184

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง การศึ ก ษาความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้ างของการจัดการความรู้ และ
องค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อันสื บ
เนื่องมาจากความสาคัญการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งเพื่อให้เกิดมาตรฐาน
คุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน ภายใต้ภารกิจผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ ตลาดแรงงาน ที่สอดรับ
กับ เศรษฐกิ จฐานความรู ้ ใ นปั จจุ บ นั ดัง นั้นในการวิจยั ครั้ งนี้ จึง มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการประกัน
คุ ณภาพการศึกษา โดยใช้เทคนิ คการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ภาพรวมของ
กระบวนการดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ เริ่ มขึ้นจากการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา ด้วยการกาหนดการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาในสถาบันการศึ กษาทุ กระดับ โดยมี หน่ วยงานทาหน้าที่ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่เป็ นแรงงาน
ทางตรงต่อตลาดแรงงานและสังคม กลับพบว่าแต่ละสถาบันมี ผลการประเมิ นที่ แตกต่างกัน ทั้ง
ระดับดีมาก ดี พอใช้ รอพินิจ และไม่รับรอง ซึ่ งสถาบันที่ได้ผลการประเมินระดับดีมากมีเพียง 45
แห่ ง จากสถาบันที่รับการประเมิน 246 แห่ ง คิดเป็ นร้อยละ 18.29 ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ด าเนิ น งานตามมาตรฐานคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษายัง ไม่ ดี พ อ ดัง นั้ น จึ ง ท าการศึ ก ษาวิ จ ัย ในกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ผลการประเมินระดับดีมาก เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินดังกล่าว
จึงได้เริ่ มต้นทาการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะจากการศึ กษาแนวคิ ด
เกี่ ยวกับการจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบกับเกณฑ์ประกันคุ ณภาพการศึกษาที่
กาหนดโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
เพื่อนามาบูรณาการกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เพื่อพัฒนาเป็ นแบบจาลองสมการความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ า งของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งทาให้ได้ตวั แปรเชิ งสาเหตุที่สาคัญคือ การจัดการความรู ้ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ และการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้นได้ทาการพัฒนา
เครื่ องมือในการวิจยั ด้วยการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทาง
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) และได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อคาถาม (Question)
กับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาการปรับแก้เบื้องต้น แล้วจึงทาการหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content
Validity) และนาไปทดลองใช้ ตามลาดับ
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ กลุ่ มผูบ้ ริ หารระดับอานวยการ และกลุ่ ม
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที่อยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของ
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สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก สังกัด
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และอยูใ่ นพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จานวน 272
ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งได้รับกลับคืนและมีความสมบูรณ์ที่จะนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูล คิดเป็ นร้อยละ 86.35
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนิ นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยวัตถุประสงค์การ
วิจยั ข้อที่ 1 ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วัตถุ ประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ใช้เทคนิ คการพัฒนาแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่า งแบบจาลองสมการที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นกับ ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ และประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL
สำหรับกำรนำเสนอเนื้อหำในบทที่ 5 นี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งหัวข้อกำรนำเสนออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
สรุ ปผลการวิจยั อภิ ปรายผลการวิจยั ข้อจำกัดของกำรวิจยั และข้อเสนอแนะ เรี ย งตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจัย
สาหรับการนาเสนอผลการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็ น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัย
ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับการจัดการความรู ้ ระดับขององค์การแห่ งเรี ยนรู ้
และระดับ การจัดการคุ ณภาพการศึ ก ษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา ตอนที่ 3 การ
ตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การ
แห่งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
ตอบวัตถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษา ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ทางตรงเชิ งบวก และ
ทางอ้อมเชิ งบวก เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั และ ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ า งของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.20 การศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาโท จานวน
128 คนคิดเป็ นร้อยละ 47.10 จบการศึกษาในด้านสาขาบริ หารธุ รกิจ/การจัดการ จานวน 84 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.90 อยู่ในกลุ่มงานสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 189 คน ร้อยละ 69.50 ตาแหน่ง /
หน้าที่รับผิดชอบ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 215 คน ร้อยละ 79.90 และเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 54 คน
ร้ อยละ 20.10 มี บ ทบาทการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา ระดับ หน่ ว ยงานใน
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มหาวิทยาลัย จานวน 224 คน มีระยะเวลาที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุ ณภาพการศึกษา 4 – 6 ปี
จานวน 91 คน ร้อยละ 33.50
ตอนที่ 2 ระดับ การจัดการความรู ้ ระดับ ขององค์ก ารแห่ ง เรี ย นรู ้ และระดับ การจัดการ
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่ ระดับการจัดการความรู ้
ระดับ ขององค์การแห่ งเรี ย นรู ้ และระดับ การประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายนอก (สมศ.) ระดับ
สถาบัน เมื่ อเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้อ ย พบว่า ระดับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ระดับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และการจัดการความรู้ ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของแต่ละตัวชี้วดั ของตัวแปรที่ทาการศึกษาพบว่า
1. ระดับการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) ทั้ง 3 ตัวแปร อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่ อเรี ยงลาดับ จากมากไปหาน้อย พบว่า มาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ซึ่ งหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนิ นงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เข้มแข็งและจริ งจัง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการการตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โดย
ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพภายในอย่างต่อเนื่ องทุกปี รองลงมาคือ
มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุ คลากร ซึ่ งหมายถึง การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ส่ วนหนึ่ งจะมาจากการบริ หารและการจัดการศึกษาที่ ผเู ้ กี่ ยวข้องทั้งใน
และนอกสถาบันมีส่วนร่ วม ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอานาจ กากับด้วย
นโยบาย การวางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาบุคลากร ที่เป็ นระบบและดาเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่ อง และมีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรี ยนการสอน การวิจยั และการบริ หาร โดยมุ่ง
สร้างความเป็ นเลิ ศทางวิชาการรวมทั้ง สร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใช้เงินอย่างคุม้ ค่า มีอิสระ
คล่องตัว โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความสาคัญกับมีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ชาติอย่างชัดเจน และมาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ซึ่ ง
หมายถึ ง การพัฒนาหลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษา ควรมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาและบริ หาร
หลักสู ตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุน่ และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม มีการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคนิ คการสอนและ
อุปกรณ์การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง และมีการใช้
ประโยชน์ผลการประเมินในการพัฒนาผูเ้ รี ยน การระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ
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อาคารสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก รวมทั้งความร่ วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยเฉพาะให้ความสาคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ และ การประเมินผลการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนา
2. ระดับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่าอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ซึ่งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาให้
ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้ างขอบเขตการปฏิ บตั ิงานในด้านการประกันคุ ณภาพ ไว้อย่าง
ชัดเจน โดยมีการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน และ ชี้ แจงให้บุคลากรทุกฝ่ ายได้
ทราบ และมีการวางระบบการทางานไว้อย่างเหมาะสม ด้วยมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
