
แฝง (Latent Variable)  และตวัแปรเชิงประจกัษ์ (Observation Variable)   ซ่ึงไดท้  าการก าหนด
สัญลกัษณ์ของตวัแปรท่ีไดท้  าการศึกษาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ไวด้งัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใช้แทนตวัแปรแฝง (Latent Variable) และตวัแปรเชิงประจกัษ ์(Observation 
 Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 

ตัวแปรแฝง (Latent Variable) ตัวแปรเชิงประจักษ์ (Observation Variable) 
1. การจดัการความรู้  (KM) 1. การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 

2. การจดัเก็บความรู้ (KMB) 
3. การแบ่งปันความรู้ (KMC) 
4. การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (KMD) 

2. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) 1. โครงสร้างองคก์าร (LOA) 
2. ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (LOB) 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) 
4. วฒันธรรมองคก์าร (LOD) 
5. ภาวะผูน้ า (LOE) 

3. การประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบนัอุดมศึกษาในดา้นกระบวนการ 
(QA) 

1. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
(QAA) 

2. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(QAB) 

3. มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) 
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สัญลกัษณ์แทนค่าสถิติ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดใ้ชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและความเป็นระเบียบในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดก้ าหนดสัญลกัษณ์แทนค่าสถิติต่างๆ  

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
M ค่าเฉล่ีย (Mean)  

S.D. ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
r 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)  

R2 ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง (Squared Multiple Correlation)  
2  ค่าสถิติไค – สแควร์ (Chi – Square)  
df ชั้นแห่งความอิสระ (Degree of Freedom)  

P-value ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบท่ีแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน 

Beta ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยตวัแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน 
S.E. ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

e ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวับ่งช้ี 
t ค่าอตัราส่วน t ใชท้ดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย 
F ค่าอตัราส่วน F ใชท้ดสอบนยัส าคญัทางสถิติของความสัมพนัธ์ร่วมของการ

พยากรณ์ 
SS ค่า Sum of Square 

MSE ค่าความคลาดเคล่ือนก าลงัสอง (Mean Square Error) 
GFI ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index)  

AGFI ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index)  
RMSEA 

 
ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนของรากก าลงัสองเฉล่ีย (Root Mean Square 
Error of Approximation)  

SRMR 
 

ค่าดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียมาตรฐานของส่วนท่ีเหลือ (Standardized Root 
Mean Square Residual)  

RMR ค่าดชันีรากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (Root Mean Square) 
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โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอสอดคล้องกับวตัถุประสงค์การวิจัยท่ีได้
ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เก่ียวกบัขอ้มูลสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบั
ระดบัการจดัการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดบัสถาบนั ระดบัการจดัการความรู้ และระดบั
ขององค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบวา่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
หรือไม่ (Model Fit) รวมถึงการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ทางออ้ม 
(Indirect Effect) และโดยรวม (Total Effect) ของตวัแปรแฝงเชิงสาเหตุ ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็น 7 ตอน ตามล าดบัดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เ ก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ผลการการวิเคราะห์ขอ้มูล เก่ียวกบัระดบัการจดัการความรู้ ระดบัขององค์การแห่ง
เรียนรู้ และระดบัการจดัการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบนัอุดมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง
ของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั 
ตอนท่ี 6 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง 
ตอนท่ี 7 ผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั 
 

CN ค่าขนาดตวัอยา่งวกิฤติ 
DE อิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  
IE อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
TE อิทธิพลรวม (Total Effect) 
v การหาค่าความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้(Average Variable Extracted)   

c การตรวจสอบความเท่ียงของมาตราวดั (Construct Reliability) 
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ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เกี่ยวกับ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าความถ่ี (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percent) มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 

ตารางที่ 4.2 จ  านวนและร้อยละของข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด   สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา กลุ่มสายงาน ต าแหน่ง / หนา้ท่ีรับผิดชอบ บทบาท
การปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา และระยะเวลาท่ีรับผดิชอบงานดา้นประกนั 
คุณภาพการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(n=272) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
1) ชาย 73 26.80 
2) หญงิ 199 73.20 

2.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
 1)  ต ่ากว่าปริญญาตรี 3 1.10 
 2)  ปริญญาตรี 101 37.10 
 3)  ปริญญาโท  128 47.10 
 4)  ปริญญาเอก 40 14.70 

3.  สาขาวชิาทีส่ าเร็จการศึกษา   

1) การศึกษา 42 15.40 
2) วทิยาศาสตร์/เทคโนโลยี 42 15.40 
3) ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์ 74 27.20 
4) บริหารธุรกจิ/การจัดการ              84 30.90 
5) วศิวกรรมศาสตร์ 13  4.80 
6) อืน่ๆ (ระบุ)...................... 17  6.30 

4. กลุ่มสายงาน   
1) สายวชิาการ  83 30.50 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน (n=272) ร้อยละ 

1) สายสนับสนุนวชิาการ 189 69.50 
5.  ต าแหน่ง / หน้าทีรั่บผดิชอบ   
 1)  ผู้บริหาร 54 20.10 
 2)  ผู้ปฏิบัติงาน 215 79.90 
6. บทบาทการปฏิบัติงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา   
 1)  ระดับหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  224 82.40 
 2)  ระดับมหาวทิยาลยั 77 28.30 
 3)  ระดับเครือข่าย 9 3.30 
 4)  ระดับ สกอ. 26 9.60 
              5) ระดับ สมศ. 16 5.80 
 6)  อืน่ๆ (ระบุ)............... 7 2.60 
7. ระยะเวลาที่ รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

 1)  น้อยกว่า 1 ปี 30 11.00 
 2)  1 – 3 ปี 88 32.40 
 3)  4 – 6 ปี 91 33.50 
 4)  7 – 10 ปี 45 16.50 
           5)  มากกว่า 10 ปี  18 6.60 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แลว้เป็นเพศหญิง จ านวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.20  รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ตามล าดบั 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาโท จ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 
47.10   รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาตรี จ านวน 101 คิดเป็นร้อยละ 37.10   ปริญญาเอก  จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.70  และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย 1.10  

สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ/การจดัการ จ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมาไดแ้ก่  สาขาศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์ จ านวน 74 คน ร้อยละ 27.20 
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สาขาวทิยาศาสตร์/เทคโนโลยแีละการศึกษา ท่ีมีจ  านวนเท่ากนัคือ จ านวนสาขาละ  42 คน ร้อยละ 15.40 
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 13 คน ร้อยละ 4.80 และสาขาอ่ืนๆ จ านวน 17 คน ร้อยละ 6.30 

กลุ่มสายงาน ส่วนใหญ่อยูใ่น สายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 189 คน ร้อยละ 69.50 และสาย
วชิาการ จ านวน 83 คน ร้อยละ 30.50 

ต าแหน่ง / หนา้ท่ีรับผดิชอบ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังาน จ านวน 215 คน ร้อยละ 79.90 และเป็น
ผูบ้ริหาร จ านวน 54 คน ร้อยละ 20.10 

บทบาทการปฏิบติังานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่มีบทบาทระดบัหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั จ านวน 224 คน ร้อยละ 82.40 รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัมหาวิทยาลยั จ านวน 77 คน ร้อยละ 
28.30 ระดบั สกอ. จ านวน 26 คน ร้อยละ 9.60 ระดบั สมศ. จ านวน 16 คน ร้อยละ 5.80 ระดบัเครือข่าย 
จ านวน 9 คน 3.30 ร้อยละ และอ่ืนๆ จ านวน 7 คน ร้อยละ 2.60 

ระยะเวลาท่ีรับผดิชอบงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 4 – 6 ปี จ  านวน 
91 คน ร้อยละ 33.50 รองลงมาไดแ้ก่ 1 – 3 ปี จ  านวน 88 คน ร้อยละ 32.40 7 – 10 ปีจ านวน 45 คน ร้อย
ละ 16.50 นอ้ยกวา่ 1 ปี จ านวน 30 คน ร้อยละ 11.00 และมากกวา่ 10 ปีจ านวน 18 คน ร้อยละ 6.60  
 

ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับระดับการจัดการความรู้ ระดับขององค์การแห่ง
เรียนรู้ และระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)ของสถาบันอุดมศึกษา โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา 
 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบถึงระดบัของตวัแปรแฝง (Latent Variable)  ซ่ึงมาจากการรวมคะแนน
ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์เป็นตวัช้ีวดั / องคป์ระกอบ   และตวัแปรเชิงประจกัษ ์(Observation Variable) 
ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)  ไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบศึกษาดว้ยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลความหมายของช่วงคะแนนก าหนดไวคื้อ  4.50 – 5.00  
หมายถึง  มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง มาก ค่าเฉล่ีย  2.50 –  3.49  หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง นอ้ย  และ ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  มีรายละเอียดดงั
ตารางท่ี 4.3 – 4.6 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัการจดัการความรู้ ใน
งานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ ดา้น
จดัเก็บความรู้ ดา้นแบ่งปันความรู้ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (KM) 
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การจัดการความรู้ ในงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 

ระดับการตัดสินใจ 
การแปลค่า 

X  S.D. 

ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้    
1. ความรู้จากการจัดฝึกอบรมพฒันาบุคลากรร่วมกบัหน่วย 
งานภายนอก 

3.81 .973 มาก 

2. ความรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือด าเนินการ 4.23 .778 มาก 
3. ความรู้จากการหมุนเวยีนงาน  3.47 1.038 ปานกลาง 
4. การน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการท างาน ได้อย่างเป็น
ระบบ 

4.10 .734 มาก 

5. การได้ความรู้จากการเรียนรู้ความส าเร็จของผลงานในอดีต 4.03 .799 มาก 
รวมเฉลีย่ (KMA) 3.91 .688 มาก 

ด้านจัดเกบ็ความรู้      
1. มีการจัดท ารูปแบบความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั่วทั้ง
สถาบันฯ 

3.57 .942 มาก 

2. มีการแบ่งประเภทของความรู้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการ
ค้นหาและใช้งาน 

3.56 .982 มาก 

3. มีการกลัน่กรองความรู้ให้มีคุณภาพก่อนการจัดเกบ็  3.51 1.002 มาก 
4. มีการจัดเกบ็ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติงานไว้เป็น
หมวดหมู่ 

3.55 .993 มาก 

5. มีการจัดเกบ็ความรู้เป็นระบบ ทุกคนสามารถเข้าถึง ค้นคืน 
และน าไปใช้ได้สะดวก รวดเร็วและถูกต้องในเวลาทีต้่องการใช้ 

3.43 .970 ปานกลาง 

รวมเฉลีย่ (KMB) 3.53 .898 มาก 

ด้านแบ่งปันความรู้    

1. บุคลากรในทุกหน่วยงาน เห็นว่าการจัดการความรู้เป็นเร่ือง
ขององค์การในภาพรวมมากกว่าเฉพาะหน่วยงานของตน 

3.63 .928 มาก 

2. มีหน่วยงานหลกั ที่ท าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งคอยสอนงานด้าน
ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

3.78 1.033 มาก 
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ตารางที ่ 4.3  (ต่อ) 

การจัดการความรู้ ในงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 

ระดับการตัดสินใจ 
การแปลค่า 

X  S.D. 

ด้านแบ่งปันความรู้ (ต่อ)    
3. มีทมีงานทีรั่บผดิชอบในการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ และส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

3.67 1.014 มาก 

4. หน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการท างานทีเ่ช่ือมโยงและ
ประสานกนั 

3.73 .880 มาก 

5. หน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการท าโครงการหรือกจิกรรม
การจัดการความรู้ร่วมกัน 

3.64 .969 มาก 

รวมเฉลีย่ (KMC) 3.69 .811 มาก 

ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้    
1. มีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้อย่างทัว่ถึงทั้งสถาบันฯ 3.53 .986 มาก 
2. มีการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานให้เกดิเป็น
ความรู้ใหม่ส าหรับสถาบันฯ 

3.43 .977 ปานกลาง 

3. มีการน าความรู้ทีส่ถาบันฯ จัดเกบ็ไว้มาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ หรือ แก้ปัญหาการท างาน 

3.52 .994 มาก 

4. มีการน าความรู้ทีส่ถาบันฯ จัดเกบ็ไว้ มาใช้เพือ่พฒันาการ
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ 

3.62 .941 มาก 

5. มีการน าความรู้ มาใช้ในการสอน และแนะน าให้กบัผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 

3.69 .940 มาก 

รวมเฉลีย่ (KMD) 3.56 .888 มาก 

ค่าเฉลีย่ของการจัดการความรู้ ในงานด้านประกนัคุณภาพ 
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (KM) 

3.67 .732 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) (KM) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดั
หรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ์ พบวา่ ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) มีค่าสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบั
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มาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 รองลงมาคือ ดา้นแบ่งปันความรู้ (KMC) ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ (KMD) และ
ดา้นจดัเก็บความรู้ (KMB) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69, 3.56 และ3.53 ตามล าดบั  
 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลดว้ยการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยูร่ะหวา่ง .732 - 1.038 โดยพบวา่ ตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) (KM) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .732 เม่ือพิจารณาการกระจาย
ของขอ้มูลในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษพ์บวา่ ดา้นจดัเก็บความรู้ (KMB) มีการกระจายตวั
มากท่ีสุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .898 รองลงมา คือ ดา้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) 
ดา้นแบ่งปันความรู้ (KMC) และดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .888, .811 และ .688 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
วฒันธรรมองคก์าร และดา้นภาวะผูน้ า (LO) 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้  
ระดับการตัดสินใจ 

การแปลค่า 
X  S.D. 

ด้านโครงสร้างองค์การ (LOA)    
1. มีการก าหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบัติงานในด้าน
การประกนัคุณภาพ ไว้อย่างชัดเจน 

4.20 .833 มาก 

2. มีการช้ีแจงนโยบายและวตัถุประสงค์ให้บุคลากรทุกฝ่าย
ได้ทราบ 

4.12 .842 มาก 

3. มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง
อย่างชัดเจน 

4.01 .893 มาก 

4. กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในสถาบันฯ ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 

3.92 .934 มาก 

5. มีการจัดระบบการท างานไว้อย่างเหมาะสม 3.89 1.103 มาก 
รวมเฉลีย่ (LOA) 4.03 .788 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

องค์การแห่งการเรียนรู้  
ระดับการตัดสินใจ 

การแปลค่า 
X  S.D. 

ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ (LOB)    
1. มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น ห้องสัมมนา 
มีส่ือประสมอเิลก็ทรอนิคส์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เกดิ
บรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

3.90 .893 มาก 

2. มีโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ช่วยในการเรียนรู้ และมี
เคร่ืองมืออเิลค็ทรอนิคส์ทีช่่วยในการท างาน 

3.94 .824 มาก 

3. มีระบบสารสนเทศทีใ่ช้คอมพวิเตอร์ทีม่ีประสิทธิภาพ 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

3.94 .855 มาก 

4. มีการสนับสนุนการเรียนรู้แบบทนัเวลา โดยใช้ระบบการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยช้ัีนสูง และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

3.73 .929 มาก 

5. มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอเิลก็ทรอนิคส์ ซ่ึงเป็น
ระบบทีใ่ช้คอมพวิเตอร์ในการเสาะหา จัดเกบ็ และกระจาย
ความรู้  

3.82 .935 มาก 

รวมเฉลีย่ (LOB) 3.87 .806 มาก 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (LOC)    
1. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการพฒันาตนเองของบุคลากร  3.96 .971 มาก 
2. มีการจูงใจบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน
ด้วยการ ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมระยะส้ัน 

3.81 .967 มาก 

3. มีการก าหนดนโยบาย เพือ่สนับสนุนการพฒันาตนเอง
ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

3.84 .941 มาก 

4. มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการพฒันาบุคลากร 
ให้ได้เรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 

3.76 .991 มาก 

5. การปฏิบัติหน้าทีต่ามความรับผดิชอบ เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีอสิระในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

3.84 .976 มาก 

รวมเฉลีย่ (LOC) 3.84 .879 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ)   

องค์การแห่งการเรียนรู้  
ระดับการตัดสินใจ 

การแปลค่า 
X  S.D. 

ด้านวฒันธรรมองค์การ (LOD)    
1. บรรยากาศการท างานในสถาบันฯ เอือ้อ านวยให้บุคลากร
มีการพฒันางานอย่างสม ่าเสมอ 

3.73 .876 มาก 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.81 .898 มาก 

3. บุคลากรในสถาบันฯ ร่วมสนับสนุนภารกจิงาน เพือ่
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.89 .893 มาก 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกีย่วกบั
การปฏิบัติงาน 

3.77 .933 มาก 

5. เอือ้อ านวยให้เกดิการพฒันาความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่าย 

3.86 .912 มาก 

รวมเฉลีย่ (LOD) 3.81 .831 มาก 

ด้านภาวะผู้น า (LOE)    
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
วสัิยทัศน์ของสถาบันฯ 

3.84 1.084 มาก 

2. ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทความพยายาม
อย่างเต็มทีใ่นการปฏิบัติงาน 

3.80 1.075 มาก 

3. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้
หรือก าลงัจะเกดิขึน้ในสถาบันฯ 

3.79 .996 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปรับปรุงวธีิการปฏิบัติงานเพือ่พฒันาคุณภาพงาน 

3.78 1.074 มาก 

5. ผู้บริหารให้ก าลงัใจแก่บุคลากร เมื่อเกดิความผดิพลาด
หรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.71 1.164 มาก 

รวมเฉลีย่ (LOE) 3.78 1.004 มาก 

ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 3.87 .764 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ตวัแปรแฝงระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ์ พบว่า ด้านโครงสร้าง
องค์การ (LOA) มีค่าสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 รองลงมาคือ ดา้นระบบขอ้มูล
สารสนเทศ (LOB) ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(LOC) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (LOD) และ ดา้น
ภาวะผูน้ า (LOE) อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87, 3.84, 3.81 และ 3.78 ตามล าดบั  
 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลดว้ยการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง .806 - 1.164 โดยพบวา่ตวัแปรแฝงระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .764 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิง
ประจกัษ ์พบวา่ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(LOC) มีการกระจายตวัมากท่ีสุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .879 รองลงมาคือ ดา้นวฒันธรรมองคก์าร (LOD) ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศ (LOB) 
ดา้นโครงสร้างองค์การ (LOA) และ ดา้นภาวะผูน้ า (LOE) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .831, 
.806, .788 และ .764 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร  มาตรฐานดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QA) 
 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 

ระดับการตัดสินใจ 
การแปลค่า 

X  S.D. 

      มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร (QAA) 

1. ผู้บริหารสถาบันฯ มีวสัิยทัศน์ทีขั่บเคลือ่นพันธกจิ 
น าไปสู่การบริหารการจัดการทีด่ี เช่น การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โปร่งใส   

4.08 .900 มาก 

2. มีการพฒันาสถาบันสู่องค์กรเรียนรู้โดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก 

3.92 .931 มาก 

3. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ทีเ่ช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ 4.18 .858 มาก 
4. มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันร่วมกนั 

3.89 .819 มาก 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 

ระดับการตัดสินใจ 
การแปลค่า 

X  S.D. 

