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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และ

องคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย อนัสืบ
เน่ืองมาจากความส าคญัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเพื่อใหเ้กิดมาตรฐาน
คุณภาพในการจดัการเรียนการสอน ภายใตภ้ารกิจผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ท่ีสอดรับ
กบัเศรษฐกิจฐานความรู้ในปัจจุบนั ดังนั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีต่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ภาพรวมของ
กระบวนการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี เร่ิมข้ึนจากการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ยการก าหนดการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในสถาบนัการศึกษาทุกระดบั โดยมีหน่วยงานท าหน้าท่ีตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี โดยเฉพาะในสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงท าหน้าท่ีผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแรงงาน
ทางตรงต่อตลาดแรงงานและสังคม กลบัพบว่าแต่ละสถาบนัมีผลการประเมินท่ีแตกต่างกนั ทั้ง
ระดบัดีมาก ดี พอใช้ รอพินิจ และไม่รับรอง ซ่ึงสถาบนัท่ีไดผ้ลการประเมินระดบัดีมากมีเพียง 45 
แห่ง จากสถาบนัท่ีรับการประเมิน 246 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.29 ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาย ังไม่ดีพอ ดังนั้ นจึงท าการศึกษาวิจัยในกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไดผ้ลการประเมินระดบัดีมาก เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประเมินดงักล่าว 
จึงไดเ้ร่ิมตน้ท าการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะจากการศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบกบัเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี
ก าหนดโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
เพื่อน ามาบูรณาการกบัแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลองสมการความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงท าให้ไดต้วัแปรเชิงสาเหตุท่ีส าคญัคือ การจดัการความรู้ องค์การแห่งการ
เรียนรู้  และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา หลงัจากนั้นไดท้  าการพฒันา
เคร่ืองมือในการวจิยั ดว้ยการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวทาง
ของลิเคิร์ท (Likert  Scale) และไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งเบ้ืองตน้ของขอ้ค าถาม (Question) 
กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าการปรับแกเ้บ้ืองตน้ แลว้จึงท าการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) และน าไปทดลองใช ้ตามล าดบั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มผูบ้ริหารระดบัอ านวยการ และกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังาน ท่ีอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของ
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ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ในระดบัดีมาก สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และอยูใ่นพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 272 
ตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงไดรั้บกลบัคืนและมีความสมบูรณ์ท่ีจะน าไป
วเิคราะห์ขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ 86.35 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์การวิจยั โดยวตัถุประสงค์การ
วิจยั ขอ้ท่ี 1 ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 2 ใช้เทคนิคการพฒันาแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหว่างแบบจ าลองสมการท่ีพฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ และประมาณค่าพารามิเตอร์ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพล ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL  

ส ำหรับกำรน ำเสนอเน้ือหำในบทท่ี 5 น้ี ผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้กำรน ำเสนออกเป็น 4 ส่วน คือ  
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ข้อจ ำกัดของกำรวิจยั และขอ้เสนอแนะ เรียงตามล าดับ
ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ส าหรับการน าเสนอผลการวิจยัในคร้ังน้ีได้แบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ระดบัการจดัการความรู้ ระดบัขององคก์ารแห่งเรียนรู้ 
และระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบนัอุดมศึกษา ตอนท่ี 3 การ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองคก์าร
แห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
ตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษา ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวก และ
ทางออ้มเชิงบวก เพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั และ ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ดงัน้ี 

 ตอนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 73.20  การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาโท จ านวน 
128 คนคิดเป็นร้อยละ 47.10   จบการศึกษาในดา้นสาขาบริหารธุรกิจ/การจดัการ จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.90 อยู่ในกลุ่มงานสายสนบัสนุนวิชาการ จ านวน 189 คน ร้อยละ 69.50 ต  าแหน่ง / 
หนา้ท่ีรับผิดชอบ เป็นผูป้ฏิบติังาน จ านวน 215 คน ร้อยละ 79.90 และเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 54 คน 
ร้อยละ 20.10 มีบทบาทการปฏิบติังานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานใน
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มหาวิทยาลยั จ านวน 224 คน มีระยะเวลาท่ีรับผิดชอบงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา 4 – 6 ปี 
จ  านวน 91 คน ร้อยละ 33.50  

ตอนที่ 2 ระดับการจดัการความรู้ ระดับขององค์การแห่งเรียนรู้ และระดับการจดัการ
คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ของสถาบนัอุดมศึกษา  

ผลการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรแฝง 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ระดบัการจดัการความรู้ 
ระดับขององค์การแห่งเรียนรู้ และระดับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ระดับ
สถาบัน เม่ือเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ระดบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และการจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด
ของแต่ละตวัช้ีวดั ของตวัแปรท่ีท าการศึกษาพบวา่ 
 1. ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) ทั้ง 3 ตวัแปร อยูใ่น
ระดับมาก เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า มาตรฐานด้านระบบการประกนัคุณภาพ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ซ่ึงหมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่ง
เขม้แข็งและจริงจงั เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ยการการตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และสามารถรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก โดย
ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองทุกปี รองลงมาคือ 
มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร ซ่ึงหมายถึง การด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษานั้น ส่วนหน่ึงจะมาจากการบริหารและการจดัการศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งใน
และนอกสถาบนัมีส่วนร่วม ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เน้นการกระจายอ านาจ ก ากบัดว้ย
นโยบาย การวางแผน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร การพฒันาบุคลากร ท่ีเป็นระบบและด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยัและการบริหาร โดยมุ่ง
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้ง สร้างเสถียรภาพทางการเงิน การใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า มีอิสระ 
คล่องตวั โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความส าคญักบัมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ี
เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติอย่างชัดเจน และมาตรฐานด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึง
หมายถึง การพฒันาหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา ควรมุ่งเน้นกระบวนการพฒันาและบริหาร
หลกัสูตรให้มีความทนัสมยั ยืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม มีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้เทคนิคการสอนและ
อุปกรณ์การสอนท่ีหลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใช้
ประโยชน์ผลการประเมินในการพฒันาผูเ้รียน การระดมทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ 
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อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อให้การจดั
การศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และ การประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อการพฒันา  

2. ระดบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัจากมาก
ไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง  การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาให้
ความส าคญักบัการก าหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบติังานในดา้นการประกนัคุณภาพ ไวอ้ย่าง
ชดัเจน โดยมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน และ ช้ีแจงให้บุคลากรทุกฝ่ายได้
ทราบ และมีการวางระบบการท างานไวอ้ยา่งเหมาะสม ดว้ยมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน มีการออกกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ในสถาบนัฯ ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รองลงมาคือ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง การท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการเรียนรู้ และมีเคร่ืองมือ
อิเล็คทรอนิคส์ท่ีช่วยในการท างานและการมีระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสัมมนา มีส่ือประสมอิเล็กทรอนิคส์ท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบัการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยให้ความส าคญักบัการจดัสรรทุนสนบัสนุนการพฒันาตนเอง
ของบุคลากร ดว้ยการก าหนดนโยบาย เพื่อสนบัสนุนการพฒันาตนเองของบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
เช่น จดัสรรทุนสนบัสนุนการพฒันาตนเองของบุคลากร การศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมระยะ
สั้น รวมทั้งมีการจูงใจบุคลากรให้มีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่ การอ านวยความสะดวก
ให้ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการเรียนรู้และการ
ปฏิบติังาน และก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน ในการพฒันาบุคลากรให้ไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ และ
สุดทา้ย ดา้นวฒันธรรมองคก์าร ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบับุคลากรใน
สถาบันฯ ด้วยการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเอ้ืออ านวยให้บุคลากรมีการพฒันางานอย่าง
สม ่าเสมอ ให้มีการร่วมสนับสนุนภารกิจงานระหว่างกันเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่าย และ ดา้นภาวะผูน้ า ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาให้ความส าคญักบัผูบ้ริหาร
ใหมี้ภาวะผูน้ า ในการสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรในสถาบนัใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ดว้ยการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ของสถาบนัฯ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
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หรือก าลงัจะเกิดข้ึนในสถาบนัฯ และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื่อ
พฒันาคุณภาพงาน และเม่ือเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควร
ใหก้ าลงัใจแก่บุคลากร  