แต่ละตาแหน่ งอย่างชัดเจน มีการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในสถาบันฯ ช่ วยให้การ
ปฏิ บ ัติง านมี ค วามคล่ องตัว รองลงมาคื อ ด้านระบบข้อมูล สารสนเทศ ซึ่ ง หมายถึ ง การที่
สถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการเรี ยนรู ้ และมีเครื่ องมือ
อิเล็คทรอนิ คส์ ที่ช่วยในการทางานและการมีระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ รวมทั้งมี สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ในการเรี ยนรู ้ เช่ น
ห้องสัมมนา มี สื่อประสมอิ เล็กทรอนิ คส์ ที่ช่วยสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ เกิ ดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการ
เรี ยนรู้ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากร โดยให้ความสาคัญกับการจัดสรรทุนสนับสนุ นการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ด้วยการกาหนดนโยบาย เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาตนเองของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
เช่น จัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร การศึกษาต่อหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมระยะ
สั้น รวมทั้งมีการจูงใจบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้แก่ การอานวยความสะดวก
ให้ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบตั ิงาน และกาหนดแนวปฏิ บตั ิที่ชดั เจน ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้เรี ยนรู ้ ในสิ่ งใหม่ๆ และ
สุ ดท้าย ด้านวัฒนธรรมองค์การ ซึ่ งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับบุคลากรใน
สถาบัน ฯ ด้ว ยการสร้ า งบรรยากาศการท างานที่ เ อื้ อ อ านวยให้ บุ ค ลากรมี ก ารพัฒ นางานอย่า ง
สม่ า เสมอ ให้มี ก ารร่ วมสนับ สนุ นภารกิ จงานระหว่า งกันเพื่อนาไปสู่ ค วามส าเร็ จตามเป้ าหมาย
ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความคิดสร้ างสรรค์ในการปฏิ บตั ิงาน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออานวยให้เกิ ดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่ าย และ ด้านภาวะผูน้ า ซึ่งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ หาร
ให้มีภาวะผูน้ า ในการสนับสนุนส่ งเสริ มบุคลากรในสถาบันให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิ บตั ิงาน ส่ งเสริ มให้บุคลากรตระหนักถึ งปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
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หรื อกาลังจะเกิดขึ้นในสถาบันฯ และนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงาน และเมื่อเกิดความผิดพลาดหรื อปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารควร
ให้กาลังใจแก่บุคลากร
3.การจัดการความรู ้ ในงานด้านประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
(km) ทั้ง 4 ตัวแปร อยูใ่ นระดับมาก เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการแสวงหาและ
สร้างความรู้อยูใ่ นระดับสู งที่สุด ซึ่งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการประสบความสาเร็ จใน
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการแสวงหาความรู้
จากบุคคลหรื อจากผลการปฏิบตั ิงาน ที่เป็ นความรู้ฝังลึกและความรู้เชิ งประจักษ์ โดยอาจแสวงหา
จากหลายๆ แหล่งอาทิ จากผลงานในอดีต จากประสบการณ์ตรงและการลงมือดาเนินการ และจาก
การจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรร่ วมกับหน่วย งานภายนอก เพื่อนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาการ
ทางานได้อย่างเป็ นระบบ รองลงมาคือ ด้านแบ่งปั นความรู ้ ซึ่ งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
ส่ งเสริ มแนวคิดให้กบั บุคลากรในทุกหน่ วยงาน เห็ นว่าการจัดการความรู ้ เป็ นเรื่ องขององค์การใน
ภาพรวมมากกว่าเฉพาะหน่ วยงานของตน และกระตุ น้ แนวคิดไปสู่ การปฏิ บตั ิ ด้วยการมีกลุ่มคน
หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนิ นงานด้านการจัดการความรู ้ และส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศ
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เช่ น มี การทาโครงการหรื อกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ร่วมกัน หน่ วยงาน
ภายในสถาบันฯ มีการทางานที่เชื่อมโยงและประสานกัน และจะดียิ่งขึ้นหากมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่
เป็ นพี่เลี้ยงคอยสอนงานด้านประกันคุ ณภาพการศึกษาให้กบั หน่วยงานต่างๆ ด้านการประยุกต์ใช้
ซึ่งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาส่ งเสริ มให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยให้ความสาคัญกับการ
ส่ ง ผ่ า นหรื อ ถ่ า ยทอดความรู ้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง ทั้ง สถาบัน ฯ เพื่ อ ให้ น าความรู ้ ที่ จ ัด เก็ บ ไว้ มาใช้ เ พื่ อ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานในสถาบันฯ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประยุกต์ใช้ดว้ ยการนาความรู ้มาใช้ใน
การสอน และแนะนาให้กบั ผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และด้านจัดเก็บ
ความรู้ ซึ่ งหมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บความรู ้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ กลัน่ กรองความรู ้ให้มีคุณภาพ เพื่อจัดทารู ปแบบความรู ้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้ง
สถาบันฯ มีการแบ่งประเภทของความรู ้เป็ นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
ตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อ มู ล ก่ อ นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้ างของการ
จัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
การตรวจสอบการแจกแจงเป็ นโค้งปกติรายตัวแปรที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ทั้งหมด โดยการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM)
3.1 การตรวจสอบการกระจายของข้อมูลของตัวแปรเชิงประจักษ์
ผลการตรวจสอบการกระจายของข้อมู ล ของตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์ (Observation
Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง พบว่าส่ วนใหญ่มีการแจกแจงในลักษณะ
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เบ้ซา้ ยหรื อค่าความเบ้ติดลบ แสดงว่า คะแนนของกลุ่มตัวอย่างมีค่าสู งกว่าค่าเฉลี่ย ส่ วนค่าความโด่ง
นั้น ส่ วนใหญ่มีค่าเป็ นลบ แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงที่ค่อนข้างป้ านหรื อโค้งน้อย ในส่ วนค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการกระจายของข้อมูลไม่มาก แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่าง
กันภายในกลุ่ม เมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่งร่ วมกัน พบว่า มีบางส่ วนที่มีค่าต่ากว่าค่าที่เข้า
ใกล้กบั โค้งปกติ +.50 ซึ่ งข้อมูลทุกตัวแปรที่ไม่แจกแจงเป็ นโค้งปกติ และเมื่อทาการทดสอบไคสแควร์ พบว่า ข้อมูลส่ วนใหญ่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีการกระจายตัวบ่งชี้ ไม่เป็ น
โค้งปกติ สรุ ป ได้ว่าตัวแปรเชิ ง ประจัก ษ์ดัง กล่ า ว สามารถนามาวิเคราะห์ ในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างนี้ได้
3.2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
การตรวจสอบพบว่าตัวแปรสังเกตได้ (Observation Variable) ที่ทาการศึกษาใน
แบบจาลองทั้งหมด มีความสัมพันธ์กนั เพียงพอที่จะนามาพัฒนาเป็ นแบบจาลองสมการโครงสร้าง
เดี ยวกันได้ ตัวแปรสังเกตได้ในภาพรวม ที่ ทาการศึ กษาในแบบจาลองสมการโครงสร้ างนี้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กนั มากจนเกิ นไป และมี ความสัมพันธ์กนั เพียงพอ สามารถที่จะทาการวิเคราะห์
ร่ วมกันในแบบจาลองสมการโครงสร้างเดียวกันได้อย่างเหมาะสม
3.3 การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรเชิงประจักษ์
ซึ่งได้ทาการตรวจสอบด้วยการ Scatter Plot Graph ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงประจักษ์ที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการ
โครงสร้างว่าทุกคู่น้ นั มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงเส้นตรง (Linear Combination) แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรเชิงประจักษ์ดงั กล่าวมีความเหมาะสม ที่จะทาการวิเคราะห์ในแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจาลองการวัดที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
สมการโครงสร้ าง โดยทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง ของแบบจาลองการวัด
(Measurement Model) ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการความรู้ 2) องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ และ 3)
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัด การจัดการความรู้
พบว่า ตัวชี้วดั ที่เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์กนั ไม่มาก
เกินไปที่จะก่อให้เกิดปั ญหา โดยพบว่าตัวแปรเชิงประจักษ์ การจัดเก็บความรู ้กบั การประยุกต์ ใช้
ความรู ้ มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
4.2 การตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างของแบบจาลององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
พบว่า ตัวชี้วดั ที่เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์กนั ไม่มาก
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เกิ นไปที่ จะก่อให้เกิ ดปั ญหา โดยพบว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์ วัฒนธรรมองค์การ กับ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
4.3 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจาลองการวัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวชี้ วดั ที่เป็ นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์กนั โดยพบว่าตัวแปรเชิ งประจักษ์
มาตรฐานด้านระบบการประกันคุ ณภาพ กับ มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มี
ความสัมพันธ์กนั มากที่สุด
4.4 ตรวจสอบความเชื่อถือได้ขององค์ประกอบ (Composite Reliability) ของตัวแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) และภายนอก (Endogenous Variable) ที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
พบว่าตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ของแบบจาลองสมการโครงสร้างคือ องค์การแห่ ง