      มาตรฐานด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร (QAA) (ต่อ) 

5. มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพือ่เพิม่ศักยภาพ
การบริหาร การเรียนการสอน และการวจัิย 

3.96 .914 มาก 

รวมเฉลีย่ (QAA) 4.15 .635 มาก 

 มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (QAB)    
1. ได้ด าเนินการกระบวนการพฒันาและบริหารหลกัสูตรให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

4.00 .848 มาก 

2. มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย โดยใช้เทคนิค
และอุปกรณ์การสอนในการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

4.00 .857 มาก 

3. มีการประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.06 .820 มาก 

4. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษา และ
หลกัสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 

4.00 .822 มาก 

5. คณาจารย์จัดการเรียนรู้ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ 

3.93 .801 มาก 

รวมเฉลีย่ (QAB) 3.99 .732 มาก 

มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ (QAC)    
1. ได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามพนัธกจิของสถาบันฯให้เกดิ
ผลดี 

3.96 .877 มาก 

2. ระบบประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีภายใน
และภายนอก 

3.96 .839 มาก 

3. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายใน ต่อเน่ืองทุกปี 4.56 .634 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 

ระดับการตัดสินใจ 
การแปลค่า 

X  S.D. 

      มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) (ต่อ) 
4. ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของสถาบันทีส่อดคล้อง
กบัมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน 

4.37 .718 มาก 

5. ได้ด าเนินการในระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ
ภายในทีก่่อให้เกดิการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.30 .766 มาก 

รวมเฉลีย่ (QAC) 4.23 .653 มาก 
ค่าเฉลีย่ของระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) (QA) 
4.08 .654 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าตวัแปรแฝงระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
(สมศ.) (QA) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิง
ประจกัษ ์พบวา่ มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) มีค่าสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) และมาตรฐานดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน (QAB) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.15 และ 3.99  ตามล าดบั  
 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลดว้ยการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง .634 – .931 โดย พบว่า  ตัวแปรแฝงระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) (QA) มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .654 เม่ือพิจารณาการกระจายของ
ขอ้มูลในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ ์พบว่า มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 
(QAA) มีการกระจายตวัมากท่ีสุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .742  รองลงมาคือ  มาตรฐานดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน (QAB) และ มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) มีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .732 และ .653 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดบัการจดัการคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดบัสถาบนั (QA) ระดบัการจดัการความรู้ (KM) และระดบัขององคก์าร
แห่งเรียนรู้ (LO) ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 

 

ตัวแปร 
ระดับการตัดสินใจ 

การแปลค่า 
X  S.D. 

1. การจัดการความรู้ (KM) 3.67 .732 มาก 
2. องค์การแห่งเรียนรู้ (LO) 3.87 .764 มาก 
3. การประกนัคุณภาพการศึกษาของ 

สถาบันอุดมศึกษา (QA) 

4.08 .654 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม  3.87 .671 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ตวัแปรแฝงในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เม่ือ

พิจารณาในรายตวัแปร พบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) มีค่าสูงท่ีสุด 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมา คือ องคก์ารแห่งเรียนรู้ (LO) และการจดัการความรู้ 
(KM) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และ 3.67 ตามล าดบั  
 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลดว้ยการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่า
อยู่ระหว่าง .654 – .764 โดย พบว่า ตวัแปรแฝงตวัแปรแฝงในภาพรวม มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .671 เม่ือพิจารณาการกระจายของขอ้มูลในรายตวัแปร พบวา่ องค์การแห่งเรียนรู้ (LO) มีการ
กระจายตวัมากท่ีสุด มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .764  รองลงมา คือ  การจดัการความรู้ (KM) 
และ ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) (QA) มีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .732 และ .654 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

ของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
3.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรเชิงประจักษ์  

ผูว้จิยัไดท้  าการการวเิคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูล ก่อนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบนัอุดมศึกษา ดว้ยการตรวจสอบการแจกแจงเป็นโคง้ปกติรายตวัแปรท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง 



148 
 

สมการโครงสร้างทั้งหมด โดยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : 
SEM) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL มีขอ้ตกลงท่ีส าคญัคือ ท่ีก าหนดไวว้่าตวัแปรเชิงประจกัษ ์
(Observation Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ควรจะมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution)  เน่ืองจากสถิติวิเคราะห์ขั้นสูงเกือบทุกชนิดมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้วา่ การแจกแจง
ของตัวแปรโดยเฉพาะตัวแปรตามควรมีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงตรวจสอบโดย
วเิคราะห์สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลจาก
ค่าความเบ ้ความโด่ง ซ่ึงควรมีค่าไม่เกิน +.50 (Meyer & Guarino, 2006) และพิจารณาค่า p-value ของ
สถิติทดสอบ 2 โดยพิจารณาจากค่านยัส าคญัทางสถิติ (Significant) หากตวัแปรเชิงประจกัษใ์ดท่ีท า
การทดสอบทางสถิติแลว้พบวา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P-value นอ้ยกวา่ 0.05)  แสดงวา่ตวั
แปรดงักล่าวมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ  ในทางตรงกนัขา้มหากพบวา่ตวัแปรใดท่ีท าการทดสอบแลว้
พบวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  (P-value มากกวา่ 0.05)  แสดงวา่ตวัแปรดงักล่าวมีการแจกแจงเป็นแบบ
ปกติ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.7 – 4.8 
 
ตารางที ่4.7  การตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ไดแ้ปลงเป็นคะแนน 
มาตรฐาน (Normal scale) ดว้ยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ (2 )  (n = 272)   
 

ตัวแปรเชิงประจักษ์ X  S.D Skewness Kurtosis 
Chi-

Square 
p-value 

1. การแสวงหาและสร้าง
ความรู้ (KMA) 

3.91 .688 -0.082 -0.264 1.164 0.559 

2. ก า ร จั ด เ ก็ บ ค ว า ม รู้ 
(KMB) 

3.53 .898 -0.073 -0.294 1.370 0.504 

3. ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้ 
(KMC) 

3.69 .811 -0.091 -0.368 2.407 0.300 

4. การประยุกต์ใ ช้ความรู้ 
(KMD) 

3.56 .888 -0.088 -0.308 1.631 0.442 

5. โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก า ร 
(LOA) 

4.03 .788 -0.202 -0.462 5.638 0.060 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

ตัวแปรเชิงประจักษ์ X  S.D Skewness Kurtosis 
Chi-

Square 
p-value 

6. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(LOB) 

3.87 .806 -0.162 -0.412 3.967 0.138 

7. การบ ริหารท รัพยากร
บุคคล (LOC) 

3.84 .879 -0.181 -0.450 5.001 0.082 

8. วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
(LOD) 

3.81 .831 -0.126 -0.339 2.368 0.306 

9. ภาวะผู้น า (LOE) 3.78 1.004 -0.131 -0.341 2.455 0.293 
10. มาตรฐานด้านการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร (QAA) 

4.00 .742 -0.109 -0.332 2.097 0.350 

11. มาตรฐานด้านหลักสูตร
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
(QAB) 

3.99 .732 -0.160 -0.401 3.730 0.155 

12. มาตรฐานด้านระบบการ
ประกนัคุณภาพ (QAC) 

4.23 .653 -0.201 -0.469 5.766 0.056 

Relative Multivariate Kurtosis = 1.178 
 
 จากตารางท่ี 4.7 เ ม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลของตัวแปรเชิงประจักษ์ 
(Observation Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดว้ยสถิติทดสอบ ไค – สแควร์ 
(2 )    โดยท าการตรวจสอบท่ีค่านยัส าคญัทางสถิติ พบว่าไม่มีนยัส าคญัทางสถิติแสดงว่าการกระจาย
ของขอ้มูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)  การตรวจสอบท่ีค่านยัส าคญัทางสถิติ ของสถิติทดสอบ
ไค – สแควร์ (2 )    ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษา พบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษส่์วนใหญ่มีการ
แจกแจงในลกัษณะเบซ้้ายหรือค่าความเบติ้ดลบ แสดงวา่ คะแนนของกลุ่มตวัอย่างมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
ส่วนค่าความโด่งนั้น ส่วนใหญ่มีค่าเป็นลบ แสดงว่าขอ้มูลมีการแจกแจงท่ีค่อนขา้งป้านหรือโคง้น้อย 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ มีการกระจายของขอ้มูลไม่มาก แสดงวา่
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างไม่แตกต่างกนัภายในกลุ่ม เม่ือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่งร่วมกนั 
พบวา่ มีบางส่วนท่ีมีค่าต ่ากวา่ค่าท่ีเขา้ใกลก้บัโคง้ปกติ  +.50 ซ่ึงขอ้มูลทุกตวัแปรท่ีไม่แจกแจงเป็นโคง้
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ปกติ และเม่ือท าการทดสอบไค-สแควร์ พบวา่ ขอ้มูลส่วนใหญ่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่
มีการกระจายตวับ่งช้ีไม่เป็นโคง้ปกติ แต่อยา่งไรก็ตามการประมาณค่าในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ดว้ยเทคนิค Maximum Likelihood นั้นมีความคงทน (Robust) ต่อการแจกแจงของตวัแปรท่ีท าการศึกษา 
สรุปไดว้า่ตวัแปรเชิงประจกัษด์งักล่าว สามารถน ามาวเิคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างน้ีได ้

3.2 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้(Observation Variable) ท่ี

ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Model : SEM) จะตอ้งท าการตรวจสอบว่าตวัแปรสังเกตได้ (Observation 
Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองทั้งหมด มีความสัมพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาพฒันาเป็น
แบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัได้หรือไม่  และจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์กันมากเกินไปจน
กลายเป็นตวัแปรเดียวกนั (Overlap Variable)  แสดงว่าตวัแปรทั้งหมดในแบบจ าลองจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัพอดี  โดยท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แตกต่าง
จากศูนยห์รือไม่ ถา้ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั แสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบร่วมและไม่มีประโยชน์ท่ีจะ
น าเมทริกซ์นั้นไปวเิคราะห์ (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2539) 

ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตทั้งหมดวา่มีเพียงพอท่ีจะท าการ
วิเคราะห์ในแบบจ าลองเดียวกนัหรือไม่ด้วยสถิติทดสอบ Bartlett’s Test  และตรวจสอบค่า KMO 
(Kaiser – Meyer - Olkin)  และตรวจสอบวา่ตวัแปรท่ีท าการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัมากเกินไปหรือไม่ 
จากการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Pearson Product Moment)  
การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดใ้นตวัแบบวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีศึกษา ซ่ึงยืนยนัว่าตวัแปรท่ีศึกษามี
องค์ประกอบร่วมกัน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เกือบทั้ งหมดมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยภาพรวมแลว้ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัปานกลางถึง
ระดบัต ่า รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดท่ี้ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (n =272) 
 