3.การจดัการความรู้ ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) 
(km) ทั้ง 4 ตวัแปร อยูใ่นระดบัมาก เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย พบว่า ดา้นการแสวงหาและ
สร้างความรู้อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการประสบความส าเร็จใน
งานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งให้ความส าคญักบัการแสวงหาความรู้
จากบุคคลหรือจากผลการปฏิบติังาน ท่ีเป็นความรู้ฝังลึกและความรู้เชิงประจกัษ์ โดยอาจแสวงหา
จากหลายๆ แหล่งอาทิ จากผลงานในอดีต จากประสบการณ์ตรงและการลงมือด าเนินการ และจาก
การจดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรร่วมกบัหน่วย งานภายนอก เพื่อน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาการ
ท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ  รองลงมาคือ ดา้นแบ่งปันความรู้ ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษา
ส่งเสริมแนวคิดให้กบับุคลากรในทุกหน่วยงาน เห็นว่าการจดัการความรู้เป็นเร่ืองขององค์การใน
ภาพรวมมากกว่าเฉพาะหน่วยงานของตน และกระตุน้แนวคิดไปสู่การปฏิบติั ดว้ยการมีกลุ่มคน
หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น มีการท าโครงการหรือกิจกรรมการจดัการความรู้ร่วมกนั หน่วยงาน
ภายในสถาบนัฯ มีการท างานท่ีเช่ือมโยงและประสานกนั และจะดียิ่งข้ึนหากมีหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นพี่เล้ียงคอยสอนงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาให้กบัหน่วยงานต่างๆ  ดา้นการประยุกตใ์ช้
ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาส่งเสริมให้มีการประยุกตใ์ชค้วามรู้ โดยให้ความส าคญักบัการ
ส่งผ่านหรือถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึงทั้ งสถาบันฯ เพื่อให้น าความรู้ท่ีจัดเก็บไว้ มาใช้เพื่อ
พฒันาการปฏิบติังานในสถาบนัฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกตใ์ชด้ว้ยการน าความรู้มาใชใ้น
การสอน และแนะน าให้กบัผูร่้วมปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และดา้นจดัเก็บ
ความรู้ ซ่ึงหมายถึง การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัเก็บความรู้ท่ีไดจ้ากการแสวงหาความรู้ มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ กลัน่กรองความรู้ให้มีคุณภาพ  เพื่อจดัท ารูปแบบความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้ง
สถาบนัฯ มีการแบ่งประเภทของความรู้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการคน้หาและใชง้าน  

ตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการ
จดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย
การตรวจสอบการแจกแจงเป็นโคง้ปกติรายตวัแปรท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
ทั้งหมด โดยการวเิคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) 

3.1 การตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลของตวัแปรเชิงประจกัษ์ 
ผลการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลของตัวแปรเชิงประจกัษ์  (Observation 

Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบวา่ส่วนใหญ่มีการแจกแจงในลกัษณะ
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เบซ้า้ยหรือค่าความเบติ้ดลบ แสดงวา่ คะแนนของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ส่วนค่าความโด่ง
นั้น ส่วนใหญ่มีค่าเป็นลบ แสดงวา่ขอ้มูลมีการแจกแจงท่ีค่อนขา้งป้านหรือโคง้นอ้ย ในส่วนค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน มีการกระจายของขอ้มูลไม่มาก แสดงวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งไม่แตกต่าง
กนัภายในกลุ่ม เม่ือพิจารณาค่าความเบแ้ละความโด่งร่วมกนั พบวา่ มีบางส่วนท่ีมีค่าต ่ากวา่ค่าท่ีเขา้
ใกลก้บัโคง้ปกติ  +.50 ซ่ึงขอ้มูลทุกตวัแปรท่ีไม่แจกแจงเป็นโคง้ปกติ และเม่ือท าการทดสอบไค-
สแควร์ พบวา่ ขอ้มูลส่วนใหญ่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่มีการกระจายตวับ่งช้ีไม่เป็น
โค้งปกติ สรุปได้ว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์ดังกล่าว สามารถน ามาวิเคราะห์ในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างน้ีได ้

3.2 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตได ้
การตรวจสอบพบวา่ตวัแปรสังเกตได ้(Observation Variable) ท่ีท าการศึกษาใน

แบบจ าลองทั้งหมด มีความสัมพนัธ์กนัเพียงพอท่ีจะน ามาพฒันาเป็นแบบจ าลองสมการโครงสร้าง
เดียวกนัได้ ตวัแปรสังเกตได้ในภาพรวม ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้างน้ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัมากจนเกินไป และมีความสัมพนัธ์กนัเพียงพอ สามารถท่ีจะท าการวิเคราะห์
ร่วมกนัในแบบจ าลองสมการโครงสร้างเดียวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.3 การตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงของตวัแปรเชิงประจกัษ ์
ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบดว้ยการ Scatter Plot Graph ตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิง 

เส้นตรง พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างวา่ทุกคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรง (Linear Combination) แสดงใหเ้ห็นวา่ตวั
แปรเชิงประจกัษด์งักล่าวมีความเหมาะสม ท่ีจะท าการวเิคราะห์ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดว้ยการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบจ าลองการวดัท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง โดยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  ของแบบจ าลองการวดั 
(Measurement Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การจดัการความรู้  2) องคก์ารแห่งการเรียนรู้  และ 3)  
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  