การเรี ย นรู ้ และ การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา มี ค่า ความเที่ ยง (Variance
Extracted, c) เท่ากันทุกตัวแปรแฝงมี ค่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ตัวแปรแฝงภายนอก
(Endogenous Variable) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง ซึ่ งมีตวั แปรเดียว คือ การจัดการความรู้
(KM) มีค่าความเที่ยง (Variance Extracted, c) อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้เช่นกัน
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวก และทางอ้อมเชิ งบวก เพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจยั
5.1 การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง .32 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 โดยเฉพาะในด้านการประยุกต์ ใช้
ความรู้
5.2 การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง .89 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 โดยเฉพาะในด้านภาวะผูน้ า
5.3 การจัดการความรู ้ มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
ทางอ้อมเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง .60 และ .89 ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ และองค์การ
แห่งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
รู ปแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นจากการทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎี ต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เบื้องต้น ดัง
ภาพที่ 1.2 ในบทที่ 1 ซึ่ งหลังจากได้ทาการปรับรู ปแบบให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกับข้อมูลเชิ ง
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ประจักษ์แล้ว ทาให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู ้ และองค์การแห่ ง
เรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพ ดังภาพที่ 4.9 ในบทที่ 4
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้
และองค์ ก ารแห่ ง เรี ยนรู ้ ต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ในครั้ งนี้
ดาเนินการอภิปรายผลการวิจยั ที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั ใน 2 ส่ วน ทั้งจากวัตถุประสงค์การวิจยั และ
สมมติฐานการวิจยั ดังนี้
1. การศึก ษาสภาพการจัดการความรู ้ องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ และการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย พบว่ า การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) มีค่าสู งที่สุดในกลุ่มตัวแปรแฝงที่ทาการศึ กษาในแบบจาลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) ตามด้วย ตัวแปรแฝงองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และตัวแปร
แฝงการจัดการความรู้ ตามลาดับ โดยทาการอภิปรายผลการวิจยั เรี ยงตามลาดับของตัวแปรดังกล่าว
ดังนี้
1.1 ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) มีค่าสู งที่สุดใน
กลุ่มตัวแปรแฝงที่ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) แปล
ผลอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.08 ทั้งนี้ เนื่ องจาก การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ น
การสร้ างความมัน่ ใจกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ทั้งผูส้ อน ผูเ้ รี ยน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต ชุ มชนสังคม ว่าผลผลิ ตหรื อ
บัณฑิ ตที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามที่คาดหมาย โดยที่การประกันคุณภาพการศึกษาให้ความสาคัญ
กับการควบคุมเชิงคุณภาพและการประเมินคุณภาพการดาเนินการ ทั้งระบบอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการ การกาหนดเกณฑ์และตัวชี้ วดั วิธีการดาเนิ นการ ที่ ครอบคลุ มทั้งในส่ วน
ปั จจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจต่อผลผลิตที่ได้ออกมาว่ามีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ เมอร์ กา
ทรอยด์และมอร์ แกน (Murgatroyd, & Morgan, 1994) ที่ได้จาแนกลักษณะเด่นของการประกัน
คุ ณภาพการศึกษา ไว้ 5 ประการ คื อ 1) มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก 2)
มาตรฐานที่เขียนในรู ปของความคาดหวังที่สถาบันการศึกษาต้องบรรลุ 3) มาตรฐานต้องสามารถ
ประเมิ น ได้โดยใช้เ กณฑ์ที่ เป็ นปรนัย 4) มาตรฐานต้องใช้อย่า งเสมอภาค ไม่ มี ก ารยกเว้นโดย
ปราศจากเหตุผลที่สมควร และ 5) ประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review)
การทดสอบด้ว ยแบบทดสอบมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ที่กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
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เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษา โดยมี ระบบประกันคุ ณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก
เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้วดั หรื อรายตัวแปรเชิงประจักษ์ พบว่า มาตรฐานด้านระบบการ
ประกัน คุ ณภาพ อยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กับ 4.23 ทั้ง นี้ เ นื่ อ งจาก พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุ ณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็ นกลไกในการรั ก ษาคุ ณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งการประกันคุ ณภาพภายใน เป็ นการสร้ างระบบและกลไกในการพัฒนา
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด โดยหน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้องด าเนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ การประกัน คุ ณ ภาพ
ภายนอก ส่ วนการประกันคุณภาพภายนอก เป็ นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึ งถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อเรี ยกชื่ อย่อว่า “สมศ.” โดยที่สถานศึกษาทุกแห่ ง
ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี ภายใต้ประกาศใช้มาตรฐาน
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2549 ได้กาหนดกรอบการ
ดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นกลไกก ากับ มาตรฐานระดับ กระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่ วยงาน และประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การ เรื่ อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2551 เพื่อเป็ นกลไกส่ งเสริ มและกากับให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2552 และประกาศแนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกันคุ ณภาพของบัณฑิ ตในแต่ละระดับคุ ณวุฒิและสาขาวิชา ทาให้ทุกสถานศึกษาให้
ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บัก๊ (Bugg, 2000) ที่ได้
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในมลรัฐอิลลินอยซ์ สหรัฐอเมริ กา พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการ
ปรั บปรุ ง กระบวนการจัดการอย่า งต่ อเนื่ อง ช่ วยให้เกิ ดการกระตุ ้นการพัฒนาโครงสร้ า งการจัด
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ระเบี ย บของโรงเรี ยน ส่ ง ผลดี ต่อแผนการสอนในโรงเรี ย น และพัฒนาวัฒนธรรมการปรั บปรุ ง
โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกส่ วนในโรงเรี ยนภายใต้ความ
ตระหนักในหลักการ ความคิดรวบยอดของระบบ ในการสร้างคุณภาพต่อองค์การ (Ford, 1998)
แต่ในขณะเดี ยวกันตัวแปรเชิ งประจักษ์ ในมาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
และมาตรฐานด้า นหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอน ได้ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 4.00 แต่ ก็ น้อยกว่า
มาตรฐานด้านระบบประกันคุ ณภาพ โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบันร่ วมกัน ซึ่ งได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.89 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ในการดาเนิ นงาน
ด้า นประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา สถาบันการศึ ก ษายัง ให้ค วามส าคัญกับ การการใช้ป ระโยชน์ ใ น
ทรั พยากรร่ วมกันกับหน่ วยงานต่างๆ อยู่ในระดับที่น้อยมาก ทาให้เป็ นการลงทุ นที่ ยงั ไม่มีความ
คุม้ ค่าต่อการนาไปใช้ แม้เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ตัวบ่งชี้ ที่ 8.2 ได้กาหนดเกณฑ์ให้มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่ วมกัน ที่ได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 5 ข้อ คือ 1) มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้
ทรัพยากรของคณะ 2) มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของคณะ 3) มีแผนการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน 4) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับหน่วยงานอื่น
นอกสถาบัน และ 5) มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกับหน่วยงานอื่น
หากเพิ่มการให้ความสาคัญในด้านนี้ มากยิ่งขึ้น จะส่ งผลในด้านความคุ ม้ ค่าของการลงทุนซึ่ งเป็ น
ประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่ ง ของหลักการจัดการที่ดี ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 ที่ได้กาหนดถึ ง การบริ หารราชการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุ ม้ ค่าในเชิ งภารกิ จภาครั ฐ ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ หลักความ
โปร่ งใส หลักความคุม้ ค่า และ หลักความชัดเจนในการปฏิบตั ิราชการ (หลักความรับผิดชอบ) ซึ่ งจะ
เห็ นว่าในหลักด้านความคุ ม้ ค่า เป็ นหลักการสาคัญที่ หน่ วยงานภาครัฐควรให้ความสาคัญในการ
บริ หารงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุผลและข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ผลการสารวจในการวิจยั ครั้ง
นี้ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (ช่วงคะแนนอยูร่ ะหว่าง 1 – 5) นั้น มีความสมเหตุสมผล เนื่ องจากเป็ น
กลไกสาคัญที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มและผลักดัน การดาเนิ นงานตามภารกิ จของสถาบันอุดมศึกษา อัน
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม ดาเนิ นการไป
อย่างสอดประสานกันเป็ นระบบเพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพ มุ่งไปในทิศทางเพื่อบรรลุเป้ าหมายการปฏิรูป
คุณภาพการศึกษา
1.2 ระดับขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเป็ นอับดับที่ 2 ของตัวแปรแฝงที่