ตัวแปร QAA QAB QAC KMA KMB KMC KMD LOA LOB LOC LOD LOE 

1. QAA 1.000              
2. QAB .747** 1.000           
3. QAC .826** .766** 1.000          
4. KMA .631** .633** .673** 1.000         
5. KMB .659** .653** .628** .659** 1.000        
6. KMC .692** .631** .672** .632** .784** 1.000       
7. KMD .672** .649** .650** .595** .814** .799** 1.000      
8. LOA .675** .538** .657** .591** .559** .657** .629** 1.000     
9. LOB .650** .656** .617** .529** .691** .658** .679** .565** 1.000    
10. LOC .701** .628** .653** .587** .633** .670** .699** .696** .769** 1.000   
11. LOD .692** .678** .690** .632** .659** .715** .741** .697** .734** .834** 1.000  
12. LOE .768** .685** .739** .658** .613** .678** .654** .698** .670** .790** .825** 1.000 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Kaiser-Meyer-Olkin = 0.947 
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645,  df = 66,  P-value = 0.000  
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จากตารางท่ี 4.8 ท าการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดทุ้กคู่ท่ีไดท้  าการศึกษา
ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดว้ยการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลพบว่า
ตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละคู่มีความสัมพนัธ์กนัทั้งในทิศทางบวก อยู่ระหวา่ง .529  ถึง  .834  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยพบว่ามีตวัแปรสังเกตไดจ้  านวน 2 คู่ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในทิศ
ทางบวกเกิน .80 ไดแ้ก่  1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) กบั วฒันธรรมองค์การ (LOD) มี
ความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบั .834  และ 2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) กบั ภาวะผูน้ า (LOE) มี
ความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบั .825  ซ่ึงเป็นค่าท่ีมากกว่า .80 โดยขอ้เสนอของคิมและมูลเลอร์ท่ีว่า ถา้ค่า
มากกวา่ .80 ขอ้มูลเหมาะสมดีมากท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบ แต่ถา้นอ้ยกวา่ .50 ขอ้มูลไม่เหมาะสมท่ี
จะวิเคราะห์องค์ประกอบ (วิลาวลัย ์มาคุม้, 2549; Kim, & Mucller, 1978) ในภาพรวมแลว้คู่ความ
สัมพนัธ์ทั้งหมด มีความสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .529 - .834 ก็ถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นได ้และยงัไม่ละเมิดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  (Kelloway, 1998)   แสดงให้
เห็นตวัแปรสังเกตไดใ้นภาพรวม ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้างน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กนั
มากจนเกินไป และมีความสัมพนัธ์กนัเพียงพอ โดยพิจารณาจาก Kaiser-Meyer-Olkin = .947 และ 
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645 (P-value = .000) สามารถท่ีจะท าการวิเคราะห์ร่วมกนัใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3  ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรเชิงประจักษ์  ท่ีท าการศึกษาใน
แบบจ าลอง   ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได ้ ขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ส าคญัอีกประการหน่ึงของการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม LISREL ท่ีก าหนดไวคื้อ ตวัแปรเชิงประจกัษ ์(Observation Variable) ท่ี
ท  าการศึกษาในแบบจ าลองจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรง (Linear Combination) ซ่ึงไดท้  าการ
ตรวจสอบดว้ยการ Scatter Plot Graph ตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง มีรายละเอียดของการ
ตรวจสอบ ดงัน้ี 
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ภาพประกอบที ่4.1 การท า Scatter Plot Graph เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงของตวัแปรเชิง
ประจกัษ ์ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง  
 
 จากภาพประกอบท่ี 4.1 ดงักล่าวข้างตน้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเชิง
ประจกัษ์ท่ีท  าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้างว่าทุกคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรง 
(Linear Combination) แสดงให้เห็นว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์ดังกล่าวมีความเหมาะสม ท่ีจะท าการ
วิเคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัอย่างไม่ละเมิดขอ้ตกลงทางสถิติ ของการวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม LISREL 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษา 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั ในขอ้ท่ี 2 ศึกษาความสัมพนัธ์

ของการจดัการความรู้ กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจ าลองการวดัท่ีท าการศึกษาใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง โดยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct  Validity) 
ของแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การจดัการความรู้  (KM)  2) องคก์าร
แห่งการเรียนรู้  (KM)  และ 3) การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA)  ด้วย
โปรแกรม LISREL  แลว้พิจารณาวา่ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Standardize Factor Loading)  มี
ค่าเกินกวา่ .40 หรือไม่ หากมีค่าเกินแสดงวา่ตวัแปรเชิงประจกัษด์งักล่าวสามารถอธิบายตวัแปรแฝงไดดี้  
และพิจารณาจากค่า  R2   เพื่อตรวจสอบดูความเช่ือถือ (Reliability) ของตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ี
ท าการศึกษาว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงไดร้้อยละเท่าไหร่  รวมทั้งด าเนินการ
ตรวจสอบความเช่ือถือได้ขององคป์ระกอบของตวัแปรแฝง (Composite Reliability)  โดยพิจารณาจาก
ค่า Variance Extracted, c  ซ่ึงควรมีค่าเกินกวา่ .70  และค่า Composite Reliability, v ซ่ึงควรมีค่าเกิน
กวา่ .50  รายละเอียดการตรวจสอบแต่ละแบบจ าลองการวดัหรือแต่ละตวัแปรแฝง เรียงล าดบัดงัน้ี 
  4.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวัด การจัดการความรู้ 
(KM) 
 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Pearson Product 
Moment) พบวา่ตวัช้ีวดัท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ (KM) มีความสัมพนัธ์กนั
อยูร่ะหวา่ง  .595 – .814  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่ตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์
กนัไม่มากเกินไปท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา (ค่า r. ไม่เกิน .80) โดยพบว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์ การจดัเก็บ
ความรู้ (KMB) กบั การประยกุตใ์ชค้วามรู้ (KMD) มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด เท่ากบั .814  เม่ือท าการ
ตรวจสอบว่าตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กันอย่างเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลอง
เดียวกนัไดโ้ดยพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer - Olkin)  พบวา่มีค่าเท่ากบั .832  ซ่ึงมากกวา่
เกณฑ์มาตรฐานคือ .50  และการทดสอบดว้ยดว้ยสถิติทดสอบ Bartlett’s Test  พบวา่มีความ สัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (Bartlett's Test of Sphericity = 778.308, df = 6,  P-value = 
.000) แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัได ้(Joreskog, & Sorbom, 1999)  และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor 
Analysis)  ของแบบจ าลองการวดัการจดัการความรู้ (KM)  รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 และสมการท่ี 1 – 4 
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Variance Extracted, c =  .76      Composite reliability, v =  .92 

 
ภาพประกอบที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัการจดัการความรู้ 
(KM) แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (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               
 

สมการท่ี 1 – 4  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 1) 
การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจดัเก็บความรู้ (KMB) 3) การแบ่งปันความรู้ (KMC) และ 
4) การประยุกตใ์ช้ความรู้ (KMD) ท่ีมีต่อตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ (KM) โดยพบวา่มีค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ะหวา่ง  .50 – .81  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทุกตวัช้ีวดั (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 13.38 – 18.94)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้ โดยพบว่าตวัช้ีวดั การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด 
เท่ากบั .81  
 ตวัแปรเชิงประจกัษมี์ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยูร่ะหวา่ง  .038 
– .043  ตวัช้ีวดัทั้งหมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ (KM)  หรือมี
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ไดร้้อยละ  53 – 83   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้  และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบของตวัแปรแฝง (Composite Reliability) 
พบวา่มีค่า Variance Extracted, c = ..76  และ มีค่า Composite Reliability, v =  .92  ซ่ึงผา่นเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ของแบบจ าลอง
การวดัการจดัการความรู้ (KM) มีคุณภาพผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  4.2 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลององค์การแห่งการเรียนรู้  
(LO) 
 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Pearson Product 
Moment) พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝง องค์การแห่งการเรียนรู้  (LO) มี
ความสัมพนัธ์กนัอยู่ระหว่าง  0.529 – 0.834  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าตวัแปร
เหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัไม่มากเกินไปท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา (Multicollinearity) (ค่า r. ไม่เกิน .80) 
โดยพบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษ ์ วฒันธรรมองคก์าร (LOD) กบั การบริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) มี
ความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด เท่ากบั .834  เม่ือท าการตรวจสอบวา่ตวัแปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
เหมาะสม ท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองเดียวกนัไดโ้ดยพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer-
Olkin)  พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.890  ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์มาตรฐานคือ 0.50  และการทดสอบดว้ยดว้ยสถิติ
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ทดสอบ  Bartlett’s Test  พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Bartlett's Test 
of Sphericity = 1131.895, df = 10,  P-value = 0.000) แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนั
เหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัได ้(Joreskog, & Sorbom, 1999) และผลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis)  ของแบบจ าลองการวดัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้  (LO)  มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.3 และ สมการท่ี 5 – 9 
 

 
Variance Extracted, c =  0.74    Composite reliability, v =  0.93 

 
ภาพประกอบที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (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             
 

 สมการท่ี 5 – 9  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 1) 
โครงสร้างองค์การ  2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 4) วฒันธรรมองคก์าร 
และ 5) ภาวะผูน้ า ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) โดยพบวา่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
มาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ะหวา่ง  0.60 – 0.89  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ทุกตวัช้ีวดั  (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 14.64 – 20.00)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดย
พบวา่ตวัช้ีวดั ภาวะผูน้ า (LOE)  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.89 
 ตวัแปรเชิงประจกัษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง  
0.039 – 0.048  ตวัช้ีวดัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(LO) หรือมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ไดร้้อยละ  58 - 87   ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้  และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององค์ประกอบของตวัแปรแฝง (Composite 
Reliability) พบวา่มีค่า Variance Extracted, c = .0.74  และ มีค่า Composite Reliability, v =  0.93  ซ่ึง
ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองการวดั 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) มีคุณภาพผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  4.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA)   

 ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Correlation Pearson Product 
Moment) พบว่าตวัช้ีวดัท่ีเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝง การประกันคุณภาพการศึกษาของ
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สถาบนัอุดมศึกษา (QA)  มีความสัมพนัธ์กนัอยูร่ะหวา่ง  .747 – .826  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  แสดงวา่ตวัแปรเชิงประจกัษบ์างคู่มีความสัมพนัธ์กนัค่อนขา้งมากจนเกินไป โดยพบวา่ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัมากจนเกินไปไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) กบั มาตรฐาน
ดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) มีความสัมพนัธ์กนัเท่ากบั .826  เม่ือท าการตรวจสอบวา่ตวั
แปรเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กันอย่างเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองเดียวกันได้โดย
พิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer-Olkin)  พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.750  ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์มาตรฐานคือ 
0.50  และการทดสอบดว้ยดว้ยสถิติทดสอบ  Bartlett’s Test  พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (Bartlett's Test of Sphericity = 574.706, df = 3,  P-value = 0.000) แสดงให้เห็นวา่
ขอ้มูลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัได ้(Joreskog & 
Sorbom, 1999)  และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis)  ของ
แบบจ าลองการวดัการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (QA) มีรายละเอียดดัง
ภาพประกอบ  4.4 และ สมการท่ี 10 – 12 

 

 
Variance Extracted, c =  0.77     Composite reliability, v =  0.91 

 
ภาพประกอบที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของแบบจ าลองการวดัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (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             
  
 สมการท่ี 10 – 12  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 
1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน (QAB)  และ 3) มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง การประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) โดยพบว่ามีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () 
(Standardized Solution) อยู่ระหวา่ง  .60 – .66  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกตวัช้ีวดั  
(ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 16.56 – 19.22)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยพบวา่ตวัช้ีวดั 
มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด 
เท่ากบั .66 
 ตวัแปรเชิงประจกัษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง  
0.031 – 0.037  ตวัช้ีวดัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) หรือมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ได้
ร้อยละ  70 - 84   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้  และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบ
ของตวัแปรแฝง (Composite Reliability) พบว่ามีค่า Variance Extracted, c = .0.77  และ มีค่า 
Composite Reliability, v =  0.91  ซ่ึงผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองการว ัดการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) มีคุณภาพผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 4.4 ตรวจสอบความเช่ือถือได้ขององค์ประกอบ (Composite Reliability) ของตัวแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) และภายนอก (Endogenous Variable) ทีท่ าการศึกษาในแบบจ าลอง   
 ตวัแปรแฝง (Latent Variable) ท่ีท  าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้างน้ีประกอบ
ไปดว้ย 1) การจดัการความรู้ (KM)  2) องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO)  และ 3) การประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ซ่ึงก่อนท่ีจะท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างใน
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แบบจ าลองสมการโครงสร้าง จะตอ้งท าการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้ององค์ประกอบ (Composite 
Reliability) ของทุกตวัแปรแฝงก่อน ดว้ยการพิจารณาจากค่าความเท่ียง (Variance Extracted, c)  ซ่ึง
ค่าท่ียอมรับได้จะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.50  และค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัได้ ด้วย
องค์ประกอบ (Composite reliability, v) ซ่ึงค่าท่ียอมรับไดจ้ะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.60  (Diaman, & 
Siguaw, 2000)   ซ่ึงสามารถค านวณได้จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized 
Solution)  ของตวัช้ีวดัในแต่ละตวัแปรแฝง และค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () 
ของแต่ละตวัช้ีวดั  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบมาตรวดัตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) 
และการวเิคราะห์องคป์ระกอบมาตรวดัตวัแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable)  ดงัภาพท่ี 4.5 – 4.6 
และตาราง 4.9 – 4.10 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.5 มาตรวดัตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272) 
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ตารางที ่ 4.9 ผลการวเิคราะห์ความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบมาตรวดัตวัแปรแฝงภายใน  (Endogenous 
Variable)  ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (n = 272) 

 

ตัวแปรแฝงภายใน Factor Loading ()  c v 

1. องค์การแห่งการเรียนรู้  (LO) .64-.94 .76 .94 
2.  การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (QA) 

.59-.67 .78 .92 

เกณฑ์; Variance Extracted, c > .60 ,        Composite Reliability, v > .50,      

 จากตารางท่ี 4.9  พบว่าตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างมีค่าความเท่ียง (Variance Extracted, c)   เท่ากบั  0.76-.78  เท่ากนัทุกตวัแปรแฝงมีค่าอยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้คือมีค่าเกินกวา่ .70    และเม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัได้
ดว้ยองคป์ระกอบ (Composite Reliability, v) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.92 -  0.94   ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้คือ มีค่าเกินกวา่ .50 ซ่ึงตวัแปรแฝงองคก์ารแห่งการเรียนรู้  (LO) มีค่าความแปรปรวนเฉล่ีย
ของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (Composite Reliability, v) สูงท่ีสุดเท่ากบั 0.94 

 
ภาพประกอบที่ 4.6 มาตรวดัตวัแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable) ในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างแสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272) 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ขององค์ประกอบมาตรวดัตัวแปรแฝงภายนอก 
(Endogenous Variable)  ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (n = 272) 
 

ตัวแปรแฝงภายนอก Factor Loading 

() 
 c v 

1. การจัดการความรู้ (KM) .56-.79 .75 .92 

เกณฑ์; Variance Extracted, c > .60 ,        Composite Reliability, v > .50,      

 
  จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ตวัแปรแฝงภายนอก (Endogenous Variable) ของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง ซ่ึงมีตวัแปรเดียว คือ การจดัการความรู้ (KM) มีค่าความเท่ียง (Variance Extracted, c)   
เท่ากบั .75  อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้คือ มีค่าเกินกวา่ .70   และเม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนเฉล่ียของ
ตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (Composite Reliability, v) พบวา่มีค่าเท่ากบั   .92  ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้คือ มีค่าเกินกวา่ .50  
 

ตอนที ่5  ผลการวเิคราะห์เพือ่ตอบสมมติฐานการวจัิย 
5.1 การวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน  (Hypothesis Model)  

 ผูว้จิยัท  าการการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน  ดว้ยการตรวจสอบ
การกระจายของขอ้มูลตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดว้ยค่าสถิติ
ทดสอบ ไค – สแควร์ (2 )  พบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษส่์วนใหญ่แลว้มีการกระจายแบบไม่เป็นโคง้ปกติ 
(No Normal Curve  Distribution)  เพราะการทดสอบพบวา่ค่า 2  ส่วนใหญ่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 แต่อยา่งไรก็ตามการประมาณค่าแบบจ าลองสมการโครงสร้างดว้ยเทคนิค Maximum Likelihood  
ยงันบัไดว้า่ทนต่อการแจกแจงของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษา จึงถือวา่สามารถอนุโลมให้ขอ้มูล
ดังกล่าวน ามาใช้ในการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวได้     การตรวจสอบเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงประจกัษทุ์กคู่ท่ีท  าการศึกษาในแบบจ าลอง ดว้ยการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบวา่ ตวัแปรเชิงประจกัษ์เกือบทุกคู่มีความสัมพนัธ์กนัไม่เกิน 
.80 และมีเพียงตวัแปรเชิงประจกัษ์ 4 คู่เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์เกิน 0.80 คือ  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในแบบจ าลองไม่มีความสัมพนัธ์กนัมากจนเกินไป
ท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหา (Multicollinearity Problem, ค่า r ในเมตริกซ์สหสัมพนัธ์มีค่าเกิน .80)  และเม่ือท า
การตรวจสอบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษใ์นแบบจ าลองมีความสัมพนัธ์กนัเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์ใน
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แบบจ าลองสมการเดียวกนัหรือไม่โดยพิจารณาจากค่าสถิติ  Kaiser-Meyer-Olkin = 0.947  และ 
Bartlett's Test of Sphericity = 3235.645  df = 66 (P-value = .000)  พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัเพียง
พอท่ีจะท าการวเิคราะห์ร่วมกนัในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนั นอกจากน้ีผลการตรวจสอบวา่
ตวัแปรเชิงประจกัษท์ั้งหมดนั้นมีความสัมพนัธ์กนัแบบเส้นตรงหรือไม่ ดว้ยการ Scatter Plot Graph  ผล
ก็พบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง และการตรวจสอบคุณภาพของแบบจ าลองการวัด 
(Measurement Model) ก็พบวา่ทุกแบบจ าลองการวดัมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างในระดบัท่ียอมรับ
ได ้ และตวัแปรแฝงทุกตวัก็มีค่าความเช่ือถือไดอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้    
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการสร้างแมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance Matrix) เพื่อน าความ
แปรปรวนร่วมดงักล่าวมาใชใ้นการด าเนินวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานในคร้ัง
น้ีเพื่อให้ประมาณค่าดว้ยวิธีการ Maximum Likelihood ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL   โดยท าการ
เปรียบเทียบถึงความกลมกลืนระหวา่งแบบจ าลองตามสมมุติฐานท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ ไดแ้ก่  2; Relative  χ2  ; GFI ; AGFI;  RMR; SRMR; RMSEA; p-value for Test 
of Close Fit  และ CN  (Joreskog, & Sorbom, 1996)   
 ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน พบวา่แบบจ าลองสมมุติฐาน
ยงัไม่มีความคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์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; P-
Value for Test of CLOse Fit = 0.00;  NFI = 0.98; IFI= 0.98; CFI = 0.98; CN = 104.22 ทั้งน้ีถึงแมว้า่
ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนหลายตวัจะผา่นเกณฑ์การประเมินและอยูใ่นระดบัท่ีดีก็ตาม แต่สถิติตวั
ส าคญั ซ่ึงไดแ้ก่ค่า 2  ค่า Relative  χ2  ค่า RMSEA  และค่า CN ยงัไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินซ่ึงก็ยงัถือ
วา่แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model) ยงัไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(Model Non Fit)  จึงส่งผลท าใหก้ารประมาณค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลในแบบจ าลอง ยงัไม่มี
ความน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ได้จริง   ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยได้น าเสนอรูปภาพประกอบแบบจ าลอง
สมมุติฐานท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์งัภาพท่ี 4.7 
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ภาพประกอบที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน แสดงเป็นคะแนน
มาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272) 
 