ทาการศึกษาในแบบจาลองสมการโครงสร้างทั้งหมด (Structural Equation Model) แปลผลอยูใ่ น
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ทั้งนี้เนื่องจาก องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ องค์การที่มีลกั ษณะภาพแห่ ง
การเรี ยนรู้ (Learning Characters) มีลกั ษณะเคลื่ อนไหวยืดหยุน่ เป็ นพลวัตรอยูเ่ ป็ นนิ จไม่หยุดนิ่ ง
หรื อพึงพอใจกับความสาเร็ จที่มีอยู่ ซึ่งสมาชิกขององค์การต้องมีการขวนขวายหา ความรู ้มาเเบ่งปั น
เผยแพร่ แก่กนั (Senge, 1990) โดยเฉพาะองค์การด้านสถาบันการศึกษาที่ตอ้ งพัฒนางานในหน้าที่
ในการพัฒนาหรื อสร้างคนให้มีความรู้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งต้องให้ความสาคัญกับความ
รวดเร็ วในการเรี ยนรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ รี ด (Reed, 2001) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในวิสาหกิจขนาดกลาง พบว่า ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลที่
สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การ ซึ่ งผลการดาเนิ นงานขององค์การนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในระดับบุคคลจนไปสู่ ระดับองค์การ
(Herrera, 2007) โดยเฉพาะในด้านการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ส่งผลต่อพัฒนาการสอนใน
สถาบันการศึกษา และส่ งผลต่อการดาเนิ นงานของสถาบันการศึกษา โดยปั จจัยความสาเร็ จของ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในสถาบันการศึกษา ขึ้นอยู่กบั วิสัยทัศน์และภาวะผูน้ า การจัดการความรู้
และการติดต่อสื่ อสาร และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ (Collie, 2002)
เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ งประจักษ์ พบว่า ด้านโครงสร้างองค์การ อยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะการกาหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบตั ิงานในด้านการประกันคุณภาพไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก โครงสร้างขององค์การมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการดารงอยูแ่ ละต่อบุคลากร
ในองค์การ เป็ นตัวกาหนดระบบการดาเนิ นงานการติ ดตามตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิ งาน ช่ อง
ทางการสื่ อสาร กระบวนการตัดสิ นใจ และระดับการควบคุ มภายในองค์การทั้งนี้ ลกั ษณะทาง
โครงสร้างขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจน มีลกั ษณะแบนราบ (Flat) ไม่มี
ขอบเขตที่จากัด มีความเหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศที่เปิ ดเผยและมีความคล่องตัวสู ง จะทา
ให้เกิ ดการไหลเวียนของข้อมูล และเปิ ดกว้างให้องค์การได้รับประสบการณ์ มากที่สุด สามารถ
ติดต่อสื่ อสารร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ อีกทั้งควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความต้องการ
ที่จะเรี ยนรู้ และหลักการบริ หารงานขององค์การ ดังนั้นการกาหนดโครงสร้างขององค์การจึงต้อง
คานึงถึงปัจจัย ที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ (James, Ying ,& Man, 2004)
แต่ในขณะเดี ยวกันตัวแปรเชิ งประจักษ์ภาวะผูน้ า ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ ย 3.71 ซึ่ ง
อยู่ในระดับไม่สูงมาก โดยเฉพาะในประเด็น ด้า นผูบ้ ริ หารให้กาลัง ใจแก่ บุคลากร เมื่ อเกิ ดความ
ผิดพลาดหรื อปั ญหาอุ ปสรรคในการปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ ง แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารยังมี บทบาทในการ
ดาเนิ นงานด้า นประกัน คุ ณ ภาพ ค่ อ นข้า งน้อ ย แม้ผูบ้ ริ หารยัง มี บ ทบาทน้อยแต่ ผ ลงานประกัน
คุณภาพก็โดดเด่น นัน่ อาจเป็ นเพราะว่า งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นงานเชิ งระบบ จะเห็น
ได้จากปั จจัยความสาเร็ จอยู่ในด้านโครงสร้ างองค์การ นั่นคื อ ถ้าโครงสร้ างองค์การดี มี การวาง
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แผนการมอบหมายงานที่ดี ย่อมทาให้งานด้านประกันคุณภาพสาเร็ จมาได้ดว้ ยดี โดยผูบ้ ริ หารส่ งผล
ต่อความสาเร็ จในระดับที่ค่อนข้างน้อย
ด้วยเหตุผลและข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ผลการสารวจในการวิจยั ครั้ง
นี้ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.87
(ช่วงคะแนนอยูร่ ะหว่าง 1 – 5) นั้น มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแนวคิดของคัมมิ่ง และวอร์
เลย์ (Cumming ,& Worley, 2005) ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้เป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้ผลการวิจยั ที่
สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่ งสรุ ปได้ว่า คือ โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ แนว
ปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ า เป็ นคุณลักษณะสาคัญ
ขององค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในสถาบันอุดมศึกษาเช่นกัน
1.3 ระดับการจัดการความรู้ ในงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเป็ นอับดับที่ 3 หรื อเป็ นอับดับสุ ดท้าย ของตัวแปรแฝงที่ทาการศึกษาในแบบจาลอง
สมการโครงสร้ างทั้งหมด (Structural Equation Model) แปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.67 ทั้งนี้ เนื่ องจาก การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการในการสร้ างความรู ้ ใหม่อย่างต่อเนื่ อง
เผยแพร่ ความรู ้ทวั่ ทั้งองค์การ (Takeuchi ,& Nonaka, 2004) ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่สั่งสม
และสร้างองค์ความรู้ เพื่อการผลิตบัณฑิต จึงเป็ นที่ที่เหมาะสมที่สุด ของสังคมที่จะพัฒนาความรู้
ใหม่ โดยใช้แนวคิดของการสร้างความรู้จาก ความรู ้ที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ (Tacit/Explicit
Knowledge) นอกจากนี้การที่สถาบันอุดมศึกษามีเสรี ภาพทางวิชาการ ควรส่ งเสริ มให้เกิดพลวัตใน
การสร้างความรู้ การที่สถาบันอุดมศึกษาได้ เปิ ดโอกาสให้มีการเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมของตนยิ่ง
มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งสามารถดึ งจุ ดแข็งของบุคลากรแต่ละคนมาร่ วมกันแปลงเป็ นความรู ้ ใหม่ ที่ให้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน การบริ หารอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ หรื อภารกิ จ
ตามพันธกิจ ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นเท่านั้น
เมื่อพิจารณาในรายตัวชี้ วดั หรื อรายตัวแปรเชิ งประจักษ์ พบว่า ด้านการแสวงหาและสร้าง
ความรู ้ มีค่าเฉลี่ ย 3.91 ซึ่ งมีค่ามากกว่าตัวแปรอื่นในด้านการจัดการความรู ้ โดยเฉพาะในประเด็น
การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือดาเนิ นการ ทั้งนี้ เนื่ องจากความผูกพันและ
แรงจูงใจของผูท้ ี่ทางานเกี่ยวกับการจัดการความรู ้พบว่า การทางานจะได้ผลดีต่อเมื่อผูท้ ี่ทางานเกิด
ความสมดุลระหว่างการเติมเต็มศักยภาพตนเองกับการพัฒนาความสามารถขององค์การ ผูบ้ ริ หารจึง
ต้องใช้ท้ งั แรงจูงใจจากภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ (Malhotra, &
Galletta, 2003; Malhotra, 2002) ด้วยการ ค้นหาให้ได้มาซึ่ งความรู้ การสร้างองค์ความรู้ เข้าถึงและ
การใช้ และเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับองค์การ เป็ นกระบวนการจัดการความรู ้ที่เหมาะกับสถาบันอุดมศึกษา
(Goh, 2000)
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แต่ ใ นขณะเดี ย วกันตัว แปรเชิ ง ประจัก ษ์ด้า นการจัดเก็ บ ความรู ้ ได้ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ ย 3.53 ซึ่ งอยูใ่ นระดับไม่สูงมาก โดยเฉพาะในประเด็นด้านการจัดเก็บความรู ้ เป็ นระบบ ทุก
คนสามารถเข้าถึง ค้นคืน และนาไปใช้ได้สะดวก รวดเร็ ว และถูกต้อง ในเวลาที่ตอ้ งการใช้ และมี
การนาความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานให้เกิดเป็ นความรู ้ใหม่สาหรับสถาบันฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ 3.43 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า มีระบบการจัดเก็บความรู ้และการนาความรู ้มา
ประยุกต์ให้เป็ นความรู ้ใหม่ เพื่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ซึ่ งแม้วา่ ยังมี
การดาเนินการให้ความสาคัญในด้านนี้นอ้ ยแต่ก็ยงั มีผลการประกันคุณภาพได้ในระดับสู ง แต่หากมี
การพัฒนาในด้านนี้ มากขึ้นไปด้วย จะได้ให้เกิ ดการพัฒนางานด้านนี้ ไปได้อีก ทั้งนี้ หากพิจารณา
เกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึกษาตั้งแต่ การประเมินคุ ณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ.2542
เป็ นต้นมา จะพบว่า มีการปรับเกณฑ์การประกันคุ ณภาพมาอย่างต่อเนื่ อง โดยเกณฑ์เหล่านั้นจะมี
ความครอบคลุมการดาเนินงานได้กว้างมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งเกณฑ์ยงั กาหนดกรอบการปฏิบตั ิงานที่เน้น
ให้เกิ ดการพัฒนางานในทุ ก ด้า น ทั้ง ตามกรอบพันธกิ จของสถาบันอุ ดมศึ ก ษาและส่ วนอื่ นๆ ที่
เพิ่มเติม จะเห็ นได้จากเกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ที่ได้ปรับใช้ต้ งั แต่ ปี
พ.ศ.2553 ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 9 ที่ได้กาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่ หน่ วยงานพัฒนาขึ้ น และเผยแพร่ ใ ห้หน่ วยงานอื่ นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์การศึกษาภายใน ดังนั้นหากสามารถวางระบบการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลและความรู ้ดา้ น
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเอื้ออานวยให้มีการนาไปบูรณาการให้เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ๆ
จะทาให้งานประกันคุณภาพพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ด้วยเหตุผลและข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนการ
จัดการความรู้ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (ช่วงคะแนนอยูร่ ะหว่าง 1 – 5) นั้น มีความ
สมเหตุสมผล เป็ นไปตามแนวคิดของฟรี๊ ซและคูลคามิ (Freeze ,& Kulkarni, 2007) ที่ผวู้ ิจยั ได้นามา
เป็ นแนวคิดในการวิจยั และพบว่าองค์ประกอบในการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ใน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู ้ 2)
การจัดเก็บความรู ้ 3) การแบ่งปั นความรู ้ และ 4) การประยุกต์ใช้ความรู ้ โดยที่ความสามารถในการ
จัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อการจัดการความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการเพิ่มระบบการจัดการ