ตารางที่  4.11 ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีค  านวณไดก้บัเกณฑ์มาตรฐาน (Joreskog, & Sorbom, 1999) 
เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน 
 

รายการเกณฑ์ 
เกณฑ์ทีก่ าหนด
(Joreskog, & 

Sorbom, 1996) 

ค่าสถิติของ
แบบจ าลอง
สมมุติฐาน 

การพจิารณา 

Likelihood  Ratio Chi-Square 
 Statistic  (χ2) 

P-value > .05 211.85 (p-value 
= 0.000)   

ไม่ผา่นเกณฑ์ 

Relative  χ2   (χ2/df) < 2.00 4.15 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

Goodness of Fit Index  (GFI) > .9 0.88 ไม่ผา่นเกณฑ์ 
Adjusted Goodness of Fit Index  (AGFI) > .9 0.82 ไม่ผา่นเกณฑ์ 
Root Mean Squared Residuals  (RMR) < .05 0.025 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที่  4.11 (ต่อ) 

 
รายการเกณฑ์ 

เกณฑ์ทีก่ าหนด
(Joreskog, & 

Sorbom, 1996) 

ค่าสถิติของ
แบบจ าลอง
สมมุติฐาน 

การพจิารณา 

Standardized Root Mean Squared 
Residual  (SRMR) 

< .05 0.040 ผา่นเกณฑ์ 

Root Mean Squared Error of 
Approximation  (RMSEA) 

< .05 0.11 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

P-Value for Test of CLOse Fit > .05 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ์ 
Normed Fit Index  (NFI) > .9 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
Incremental Fit Index  (IFI) > .9 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
Comparative Fit Index  (CFI) > .9 0.98 ผา่นเกณฑ์ 
Critical N  (CN) > 200 104.22 ไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
ภาพประกอบท่ี 4.7 และตารางท่ี 4.11   แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองสมการโครงสร้างตาม

สมมุติฐานท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์เพราะวา่ค่าสถิติท่ีค  านวณได ้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  ซ่ึงค่าสถิติท่ีส าคญับางตวัยงัไม่
ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้ (Joreskog ,& Sorbom, 1999)  ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัยงัไม่ให้ความเช่ือถือในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพลทางออ้ม (Indirect 
Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) ผูว้จิยัจึงไดท้  าการปรับแกแ้บบจ าลองสมการโครงสร้างตาม
สมมุติฐาน (Model Adjust)  ดว้ยการยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () 
ของตวัแปรเชิงประจกัษ์บางคู่มีความสัมพนัธ์กนั ตามค าแนะน าของโปรแกรม LISREL  ประกอบกบั
ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎี โดยพยายามท าการปรับให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน () ของตวัแปรเชิงประจกัษ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝงเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กนั
ก่อน  รายละเอียดของการปรับแกแ้บบจ าลองน าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 
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 5.2 การปรับแก้และพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Adjust Model) เพื่อให้มีความ
สอดคล้อง (Model Fit) กบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การท่ีแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model) ยงัไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Non model fit) เพราะวา่ค่าสถิติทดสอบในแบบจ าลองดงักล่าวยงัไม่ผา่นตาม
เกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไว ้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  ยงัไม่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้ (Joreskog ,& 
Sorbom, 1999)  ส่งผลโดยตรงท าให้ผูว้ิจยัยงัไม่ให้การยอมรับเช่ือถือในแบบจ าลองดงักล่าวในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพลทางออ้ม (Indirect 
Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect) น ามาใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงภายใต้
ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี  
 ทั้งน้ีจึงไดด้ าเนินการปรับแกแ้ละพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Adjust Model) เพื่อให้มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
() ของตวัแปรเชิงประจกัษบ์างคู่มีความสัมพนัธ์กนั ตามค าแนะน าของโปรแกรม LISREL ประกอบ
กบัความเป็นไปไดใ้นทางทฤษฎี แลว้ตรวจสอบ ค่าไค – สแควร์  (2), df, p-value ; RMSEA  ในแต่ละ
คร้ังของการปรับ รายละเอียดของการปรับแกมี้ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.12 รายละเอียดของการปรับแกแ้ละพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานให้มี 
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
() ของตวัแปรเชิงประจกัษบ์างคู่มีความสัมพนัธ์กนั  (n = 272) 
 

คร้ังที่ 
คู่ความสัมพนัธ์ของ 

ค่า ความคลาดเคลือ่นทีท่ าการปรับ 
2 df P - value RMSEA 

1 KMA  กบั KMD 191.42 50 0.00000 0.102 
2 LOB  กบั  LOC 181.30 49 0.00000 0.100 
3 KMA  กบั  KMC 170.08 48 0.00000 0.097 
4 KMB กบั KMD 160.55 47 0.00000 0.094 
5 LOB  กบั  LOE 153.11 46 0.00000 0.093 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

คร้ังที่ 
คู่ความสัมพนัธ์ของ 

ค่าความคลาดเคลือ่นทีท่ าการปรับ 
2 df P - value RMSEA 

6 LOC  กบั  LOD 143.42 45 0.00000 0.090 
7 LOA  กบั  LOB 122.17 44 0.00000 0.081 
8 KMB  กบั LOB 102.79 43 0.00000 0.072 
9 QAB กบั  LOA 89.94 42 0.00002 0.065 

10 QAA  กบั  LOD 80.93 41 0.00020 0.060 
11 LOA  กบั LOE 77.44 40 0.00035 0.059 
12 QAB กบั LOB 72.51 39 0.00089 0.056 
13 KMD  กบั  LOE 68.59 38 0.00171 0.055 
14 KMB  กบั  LOE 59.13 37 0.01187 0.047 
15 KMC  กบั  LOE 50.59 36 0.05408 0.039 
16 KMA  กบั LOB 46.36 35 0.09480 0.035 

  
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ในการปรับแกแ้บบจ าลองคร้ังท่ี 1 ท่ียอมให้ค่าความแปรปรวนของ

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () ของตวัแปรเชิงประจกัษ ์การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) กบั การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) มีความสัมพนัธ์กันพบว่า มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน คือ 2   
ลดลงจาก 211.85  เป็น  191.42  และค่า RMSEA ก็ลดลงเช่นเดียวกนัจาก 0.110  เป็น 0.102  แสดงให้
เห็นวา่กระบวนการปรับแกแ้ละพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษด์ว้ยวธีิการดงักล่าวไดผ้ลค่อนขา้งดี และไม่เป็นการแกไ้ขแนวคิดและทฤษฏีท่ีใชใ้นการวิจยั
ดว้ย เพราะเป็นการปรับท่ีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของตวัแปรเชิงประจกัษ์ ไม่ไดไ้ปเปล่ียนทิศทาง
ความสัมพนัธ์ระห่างตวัแปรในแบบจ าลอง 
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับแกแ้บบจ าลองสมการโครงสร้างทั้งส้ินจ านวน 16 คร้ัง กล่าวคือ 
ยินยอมให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () ของตวัแปรเชิงประจกัษจ์  านวน 16  
คู่มีความสัมพนัธ์กนั จนกระทัง่พบว่าแบบจ าลองท่ีด าเนินการปรับแกแ้ละพฒันา (Adjust Model) มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์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   ซ่ึงเป็นผล



169 
 

ส าคญัท าให้ผูว้ิจยัให้การยอมรับ เช่ือถือในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
ทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect)  จาก
แบบจ าลองปรับแกแ้ละพฒันาในคร้ังน้ีในการวิจยั  ซ่ึงจะแสดงผลการวิเคราะห์แบบจ าลองปรับแกใ้น
หวัขอ้ต่อไป 
 5.3 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างทีไ่ด้ปรับแก้และพฒันาแล้ว (Adjust Model)  
 หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการปรับแกแ้ละพฒันาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง  (Adjust Model) ตาม
สมมุติฐาน  โดยยอมให้ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () ของตวัแปรเชิงประจกัษ ์
จ านวน  16  คู่มีความสัมพนัธ์กนัแลว้ พบวา่ แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีด าเนินการปรับแกมี้ความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัท่ียอมรับได ้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  ซ่ึงเป็นผลส าคญัท าให้ผูว้ิจ ัยให้การยอมรับ เช่ือถือในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect)  และอิทธิพลโดยรวม 
(Total Effect)  จากแบบจ าลองปรับแกใ้นคร้ังน้ีในการวจิยั   รายละเอียดของผลการประเมินค่าสถิติของ
แบบจ าลองปรับแกเ้รียงล าดบัดงัน้ี 
 
ตารางที่  4.13 ผลการเปรียบเทียบค่าสถิติท่ีค  านวณไดก้บัเกณฑ์มาตรฐาน (Joreskog ,& Sorbom, 1999) 
เพือ่ตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแก ้(Adjust 
Model) 
 

รายการเกณฑ์ 
เกณฑ์ทีก่ าหนด
(Joreskog, & 

Sorbom,1996) 

ค่าสถิติของ
แบบจ าลอง 

การพจิารณา 

Likelihood  Ratio Chi-Square  
Statistic  (χ2) 