ขององค์ค วามรู ้ ใ นองค์ก าร ซึ่ ง ความรู ้ และการจัดการกับ ความรู ้ เป็ นสิ่ ง ที่ ทาให้องค์ก ารประสบ
ความสาเร็ จ ถ้าความรู ้น้ นั มีการจัดการที่ดี อย่างเป็ นระบบ (Hussian, & Others, 2004; Peyman, &
Others, 2005)
2. ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้ กับองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
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สาคัญ คือ การพัฒนาและตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Model) ระหว่างความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในส่ วนของการพัฒนาแบบจาลองได้ทา
การพัฒนาขึ้ นมาจากรากฐานทางทฤษฏี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และได้ทาการตรวจสอบความ
กลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ได้พฒั นาขึ้นด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL พบว่า
แบบจาลองที่พฒั นาขึ้นมีความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิ ติ 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, 19962) แสดงให้เห็น
แนวคิ ด และทฤษฏี ที่ ไ ด้ น ามาใช้ ใ นครั้ งนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ของ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้กบั องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้เป็ นอย่างดี แต่เมื่อทาการพิจารณาถึ งค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พล
ของตัวแปรแฝง (Latent Variable) การจัดการความรู้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ส่ งผลต่อการ
ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พบว่าเป็ นไปตามสมมุติฐานที่
ได้ก าหนดไว้ โดยจะอภิ ป รายผลการวิ จ ัย จ าแนกตามสมมุ ติ ฐ านการวิ จ ัย ย่ อ ย ซึ่ งมี 3 ข้อ มี
รายละเอียดเรี ยงตามลาดับดังนี้
2.1 การจัดการความรู ้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลจากแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้วพบว่า การ
จัดการความรู ้ ส่ ง ผลทางตรง (Direct Effect) เชิ งบวกต่อการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .32 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.85 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุ ติฐานการวิจยั
สามารถอธิ บายได้ว่า เมื่ อเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตวั แปรการจัดการความรู้ 1 หน่ วย จะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา .32 หน่วย
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการความรู้เป็ นการนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งเหมาะที่จะนามาใช้กบั
วงการอุดมศึกษาหรื อในมหาวิทยาลัยได้ เนื่ องจากสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งความรู ้จึงต้องมีการ
พัฒนาตนสม่าเสมอ การที่สถาบันอุดมศึกษามีเสรี ภาพทางวิชาการ ทาให้เกิ ดพลวัตในการสร้ าง
ความรู้ โดยประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา จะต้องเปิ ดโอกาสให้มีการเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมของ
ตนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถดึงจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคนมาร่ วมกันแปลงเป็ นความรู ้ใหม่ที่ให้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน การบริ หารอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ หรื องานด้าน
ต่างๆ ตามพันธกิจ ดังนั้น ถ้าสถาบันอุดมศึกษาต้องการอยูร่ อดในยุคปั จจุบนั จะต้องมีแนวปฏิบตั ิใน
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การจัดการความรู้ (ปั ทมวรรณ สิ งห์ศรี , 2551) โดยสถาบันอุดมศึกษาควรใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ที่ประกอบด้วย 1) การได้มาซึ่ งความรู้ 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การเข้าถึงและการใช้ และ
4) การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับองค์การ (Goh, 2000) ซึ่ งสอดรับกับแนวคิดของนักวิชาการที่ได้จากการศึกษา
พบว่า การเรี ย นรู้ อ ย่า งต่ อเนื่ อ งมาจากการที่ บุ ค คลมี ก ารพัฒ นาตนเองให้ เ กิ ด ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถมีทศั นคติที่ดีทาให้มีประสิ ทธิ ผลส่ วนบุคคล (Individual Effectiveness) และเมื่อ
บุคลากรหลายคนในกลุ่มมีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้นย่อมส่ งผลต่อการเกิดเป็ นประสิ ทธิ ผลของ
กลุ่ม (Group Effectiveness) และพัฒนาไปสู่ การเกิดประสิ ทธิ ผลขององค์การได้ในที่สุด (Senge,
1990; Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1994) และ การประกันคุ ณภาพ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริ หารคุณภาพ ที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือ ในลักษณะ
การทางานเป็ นทีมของบุคคลในองค์การ ซึ่ งสถาบันการศึกษามีเป้ าหมายในการจัดการศึกษาต้องมี
มาตรฐาน ตามเกณฑ์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ก าหนดว่ า
สถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาต้องดาเนิ นการให้เกิ ดระบบประกันคุ ณภาพ ซึ่ งการประกันคุ ณภาพ
จะต้องดาเนิ นการทั้งประกันคุ ณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่ อง โดยการประกันคุ ณภาพ
ภายในให้ดาเนินการภายในสถาบันทุกปี ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้ามาติดตามตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี ส่ วนการประกันคุณภาพ
ภายนอก จะทาการตรวจประเมิน โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ด าเนิ น การประเมิ น ทุ ก 5 ปี ตามหลัก เกณฑ์ก ารประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับ อุ ด มศึ ก ษา ดัง นั้นความต่ อเนื่ องของการด าเนิ นงานด้า นการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
จาเป็ นต้องมีการจัดการความรู ้ ให้เกิดขึ้นเชื่ อมโยงสอดประสานกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีแนวคิดว่า
การประกันคุ ณภาพ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ ส่งเสริ มให้องค์การเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ กระบวนการ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องโดยใช้วงจร PDCA ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การจัด
กระทา (Do) การตรวจสอบ (Check) และการกาหนดมาตรการแก้ไข (Action) เพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพ
อย่างต่อเนื่อง แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพว่าประกอบด้วย 3 ลาดับขั้น คือ การควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ และการบริ หารงานแบบทัว่ ทั้งองค์การ (Sallis, 1993)
นอกจากนี้ ปรี ยนุช ชัยกองเกียรติ, วราภรณ์ ศิวดารงพงศ์ และมยุรี ยีปาโล๊ะ (2553) ได้ขอ้
ค้นพบจากการศึกษาวิจยั พบว่า สามารถนากระบวนการจัดการความรู ้ ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
การประกันคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) การพัฒนาการสื่ อสารภายในมหาวิทยาลัย/
สถาบันและใช้การจัดการความรู ้จะก่อให้เกิ ด ประโยชน์ต่อการประกันคุ ณภาพได้โดยประโยชน์
จาก Tacit Knowledge 2) การพัฒนาองค์กรที่เน้นการสื่ อสารด้านปรัชญา/วิสัยทัศน์ โดยอาจมีการ
พิจารณาตัวบ่งชี้ ร่วมกัน ภายใต้กระบวนการจัดการความรู ้ เต็มรู ปแบบ 3) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน มีบทบาทในการริ เริ่ มและสนับสนุ นให้เกิ ดกระบวนการจัดการความรู ้ ใน
สถาบัน
2.2 การจัดการความรู้ มีความสั มพันธ์ทางตรงเชิ งบวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
ทางอ้อมเชิ งบวกต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษา ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลจาก
แบบจาลองสมการโครงสร้ างที่ปรับแก้แล้ว พบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรง เชิ ง
บวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่ การจัดการความรู ้ ส่ งผลทางตรง (Direct Effect) เชิ ง
บวกต่อองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .01 และส่ ง ผลทางอ้อ ม (Indirect Effect) ถึ ง การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .53 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .85 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับ สมมุ ติ ฐานการวิจ ัย สามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตวั แปรการจัดการความรู้ 1 หน่วย จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางตรงของ ตัวแปร
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ .89 หน่วย ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เป็ นระบบย่อยที่สาคัญ ระบบหนึ่ง ที่จะพัฒนาไปสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Marquardt, 2OO2) โดย
ที่องค์การแห่ งการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการของการนาปั จจัยทั้ง 5 มาประยุกต์กบั องค์การ โดยปรับ
นามาใช้ในรู ปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวัตการเรี ยนรู้ (Learning Dynamic) 2) การปรับเปลี่ยน
องค์การ (Organizational Transformation) 3) การเสริ มพลัง (People Empowerment) 4) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยี (Technology
support for Learning) การก้าวสู่ ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ นั องค์การจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยอาศัยปั จจัยประกอบหลายด้าน เช่น ความเหมาะสมกับบุคลากร ภูมิ
หลังองค์การ ความสามารถทางเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ และวัฒนธรรมองค์การของแต่ละองค์การ
โดยการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ จะครอบคลุมตั้งแต่ตวั ปั จเจกบุคคลไปจนถึง
ตัวองค์การ ที่จะต้องมีเป้ าหมายและมีระบบงาน ในการพัฒนาผูน้ าและสมาชิ กทุกคนในองค์การ
โดยมีการส่ งเสริ ม และยกระดับการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้พ้ืนฐานวินยั 5
ประการ (5 Disciplines) ซึ่ งได้แก่ ด้านความรอบรู ้แห่ งตน (Personal Mastery) ด้านแบบแผน
ความคิดอ่าน (Mental Models) ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision) ด้านการเรี ยนรู้เป็ นทีม
(Team Learning) และด้านความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) (Senge, 1990)
นอกจากนี้ การจัดการความรู ้ ยงั มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .53 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจยั สามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ตวั แปรการจัดการความรู้ 1 หน่วย จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางตรงของตัว

200

แปรการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา.53 หน่ วย
ทั้ง นี้ เป็ นเพราะว่า
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเป็ นที่ ร วมองค์ค วามรู ้ ใ นการน าความรู ้ ม าพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ ดัง นั้น
สถาบันการศึกษาจึงเป็ นหน่วยของสังคมที่เหมาะสมที่สุด ในการทาหน้าที่พฒั นาความรู ้ใหม่ โดยใช้
แนวคิดของการสร้างความรู้จาก Tacit/Explicit Knowledge เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยน
การสอน การบริ หารอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ หรื องานอื่นๆ ตามพันธกิจ ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
ซึ่ งสอดรับกับผลการวิจยั ของ ลีและซู โคโก (Lee, & Sukoco, 2007) ที่ได้ศึกษาการนาการจัดการ
ความรู้ เ ข้า มาในองค์ ก าร พบว่ า ผลของการน าการจัด การความรู ้ เ ข้า มาในองค์ ก าร ช่ ว ยให้
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเกิดความแปลกใหม่ต่อตลาด ซึ่ งเป็ นผลจากการสังเคราะห์
ความรู ้ และเกิ ดความรู ้ ใหม่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ และสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันขององค์การอย่างเป็ นรู ปธรรม (Hsu, 2006; Klaus, & Other, 2004; Ellinger, Yang ,&
Ellinger, 2000) ส่ งผลทางบวกต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพขององค์การ
สรุ ป ได้ว่า การจัดการความรู ้ ส่ง ผลต่อองค์การแห่ ง การเรี ยนรู ้ และส่ ง ผลต่อคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาเช่ นกัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการสอนในสถาบันการศึกษา
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ คอลลี่ (Collie, 2002) ได้ศึกษาวิจยั พบว่า ความสาเร็ จของ
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในสถาบันการศึ ก ษา ขึ้ นอยู่ก ับ การจัดการความรู้ วัฒนธรรมการเรี ยนรู้
วิสัยทัศน์ภาวะผูน้ า และการติดต่อสื่ อสาร
2.3 องค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ มี ค วามสั ม พันธ์ ท างตรงเชิ ง บวกต่ อการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาผลการตรวจสอบค่าสัมประสิ ทธิ อิทธิ พลจากแบบจาลองสมการโครงสร้างที่ปรับแก้แล้ว
พบว่า องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ส่ งผลทางตรง (Direct Effect) เชิ งบวกต่อการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .60 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และส่ งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถอธิ บายได้ว่า ผลการดาเนิ นงานขององค์การนั้นขึ้นอยู่กบั
ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างมาก (Herrera, 2007) พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
ในองค์การที่ไม่มีการเรี ยนรู ้ (Watkins, & Marsick, 1993)
ในส่ วนความสัมพันธ์ขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้กบั การประกันคุณภาพการศึกษา
ผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง (2547) ได้ศึกษาวิจยั พบว่า การพัฒนาสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ส่งผลต่อ
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก โดยเฉพาะการมี แ บบแผนความคิ ด และความคิ ด เชิ ง ระบบ
ความสัมพันธ์กบั การประเมินคุ ณภาพ เห็นได้ว่าการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ น้ นั ส่ งผลต่อระดับ
ผลการดาเนินงานขององค์การให้สูงขึ้น ทั้งในส่ วนกลุ่มงานทัว่ ไปและงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านโครงสร้างองค์การ ทั้งนี้ เป็ นเพราะโครงสร้างองค์การ เป็ นจุดสร้างระบบการบริ หารจัดการ
มาร์ ควอร์ ท และ เรย์โนล์ (Marquardt, & Reynolds, 1994) ที่ได้สรุ ปไว้วา่ โครงสร้างองค์การที่
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เหมาะสม มี ลกั ษณะที่ ยืดหยุ่น มี ค าอธิ บายหน้า ที่ ความรั บ ผิดชอบในงาน และเอื้ อต่อการตั้ง ที ม
ทางาน ปั จจัยหนึ่ งที่ก่อให้เกิ ดความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ โครงสร้างขององค์การมี
อิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการดารงอยูแ่ ละต่อบุคลากรในองค์การ เป็ นตัวกาหนดระบบการดาเนิ นงานการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน ช่ องทางการสื่ อสาร กระบวนการตัดสิ นใจ และระดับการ
ควบคุมภายในองค์การ ซึ่ งโครงสร้างขององค์การหรื อสถานศึกษา มีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การหรื อสถานศึกษา ดังนั้นการจัดโครงสร้ างขององค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ที่เหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศที่เปิ ดเผยและมีความคล่องตัว จะก่อให้เกิดการทางาน
เป็ นทีม มี การแบ่งปั นความรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน และในที่สุดจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ตลอดจนช่วยเสริ มสร้างความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น
ข้ อจากัดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จากัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่
เพื่อทาให้ได้รับความรู ้ พ้ืนฐานในการวิจยั และนามาใช้ในการพัฒนากรอบแนวความคิดในการ
ศึ ก ษาวิจยั เพื่อนามาใช้ใ นการศึ ก ษาถึ ง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ในงาน
ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันอุ ดมศึ กษา กับองค์การแห่ งการเรี ย นรู ้ ที่ มีต่อการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นผูว้ ิจยั จะนาผลการวิจยั ไป
ประยุกต์ใช้ตอ้ งคานึงถึงข้อจากัดดังกล่าว
2. การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ในงานด้านการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ใน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา กับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แต่ในส่ วนงานด้านการจัดการความรู ้มุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะ การจัดการความรู ้ ในงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้หมายรวมถึงงานด้านอื่นที่มีการนาเอากระบวนการจัดการความรู ้ไปใช้
3. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งจากกลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
รั บ รู ้ ถึ ง รายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มากที่สุด ซึ่ งตรงกับสิ่ งที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะศึกษา จึงเป็ นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดใน
การให้ขอ้ มูล ดังนั้นผูท้ ี่ จะนาผลการศึ กษาวิจยั ไปปรั บใช้ตอ้ งคานึ งถึ งข้อจากัดที่เกี่ ยวกับข้อมูล
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ดังกล่าว เพราะเป็ นมุมมองของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มที่รับผิดชอบงานด้านนี้ มิใช่กลุ่มบุคคลทัว่ ไป
ในองค์การ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ งได้รับ
แบบสอบถามกลับคื นมา จากกลุ่ มผูป้ ฏิ บตั ิ งานในจานวนที่ สูงกว่ากลุ่ ม ผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ยงั มี
ประสบการณ์ทางานในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพียง 1-3 ปี ข้อมูลที่ได้จึงอาจมีผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู ้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา กั บ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ที่ มี ต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผูท้ ี่จะนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ตอ้ งคานึงถึงข้อจากัดดังกล่าว
4. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาตัวแปร 3 ตัว โดย ตัวแปรแฝงภายนอก 1 ตัว คือ
การจัดการความรู ้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และตัวแปรแฝง
ภายใน 2 ตัว คือ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่ งในด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของสถาบันอุ ดมศึ กษานี้ ผูว้ ิจยั เลื อกตัวแปรแฝงภายใน
เฉพาะในกลุ่มมาตรฐานคุณภาพด้านกระบวนการเท่านั้น ตามเกณฑ์ที่สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดไว้ซ่ ึ งประกอบด้วย มาตรฐานด้านการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และมาตรฐานด้านระบบ
การประกันคุ ณภาพ ทั้งนี้ เนื่ องจากตัวแปรด้านการจัดการความรู ้ ในงานด้านการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นตัวแปรที่เป็ นกระบวนการใน
การปฏิบตั ิงาน ทาให้การเลือกตัวแปรที่ศึกษาจึงควรอยูใ่ นกลุ่มกระบวนการด้วยกัน
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา เป็ นภารกิ จหลัก ที่ ทุก สถาบันการ
เรี ยนรู้ มีความสัมพันธ์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษา ควรมี
การวางแผนการจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบและเชื่ อมโยงสู่ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ผลการวิจยั และมี ขอ้ เสนอแนะ เพื่อเป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ แก่ ส ถาบันอุ ดมศึ ก ษาและ
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ที่ตอ้ งการให้มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาออกมาในระดับที่
สู งขึ้ น โดยผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะในการดาเนิ นงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา ซึ่ งจาแนก
ออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการจัดการและด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
ด้ านการจัดการ
1. ควรมุ่งเน้นการนากระบวนการจัดการความรู ้มาใช้ในการดาเนินการด้านการประกัน
คุ ณ ภาพ ทั้ง ความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากศึ ก ษาจากภายนอกเพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ แต่ ข ณะเดี ย วกัน ก็ ต้อ งให้
ความสาคัญกับความรู ้จากภายใน ทั้งภายในตัวบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะที่มองเห็นและมองไม่
เห็น (Explicit-Tacit) และความรู ้ ระหว่างบุคคลในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันในองค์การ ในรู ปแบบ