P-value > .05 46.36 (p-value= 
0.095) 

ผา่นเกณฑ์ 

Relative  χ2   (χ2/df)  < 2.00 1.32 ผา่นเกณฑ์ 
Goodness of Fit Index  (GFI)  > .9 0.97 ผา่นเกณฑ์ 
Adjusted Goodness of Fit Index  
(AGFI) 

> .9 0.94 ผา่นเกณฑ์ 
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ตารางที่  4.13 (ต่อ) 

รายการเกณฑ์ 
เกณฑ์ทีก่ าหนด
(Joreskog, & 

Sorbom,1996) 

ค่าสถิติของ
แบบจ าลอง 

การพจิารณา 

Root Mean Squared Residuals  
(RMR) 

< .05 0.011 ผา่นเกณฑ์ 

Standardized Root Mean Squared 
Residual  (SRMR) 

< .05 0.018 ผา่นเกณฑ์ 

Root Mean Squared Error of 
Approximation  (RMSEA) 

< .05 0.035 ผา่นเกณฑ์ 

P-Value for Test of Close Fit > .05 0.83 ผา่นเกณฑ์ 
Normed Fit Index  (NFI) > .9 0.99 ผา่นเกณฑ์ 
Incremental Fit Index  (IFI) > .9 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
Comparative Fit Index  (CFI) > .9 1.00 ผา่นเกณฑ์ 
Critical N  (CN) > 200 334.55 ผา่นเกณฑ์ 

 
 จากตารางท่ี 4.13  พบวา่เม่ือพิจารณาผลของค่าสถิติทดสอบของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ปรับแกแ้ละพฒันา (Adjust Model)  กบัเกณฑ์มาตรฐานตามขอ้เสนอแนะของ Joreskog ,& Sorbom 
(1999)  พบว่าค่าสถิติของแบบจ าลองทุกค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนดไวท้ั้ งหมด คือ  ค่า 
Relative  χ2   (χ2/df) เท่ากบั 1.32 มีค่านอ้ยกวา่ 2.00 ถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดไว;้   ค่า Goodness of 
Fit Index  (GFI) เท่ากบั .97  มีค่ามากกวา่ .90 ถือวา่ผา่นเกณฑต์ามท่ีก าหนดไว;้   ค่า Adjusted Goodness 
of Fit Index  (AGFI) เท่ากบั .94 มีค่ามากกวา่ .90 ถือว่าผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว;้  ค่า Root Mean 
Squared Residuals  (RMR) เท่ากับ .011 น้อยกว่า .05 ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว;้ ค่า 
Standardized Root Mean Squared Residual  (SRMR) เท่ากบั .018 มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ถือวา่ผา่นเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว;้ ค่า Root Mean Squared Error of Approximation  (RMSEA) เท่ากบั .035 มีค่านอ้ยกวา่ 
0.05 ถือวา่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว;้  ค่า P-Value for Test of Close Fit เท่ากบั .83 มีค่ามากกวา่ 0.05 
ถือวา่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว;้   ค่า Normed Fit Index  (NFI) เท่ากบั .99 มีค่ามากกวา่ .90  ถือวา่ผา่น
เกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว;้  ค่า Incremental Fit Index  (IFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 มีค่ามากกวา่ 0.90  ถือวา่ผา่น
เกณฑต์ามท่ีก าหนดไว;้  ค่า Comparative Fit Index  (CFI) เท่ากบั 1.00 มีค่ามากกวา่ .90 ถือวา่ผา่นเกณฑ์
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ตามท่ีก าหนดไว ้  และ Critical N  (CN) เท่ากบั 334.55  มีค่ามากกว่า 200    ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ี
ก าหนดไว ้  ทั้งน้ีถือว่าค่าสถิติทดสอบทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงรูปภาพของแบบจ าลอง
สมการปรับแกท่ี้วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม LISREL ดงัน้ี 

 
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 

ภาพประกอบที ่4.8 แบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแกแ้ละพฒันา มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์สดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution) (n = 272) 
 
ตารางที่ 4.14 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)  อิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect Effect)  และอิทธิพลโดยรวม (Total Effect)  จากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ปรับแก ้(n = 272) 
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ตัวแปรตาม R2 อทิธิพล 
ตัวแปรอสิระ 

การจัดการความรู้   
(KM) 

องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(LO) 

0.80 
ทางตรง 0.89 (13.94)** - 
ทางออ้ม - - 
โดยรวม 0.89 (13.94)** - 

การประกนัคุณภาพ
การศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา  
(QA) 

0.73 

ทางตรง 0.32 (3.16)**  0.60  (5.65) 
ทางออ้ม 0.53 (5.61)** - 

 
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 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ คือ ค่าสถิติทดสอบ t ท่ีมีค่ามากกวา่ 2.58  แสดงว่ามีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01    
 
 จากภาพประกอบท่ี 4.8 และจากตารางท่ี 4.14  พบวา่แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีไดพ้ฒันา
และปรับแกแ้ลว้ (Adjust Model) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ี
ทดสอบได ้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   ซ่ึงผา่นเกณฑต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้(Joreskog ,& Sorbom, 1999)  
 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อตัวแปรการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  (QA) พบว่า  ตัวแปรการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการจดัการความรู้  (KM) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0.32 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ (LO) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.60 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และยงัได้รับอิทธิพลทางออ้มจากการจดัการความรู้  (KM) โดยผ่านองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO)  มี
ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.89 และ .60 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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 นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) ยงัมีตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บอิทธิพลทางตรง คือ  องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากการจดัการความรู้  (KM) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.89 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ี
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัการความรู้  (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) โดยมี 
ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั .89 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.01  

2. การจดัการความรู้  (KM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .32 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

4. การจดัการความรู้  (KM) มีอิทธิพลทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ 
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) ผา่นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั .89 และ 
.60 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ลว้ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
สามารถน าเสนอเป็นแผนภาพประกอบ ดงัภาพท่ี 4.9 
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** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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 แบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแกแ้ละพฒันาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์แสดงเป็นภาพประกอบอยา่งง่าย แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardize Solution)  
(n = 272) 
 

ตอนที ่6 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ของแบบจ าลอง 
 เน่ืองจากแบบจ าลองสมการโครงสร้างตามสมมุติฐานการวิจยั ไม่มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ ผูว้ิจยัจึงให้การยอมรับแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีไดพ้ฒันาและปรับแกแ้ลว้ (Adjust 
Model) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งในส่วนของแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) ท่ีแสดง

.62 

.67 

.59 

.94 

.74 

.75 

.66 

.56 

.76 

.64 

.60 

.32 

.89 

.73 

.79 
การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน 7 

มาตรฐาน 6 

มาตรฐาน 5 

การจัดการ 
ความรู้ 

การแสวงหา
และสร้างความรู้ 

 

การแบ่งปันความรู้ 

 

การจัดเก็บความรู ้

การประยุกต์ใช้
ความรู้ 

องค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 

ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 

วัฒนธรรมองค์การ 

การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

 

ภาวะผู้น า 

 

โครงสร้างองค์การ 
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ใหเ้ห็นถึงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัช้ีวดั (Observation Variable) กบัตวัแปรแฝง (Latent Variable) 
และแบบจ าลองโครงสร้าง (Structural Model) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง
ดว้ยกนัเองตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 การอ่านค่าสมการในแบบจ าลองการวดัและแบบจ าลองโครงสร้าง ได้พิจารณาถึงค่าสถิติ
ทดสอบส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ 1) ค่า R2  หมายถึง  อตัราความสามารถในการใชก้ารอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรแฝง (Latent Variable) ของเชิงประจกัษ ์(Observation Variable) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั / 
องค์ประกอบของตวัแปรแฝงดังกล่าว 2)  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized 
Solution)  เป็นการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) ของการเป็นองค์ประกอบ / 
ความสัมพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรประจกัษ์กบัตวัแปรแฝง   3) ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard 
Error) เป็นค่าการผนัแปรของค่าความผดิพลาดในการวดัของตวัแปรประจกัษ ์  และ 4) ค่าสถิติทดสอบ t 
ใช้ในการวิเคราะห์ถึงค่าความเช่ือมัน่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติของการวดั โดยก าหนดว่า ค่าสถิติ
ทดสอบ t ท่ีมีค่ามากกวา่ 2.58  แสดงวา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   การรายงานผลการของสมการ
โครงสร้างความสัมพนัธ์ของแบบจ าลองการวดั (Measurement equation)  และ สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation) ท่ีอธิบายให้เห็นถึงแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพนัธ์ (Structural  Equation 
Model)   ผูว้จิยัรายงานผลเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
 6.1 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงการจัดการความรู้ (KM) ประกอบดว้ย
ตวัแปร ดงัน้ี 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจดัเก็บความรู้ (KMB) 3) การแบ่งปัน
ความรู้ (KMC) และ 4) การประยุกตใ์ช้ความรู้ (KMD) ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ละ
พฒันาแลว้ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง 
 
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              
  
 สมการท่ี 1 - 4  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 1) 
การแสวงหาและสร้างความรู้ (KMA) 2) การจดัเก็บความรู้ (KMB) 3) การแบ่งปันความรู้ (KMC) และ 
4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (KMD) ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง การจดัการความรู้ (KM) ในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างปรับแกแ้ละพฒันาแลว้ (Adjust Model)  โดยพบวา่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน () 
(Standardized Solution) อยูร่ะหวา่ง  0.56 – 0.79  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกตวัช้ีวดั  
(ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 15.33 – 18.78)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยพบวา่ตวัช้ีวดั 
การแบ่งปันความรู้ (KMC) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.79 
 ตวัแปรเชิงประจกัษมี์ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยูร่ะหวา่ง  0.12 
– 0.23  ตวัช้ีวดัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ (KM) หรือมี
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ไดร้้อยละ  65 - 80   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้  และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบของตวัแปรแฝง (Composite Reliability) 
พบวา่มีค่า Variance Extracted, c = .0.75  และ มีค่า Composite Reliability, v =  0.92  ซ่ึงผา่นเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองการวดั
การจดัการความรู้ (KM) ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแก ้(Adjust Model)  มีคุณภาพท่ีดี 
 