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ต่างๆ โดยเฉพาะการสร้ างความรู้จากประสบการณ์ ตรงและการลงมือดาเนิ นการ (Learning by
Doing) การน าความรู้ ม าใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาการท างานได้ อ ย่ า งเป็ นระบบ ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ ด้วยการจัดการให้เกิดการแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกตัวบุคคล ที่ความรู้ฝังลึกและความรู้เชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการดังนี้
1.1.1 ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู ้ โดยกาหนดนโยบาย พี่สอนน้อง ด้วยการ
ให้ผมู้ ีประสบการณ์ จากภายใน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ในงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสม่าเสมอ
1.1.2 ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ด้ า นการฝึ กอบรม ด้ ว ยการก าหนดนโยบายและ
งบประมาณส่ งเสริ มการฝึ กอบรมบุคลากร โดยอาจจัดร่ วมกับหน่วยงานภายนอก หรื อส่ งบุคลากร
เข้าร่ วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก
1.1.3 การสร้ างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ ในงานด้านประกัน
คุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันฯ เพื่อนาความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาการทางานได้อย่าง
เป็ นระบบ ที่ มีภาพการร่ วมมื อในระดับ สถาบันที่ ชัดเจนและมี กิ จกรรมร่ วมกันสม่ า เสมอ ทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้ ประสบการณ์ และร่ วมแก้ไขปั ญหาหรื อป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.1.4 การนาผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุ งการทางานสม่าเสมอ
(Improvement Plan) ซึ่ งเป็ นการแสวงหาความรู้จากการเรี ยนรู้ความสาเร็ จ ของผลงานในอดี ต ทั้ง
จากในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก
1.1.5 การแสวงหาความรู ้เปิ ดโอกาสให้บุคคลทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
งานด้านประกันคุณภาพ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้ทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้งานด้านประกันคุณภาพใน
ให้ครบทั้งกระบวนการ PDCA คือ มีส่วนร่ วมในการวางแผนงาน การปฏิบตั ิ การประเมิน และการ
พัฒนาปรับปรุ ง
1.1.6 กาหนดนโยบายให้มีการหมุนเวียนงาน ด้วยการสลับผลัดเปลี่ยนหน้าที่การ
ทางาน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ในขณะลงมือดาเนินการ (On the Job Training) เช่น เป็ นผูจ้ ดั ทา SAR ใน
หน่วยงานตนเองและเป็ นผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน ให้กบั หน่วยงานอื่น เป็ นต้น
1.2 ด้านการจัดเก็บความรู ้ มีการจัดทารู ปแบบความรู ้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทัว่ ทั้งสถาบันฯ ด้วยวิธีการดังนี้
1.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ สรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ดา้ นการ
ประกันคุ ณภาพและรวบรวมไว้อย่า งเป็ นระบบ ในฐานข้อมู ล สารสนเทศ ที่ เปิ ดโอกาสให้ทุ ก
หน่วยงานเข้ามาศึกษา เรี ยนรู ้ และสื บค้น ได้โดยง่าย
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1.2.2 จัดแบ่งประเภทของความรู ้เป็ นหมวดหมู่ โดยจาแนกตามรายองค์ประกอบ
ในเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการจาแนก สื บค้น และทาความเข้าใจ ทั้งต่อผู ้
รวบรวมและผูน้ าไปใช้ และสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุ ณภาพระดับ
อุดมศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
1.3 ด้านการแบ่งปั นความรู ้ เป็ นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการแสวงหาและสร้างความรู ้
เมื่อได้ความรู ้ก็ตอ้ งมีการแบ่งปั น ผูท้ ี่รู้มากกว่าแบ่งปั นความรู ้ให้แก่ผทู ้ ี่รู้นอ้ ยกว่า ด้วยวิธีการ ดังนี้
1.3.1 กาหนดหน่วยงานหลัก ที่ทาหน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงคอยสอนงาน ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้กบั หน่วยงานต่างๆ หรื อทาหน้าที่เป็ นแกนหลักในการเป็ นศูนย์รวมความรู ้ใน
การปฏิบตั ิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3.2 สร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือ ภายในสถาบันฯ ในการร่ วมกันวางแผน
ออกแบบ สร้ างระบบ การดาเนิ นงานร่ วมกัน โดยมีรูปแบบที่ชดั เจน เช่ น การสร้ างคณะกรรมการ
ดาเนินงานร่ วมกัน ที่มาจากบุคคลหลายองค์การ ร่ วมกันวางแผน วางระบบการทางาน ออกแบบการ
ท างาน ด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาร่ ว มกัน มี ก ารแบ่ ง งานความรั บ ผิ ด ชอบตามราย
องค์ประกอบ มีการประชุ มร่ วมกันสม่ าเสมอ แลกเปลี่ ยนความรู ้ ประสบการณ์ ร่วมกัน มุ่งช่ วยกัน
แก้ปั ญหาแม้มิ ใ ช่ ง านของตนเอง และจัดกิ จ กรรมทั้ง ที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการร่ วมกัน
สม่าเสมอ ภายใต้แนวคิดการทางานเป็ นทีม
1.4 ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยการวางแผนนาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก มาบู รณาการให้ เ กิ ด เป็ นความรู ้ ใ หม่ ส าหรั บ งานด้า นการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษา ด้ ว ยการร่ วมมื อ ในรู ปแบบเครื อข่ า ยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในกลุ่ ม
สถาบันอุ ดมศึ ก ษาด้วยกัน และมี กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ร่ วมกันสม่ าเสมอ โดยผลัดเปลี่ ย น
หมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ และหมุนเวียนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน นาความรู้ มาใช้ในการสอน
และแนะนาให้กบั ผูร้ ่ วมปฏิ บตั ิ งาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยนาความรู ้ จากแหล่ ง
ต่างๆ มาผสมผสานให้เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ เพื่อคุณภาพการศึกษา เป็ นปั จจัยเสริ มความแข็งแกร่ งของ
การจัดการความรู้ โดยมีวธิ ีการ ดังนี้
1.4.1 มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทางาน
ด้านประกันคุณภาพ ด้วยการนาความรู ้ที่ได้รับมาวิเคราะห์ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพ เพื่อ
วางแผนปรับปรุ งแผนปฏิ บตั ิการ กลยุทธ์ และเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ งานรายปี และส่ งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยการออกแบบระบบการวาง
แผนการดาเนิ นงาน ที่แสดงถึงร่ องรอยเชิ งประจักษ์ในการทางาน และเป็ นระบบที่เป็ นแนวทางใน
การดาเนินการดังกล่าวในรอบระยะเวลาประกันคุณภาพในปี ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
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1.4.2 ส่ งเสริ มการสร้างแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นจากความรู ้และประสบการณ์ และเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
2. การพัฒ นาระบบการจัด การภายในสถาบัน ที่ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งควรให้ความสาคัญ ตามลาดับ ดังนี้
2.1 ด้านโครงสร้างองค์การ ควรมีการกาหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการประกันคุ ณภาพ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งหมำยถึง กำรวำงแผนจัดให้มีหน่ วยงำนเฉพำะในกำร
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งองค์กำร โดยมีท้ งั ในหน่ วยงำนระดับสถำบัน
และระดับหน่วยงำนย่อย โดยมีกำรสอดประสำนเชื่ อมโยงกันอย่ำงเป็ นระบบจำกระดับหน่วยงำน
ย่อยสู่ ระดับสถำบัน
2.2 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการจัดมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการ
เรี ยนรู ้ และมี เ ครื่ องมื อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ที่ ช่ ว ยในการท างาน โดยสร้ า งระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
2.3 ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
บุ คลากรด้า นการประกันคุ ณภาพ โดยจะแยกกล่ าวรายละเอี ยดไว้ใ นส่ วนข้อเสนอแนะด้า นการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.4 ด้านวัฒนธรรมองค์การ สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่ วมให้บุคลากรในสถาบันฯ
ด้วยการสร้างบรรยากาศการทางานที่เอื้ออานวยให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ ให้มีการ
ร่ วมสนับสนุ นภารกิ จงานระหว่างกันเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ส่ งเสริ มให้บุคลากรมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่ าย ร่ วมกัน
สนับสนุนภารกิจงานประกันคุณภาพ ซึ่ งกันและกันเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
2.5 ด้านภาวะผูน้ า ควรมีผบู ้ ริ หารระดับสู งที่ทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็ นการเฉพาะ โดยผูบ้ ริ หารที่ทาหน้าที่น้ ี ควรมีนโยบายด้านการมีส่วนร่ วม ใน
การให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิ บตั ิงาน รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรตระหนักถึ งปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นหรื อก าลัง จะเกิ ดขึ้ นในสถาบันฯ และนาเสนอแนวคิ ดใหม่ๆ ในการปรั บปรุ งวิธี การ
ปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และสิ่ งสาคัญผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญด้านการสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่บุคลากร เมื่อเกิดความผิดพลาดหรื อปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
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ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา เป็ นภารกิ จที่ มุ่ ง เน้นให้ก ารดาเนิ นการด้า นการศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษามีคุณภาพ ส่ งผลต่อคุณภาพบัณฑิต โดยมีการกาหนดเกณฑ์และตัวชี้ วดั ต่างๆ และ
ในกระบวนการประกันคุณภาพมีการประเมินคุณภาพสม่าเสมอ ดังนั้นการขับเคลื่อนการดาเนินการ
จะเกิ ดขึ้ นได้ สถาบันการศึ กษาควรมี การเตรี ยมความพร้ อมด้านบุคลากร ที่มีความสามารถอย่าง
เพี ย งพอ และผลัก ดัน ให้มี ก ารพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อ งไปตามการพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่ ง ชี้ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ด้วยเช่นกัน
จึงมีประเด็นเพื่อให้เกิดการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้