 6.2 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรแฝงองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) กบัตวั
แปรงเชิงประจกัษห์รือช้ีวดั 1) โครงสร้างองคก์าร (LOA) 2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (LOB)  3) การ
บริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) 4) วฒันธรรมองคก์าร (LOD) และ 5) ภาวะผูน้ า (LOE) ในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ละพฒันาแลว้ 
 
  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  
  
 สมการท่ี 5 - 9  แสดงใหเ้ห็นถึงค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 1) 
โครงสร้างองคก์าร (LOA) 2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (LOB) 3) การบริหารทรัพยากรบุคคล (LOC) 4) 
วฒันธรรมองคก์าร (LOD) และ 5) ภาวะผูน้ า (LOE) ท่ีมีต่อตวัแปรแฝง องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแก้และพฒันาแล้ว (Adjust Model) โดยพบว่ามีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ะหวา่ง  0.64 – 0.94  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ทุกตวัช้ีวดั  (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 9.67 – 17.38)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้ โดยพบวา่ตวัช้ีวดั ภาวะผูน้ า (LOE)  มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั .94 
 ตวัแปรเชิงประจกัษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง  
0.023 – 0.055  ตวัช้ีวดัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
(LO) หรือมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ไดร้้อยละ  65 - 87   ซ่ึงถือวา่อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้  และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององค์ประกอบของตวัแปรแฝง (Composite 
Reliability) พบวา่มีค่า Variance Extracted, c = .0.76  และ มีค่า Composite reliability, v = 0.94  ซ่ึง
ผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า
แบบจ าลองการวดัองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแก ้(Adjust 
Model)  มีคุณภาพท่ีดี 
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 6.3 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ของตวัแปรแฝงการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) 1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานดา้น
หลกัสูตรและการเรียนการสอน (QAB)  และ 3) มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) ใน
แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ละพฒันาแลว้ 
 
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               
  
 สมการท่ี 10 - 12  แสดงให้เห็นถึงค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรเชิงประจกัษห์รือตวัช้ีวดั 
1) มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร (QAA) 2) มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน (QAB)  และ 3) มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ (QAC) ท่ีมีต่อตวัแปรแฝงการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างปรับแกแ้ละพฒันาแลว้ 
(Adjust Model)  โดยพบวา่มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) อยูร่ะหวา่ง  
0.59 – 0.67  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกตวัช้ีวดั  (ค่าสถิติทดสอบ t มีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.94 – 
23.05)  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ โดยพบวา่ตวัช้ีวดั มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ 
(QAC) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.59  
 ตวัแปรเชิงประจกัษ์มีค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง  
0.012 – 0.031  ตวัช้ีวดัทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) หรือมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยพิจารณาจากค่า  R2   ได้
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ร้อยละ  71-83   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และเม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบของ
ตวัแปรแฝง (Composite Reliability) พบวา่มีค่า Variance Extracted, c = .0.78  และ มีค่า Composite 
Reliability, v =  0.92  ซ่ึงผา่นเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว ้(c > .70,   v >.50)  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจ าลองการวดัแฝงการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) 
ในแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแก ้(Adjust Model)  มีคุณภาพท่ีดี 
 
  6.4 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุ (Independent 
Variable) ท่ีส่งผลทางตรง (Direct Effect) ต่อตวัแปรแฝงเชิงผล (Dependent Variable) ในแบบจ าลองท่ี
พฒันาและปรับแกแ้ลว้ (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 
 
 สมการท่ี  13 แสดงให้เห็นวา่ การจดัการความรู้  (KM)  ส่งผลทางตรงต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (LO) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .89 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( t =13.94) 
สามารถท านายองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ไดร้้อยละ 80 
 สมการท่ี 14 แสดงให้เห็นวา่ การจดัการความรู้  (KM) ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ การประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .32 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ( t = 3.16)   และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ส่งผลทางตรงต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (t = 5.65)  ตวัแปรทั้ง 2 สามารถร่วมกนัท านายการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (QA) ไดร้้อยละ  80 
 
  6.5 สมการเส้นทางความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ 
(KM) ท่ีส่งผลโดยรวม (Total Effect) ต่อตวัแปรแฝงภายใน ไดแ้ก่ การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
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สถาบนัอุดมศึกษา (QA) และ องค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) (Reduced Equations) ในแบบจ าลองท่ี
พฒันาและปรับแกแ้ลว้ (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                                   
 
 สมการท่ี 15 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรแฝงภายนอก การจดัการความรู้ (KM) ส่งผลโดยรวม
ทางบวกต่อตวัแปรแฝงภายใน องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.89  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรแฝงภายในองค์การ
แห่งการเรียนรู้  (LO)  ไดร้้อยละ 80 
 สมการท่ี 16 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรแฝงภายนอก การจดัการความรู้ (KM) ส่งผลโดยรวม
ทางบวกต่อตวัแปรแฝงภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.85  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรแฝงภายในองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดร้้อยละ 73 
 
 ตอนที ่7 ผลการวเิคราะห์ตามสมมติฐานการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์การประมาณค่าพารามิเตอร์สัมประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรแฝงท่ีท าการศึกษา
ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Model) ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถน าเสนอผลการวิจยั
เพื่อตอบค าถามการวจิยัและสมมติฐานการวจิยั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
               จากค าถามการวิจัย “ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ยตวัแปรอะไรบา้ง และตวัแปรเหล่านั้นมีโครงสร้างความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร” ผูว้จิยัไดท้  าการก าหนดสมมติฐานเพื่อตอบค าถามการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี 
 สมมุติฐานข้อที ่1   การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การจดัการความรู้  (KM) ส่งผลทางตรง (Direct Effect) เชิง
บวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .32  



181 
 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากบั 0.85 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั สามารถ
อธิบายไดว้า่ การด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารคุณภาพ 
ตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้เกิดมาตรฐาน
ในการจดัการศึกษา ซ่ึงการประกนัคุณภาพจะตอ้งด าเนินการทั้งประกนัคุณภาพภายในและภายนอก
อยา่งต่อเน่ือง โดยความต่อเน่ืองของการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใตแ้นวคิดวา่
การประกันคุณภาพ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ  มีกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองโดยใชว้งจร PDCA จ  าเป็นตอ้งใช้การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือให้เกิด
การเช่ือมโยงสอดประสานกนัอยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นการน าความรู้ท่ีมีอยู่
ในองคก์าร  โดยเฉพาะการอุดมศึกษาหรือในมหาวทิยาลยั จดัการให้เป็นระบบ ดว้ยการแสวงหาความรู้
และสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ในงานด้านการ
ประกนัคุณภาพ ซ่ึงสอดรับกบัพลวตัรของการประกนัคุณภาพท่ีปรับเปล่ียนตลอดเวลา  
 สมมุติฐานข้อที่ 2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
จดัการความรู้  (KM) ส่งผลทางตรง (Direct Effect) เชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) ท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .89  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และส่งผลทางออ้ม (Indirect 
Effect) ถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากบั .53 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .85 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการ
วจิยั สามารถอธิบายไดว้า่ การจดัการความรู้ เป็นระบบยอ่ยท่ีส าคญัระบบหน่ึง  ท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์าร
แห่งการเรียนรู้ (Marquardt, 2OO2) โดยท่ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการของการน าปัจจยัทั้ง 5 
มาประยุกต์กบัองค์การ โดยปรับน ามาใช้ในรูปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning 
Dynamic) 2) การปรับเปล่ียนองคก์าร (Organizational Transformation) 3) การเสริมพลงั (People 
Empowerment) 4) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลยี (Technology support for Learning) นอกจากน้ีการจดัการความรู้ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผล
ทางออ้ม (Indirect  Effect) ถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และการจดัการ
ความรู้ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลทางออ้ม (Indirect Effect) ถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาดงัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 



182 
 

 สมมุติฐานข้อที่ 3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (LO) ส่งผลทางตรง (Direct 
Effect) เชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากบั .60  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการ
วิจยั สามารถอธิบายได้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดท่ีช่วยให้องค์การสามารถเปล่ียนแปลง
ตนเอง และคน้พบแนวทางใหม่ในการสร้างผลการด าเนินงาน ซ่ึงคุณลกัษณะส าคญัขององคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ คือเปิดกวา้งต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง สนบัสนุนให้มี
ความคิดสร้างสรรคมี์ความยดืหยุน่ พฒันาความสามารถของบุคคล ให้เกิดความเช่ือมัน่ท่ีจะท าให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นส่งผลต่อระดบัผลการด าเนินงานขององคก์ารให้สูงข้ึน ซ่ึง
งานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นภาระงานท่ีมีความส าคญัท่ีมีพลวตัรการ
เปล่ียนแปลงและขบัเคล่ือนอย่างไม่หยุดน่ิง ซ่ึงสอดรับกับวงจรคุณภาพ PDCA ท่ีมีกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และขบัเคล่ือนเป็นวงลอ้ไปพร้อมๆ กบัการด าเนินงานตามพนัธกิจของ
สถาบนัอุดมศึกษา 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด พบวา่ การจดัการความรู้  (KM) และ องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ (LO) สามารถร่วมกนัท านายต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (QA) ได้
ร้อยละ 73 โดยแสดงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ดงัภาพประกอบท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.15 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่4.10 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
 

.60** 

.32** 

.89**
๕๕ 

การประกนั
คุณภาพการศึกษา 

การจดัการ 
ความรู้ 

องคก์าร 
แห่งการเรียนรู้ 
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ตารางที ่4.15  ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1 การจัดการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ยอมรับ 

2 การจัดการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และทางอ้อมเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ยอมรับ 

3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ยอมรับ 

 
 
 
 
 