1. ด้านการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มให้บุคคล เข้าสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยการแสวงหา
และสร้างความรู้ ด้านจัดเก็บความรู ้ ด้านแบ่งปั นความรู ้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ จากแหล่งต่างๆ
ทั้งในและนอกตัวบุคคล ทั้งความรู้ที่ฝังลึกและความรู้เชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการดังนี้
1.1 จัดให้ผมู้ ีประสบการณ์ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งจากภายในและภายนอก มาร่ วมแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน
1.2 จัดให้มีเรี ย นรู ้ ค วามส าเร็ จของผลงานในอดี ต ทั้ง จากในหน่ วยงานตนเองและ
หน่วยงานภายนอก ด้วยการศึกษาดูงาน การเข้าร่ วมกับเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
1.3 ให้บุคคลทุกฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในงานด้านประกันคุณภาพ ด้วยการเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนงาน การปฏิ บตั ิ การประเมิ น และการพัฒนาปรับปรุ ง ตามกระบวนการ
PDCA ด้วยการแบ่งความรั บผิดชอบที่ ชดั เจน เช่ น แบ่งความรั บผิดชอบในงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบหรื อตัวบ่งชี้ ต่อคน
1.4 ให้มีการหมุนเวียนงาน ด้วยการสลับผลัดเปลี่ยนหน้าที่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้เกิดการ
เรี ยนรู้จากการลงมือดาเนินการ (On the Job Training) เช่น เป็ นผูจ้ ดั ทา SAR ในหน่วยงานตนเอง
และเป็ นผูป้ ระเมินคุ ณภาพภายใน ให้กบั หน่ วยงานอื่น เป็ นต้น จะช่ วยให้ที่เกี่ ยวข้องได้รับความรู ้
ความเข้าใจในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถช่ วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและเรี ยนรู ้ในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
1.5 จัดระบบการแบ่งปั นความรู ้และจัดเก็บความรู ้ ด้วยการส่ งเสริ มให้มีการดึงความรู้
จากความรู ้ และประสบการณ์ ด้า นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาที่ ฝั งลึ ก อยู่ใ นตัวบุ ค คล ออกมา
สังเคราะห์ รวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ด้วยวิธีการ ดังนี้
1.5.1 ให้บุคลากรทาบันทึกรายงานสรุ ปหลังจากการได้รับความรู ้จากกรณี ต่างๆ
เช่น หลังการเข้ารับการฝึ กอบรม ผลการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อเขียนตาราหรื อบทความ
เป็ นต้น แล้ว
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1.5.2 จัดให้มีเวทีในการนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน ในรู ปแบบต่างๆ
อาทิ จัดเวที เสวนาแลกเปลี่ ยน จัดห้องจัดการความรู ้ เพื่อเป็ นพื้นที่ ในการแลกเปลี่ ยนความรู้ จัด
ช่วงเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น 1) กิจกรรม Tea Time KM ด้วยการจัดกิจกรรม จิบน้ าชาทุก
บ่ายวันพุธที่ 2 ของเดื อน เพื่อพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่างกัน โดยกาหนดหัวข้อไว้ล่วงหน้า
และทาปฏิทินล่วงหน้ารายภาคเรี ยน 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ หลังจากออก
บริ ก ารวิชาการแก่ ภายนอก ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง 3) จัดเวทีแลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์
หลังจากการศึกษาวิจยั ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง 4) จัดเวทีแลกเปลี่ ยนความรู ้และประสบการณ์หลังจาก
การตรวจประเมิ นผลการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ปี ละ 1 ครั้ ง 5) ใช้สื่ อ สังคมออนไลน์ (Social
Network) เป็ นเส้นทางในการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) แบบกลุ่มปิ ด
เป็ นต้น
1.6 ส่ งเสริ มให้มีการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับการสรรสร้างวิธีการหรื อแนวปฏิ บตั ิที่ดีในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มาจาก
การพัฒนาปรั บปรุ งงานเดิ มให้มีความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด โดยมุ่งเน้นให้เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่
หลอมรวมเป็ นเนื้ องานเดียวกันกับภาระงานปกติของการเป็ นสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนยุ่งยากในการปฏิ บตั ิงาน ส่ งเสริ มด้วยการ ให้มีการประกวดแข่งขัน ในทุกกลุ่มบุคคลใน
สถาบันอุ ด มศึ ก ษา ทั้ง กลุ่ ม ของอาจารย์ บุ ค ลากรและนัก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ไ ด้อ งค์ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ที่
ครอบคลุม
2. ด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ นกรอบในภาพกว้างที่สาคัญในการขับเคลื่ อนองค์การสู่
การบรรลุ เป้ าหมายด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ด้วยการให้ความสาคัญกับ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ
และภาวะผูน้ า ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
2.1 จัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความพร้อมต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ทุกหน่วยงานที่ได้กาหนดให้มีหน่ วยงานย่อยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความพอเพียง
ต่อปริ มาณงาน และเหมาะสมกับภารงาน
2.2 จัดการฝึ กอบรมการใช้ ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลใน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบ CHE QA
2.3 สร้างบรรยากาศการทางานเป็ นทีม ให้ความรู ้แก่บุคลกรในการทางานเป็ นทีม
และการทางานอย่างมีส่วนร่ วม สร้างความตระหนักต่อการทางานในภาพรวม รวมทั้งส่ งเสริ มให้
บุ คลากรตระหนักถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นหรื อก าลังจะเกิ ดขึ้ นในสถาบันฯ และนาเสนอแนวคิด เชิ ง
สร้างสรรค์ ในการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
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2.4 ส่ งเสริ มคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ า แก่บุคลากรทุกระดับ ในส่ วนผูบ้ ริ หารเพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ส่ งเสริ มการทางานโดยใช้ภาวะผูน้ าให้สัมฤทธิ์ ผลต่องานด้านการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา และในส่ วนของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่มีใช่ ผบู ้ ริ หาร ส่ งเสริ มเพื่อที่จะนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าที่
ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพในการทางานและเตรี ยมความพร้อมสู่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการหมุนเวียนงานด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการทาหน้าที่ ผปู ้ ระเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ตอ้ งหมุนเวียนสลับผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ขา้ มหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เน้นศึกษาในกลุ่มสถาบันอุ ดมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในระดับดีมาก จึงเป็ นการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีขององค์การที่ประสบความสาเร็ จเท่านั้น จึง
มีขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจ เพื่อการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. จากผลการศึกษาของงานวิจยั ฉบับนี้ พบว่า การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการ
เรี ยนรู ้ มีความสัมพันธ์ต่อการประกันคุ ณภาพการศึกษา ซึ่ งในพันธกิ จของสถาบันอุดมศึกษา ถู ก
กาหนดให้ดาเนินการใน 4 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจยั ด้านการบริ การวิชาการ และด้านทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาในตัวแปรเดิม แต่เพิ่มการศึกษาเปรี ยบเทียบ ใน
รายพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเจาะลึกถึงความเหมาะสมหรื อความเป็ นไปได้ในการนาองค์
ความรู ้ดา้ นการจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพันธกิจต่อไป
2. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ถูกกาหนด ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ให้มีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาปั จจัย
ความสาเร็ จของการดาเนิ นการด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจเลือกใช้ตวั แปร
เดี ยวกันกับงานวิจยั ฉบับนี้ เพื่อให้เกิ ดการต่อยอดทางวิชาการ โดยเฉพาะในองค์ความรู ้ ด้านการ
จัดการความรู ้ และองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่ นาไปสู่ การวางแผนการบริ การจัดการในสถาบันการ
ศึกษา ที่เป็ นสถาบันที่จะต้องเปี่ ยมด้วยองค์ความรู ้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3. การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินภายนอก รอบที่ 2 ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ใน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่
5, 6 และ 7 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานด้านกระบวนการเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจทาการศึกษาเพิ่มเติม ใน
มาตรฐานที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ด้วย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีความชัดเจนขึ้น
4. ควรมีการนาผลการวิจยั ไปทาการทดลอง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการจัดการ
ความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในเชิงประจักษ์ยงิ่ ขึ้น
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5. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นการสร้างมาตรฐานการศึกษา ซึ่ งในหลาย
ประเทศทั่ว โลก ให้ ค วามสนใจในการพัฒ นาการศึ ก ษาด้ว ยการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
นอกจากนี้ จากข้อตกลงประชาคมอาเซี ยน ที่เปิ ดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้โดยเสรี ใน 8
กลุ่ ม สาขาอาชี พ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าตรฐานแรงงานในระดับ ประเทศ จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ข้ อค้ นพบการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของการจัดการความรู้ และ
องค์การแห่ งเรี ยนรู ้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา แสดงถึงความสัมพันธ์
ของ การจัด การความรู ้ และองค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันอุ ดมศึก ษา ซึ่ งเป็ นข้อค้นพบที่ สามารถนามาประยุกต์ใ ช้ก ับการดาเนิ นงานด้านคุ ณภาพ
การศึกษา ของสถาบันต่างๆ ในทุกระดับ ไม่เพียงแต่สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