4.1 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวดั การจดัการความรู้ 
พบวา่ ตวัช้ีวดัท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงการจดัการความรู้ มีความสัมพนัธ์กนัไม่มาก
เกินไปท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหา โดยพบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษ ์การจดัเก็บความรู้กบัการประยกุต ์ใช้
ความรู้ มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด  
 4.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลององค์การแห่งการเรียนรู้  
พบวา่ ตวัช้ีวดัท่ีเป็นองคป์ระกอบของตวัแปรแฝง องคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพนัธ์กนัไม่มาก
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เกินไปท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา โดยพบว่าตวัแปรเชิงประจกัษ์ วฒันธรรมองค์การ กบั การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด 
 4.3 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจ าลองการวดัการประกนั 
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวัช้ีวดัท่ีเป็นองค์ประกอบของตวัแปรแฝง การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา มีความสัมพนัธ์กนัโดยพบวา่ตวัแปรเชิงประจกัษ ์
มาตรฐานดา้นระบบการประกนัคุณภาพ กบั มาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร มี
ความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด 
 4.4 ตรวจสอบความเช่ือถือไดข้ององคป์ระกอบ (Composite Reliability) ของตวัแปรแฝง
ภายใน (Endogenous Variable) และภายนอก (Endogenous Variable) ท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง  
พบวา่ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Variable) ของแบบจ าลองสมการโครงสร้างคือ องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ และ การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา มีค่าความเท่ียง (Variance 
Extracted, c)  เท่ากนัทุกตวัแปรแฝงมีค่าอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และ ตวัแปรแฝงภายนอก 
(Endogenous Variable) ของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ซ่ึงมีตวัแปรเดียว คือ การจดัการความรู้ 
(KM) มีค่าความเท่ียง (Variance Extracted, c) อยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดเ้ช่นกนั 

ตอนที ่5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวก และทางออ้มเชิงบวก  เพื่อตอบ
สมมติฐานการวจิยั  
 5.1 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา มีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง .32  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยเฉพาะในดา้นการประยกุต ์ใช้
ความรู้ 
 5.2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง .89  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 โดยเฉพาะในดา้นภาวะผูน้ า 
 5.3 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้  และ
ทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง .60  และ .89  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01  
 ตอนที ่6  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองค์การ
แห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา   
 รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนจากการทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ ดงั
ภาพท่ี 1.2 ในบทท่ี 1 ซ่ึงหลงัจากไดท้  าการปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
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ประจกัษแ์ลว้ ท าให้ไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และองคก์ารแห่ง
เรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีมีคุณภาพ ดงัภาพท่ี 4.9 ในบทท่ี 4  
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การอภิปรายผลการวิจยั เร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ 
และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในคร้ังน้ี 
ด าเนินการอภิปรายผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัใน 2 ส่วน ทั้งจากวตัถุประสงคก์ารวิจยัและ
สมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

1. การศึกษาสภาพการจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  พบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) มีค่าสูงท่ีสุดในกลุ่มตวัแปรแฝงท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model) ตามดว้ย ตวัแปรแฝงองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และตวัแปร
แฝงการจดัการความรู้  ตามล าดบั โดยท าการอภิปรายผลการวิจยัเรียงตามล าดบัของตวัแปรดงักล่าว 
ดงัน้ี 

1.1 ระดบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา (สมศ.) มีค่าสูงท่ีสุดใน
กลุ่มตวัแปรแฝงท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) แปล
ผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.08  ทั้งน้ีเน่ืองจาก การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็น
การสร้างความมัน่ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งผูส้อน ผูเ้รียน ผูใ้ช้บณัฑิต ชุมชนสังคม ว่าผลผลิตหรือ
บณัฑิตท่ีผลิตออกมามีคุณภาพตามท่ีคาดหมาย โดยท่ีการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ความส าคญั
กบัการควบคุมเชิงคุณภาพและการประเมินคุณภาพการด าเนินการ ทั้งระบบอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การ
ออกแบบกระบวนการ การก าหนดเกณฑ์และตวัช้ีวดั วิธีการด าเนินการ ท่ีครอบคลุมทั้งในส่วน 
ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจต่อผลผลิตท่ีไดอ้อกมาว่ามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ เมอร์กา
ทรอยด์และมอร์แกน (Murgatroyd, & Morgan, 1994) ท่ีไดจ้  าแนกลกัษณะเด่นของการประกนั
คุณภาพการศึกษา ไว ้5 ประการ คือ 1) มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 2) 
มาตรฐานท่ีเขียนในรูปของความคาดหวงัท่ีสถาบนัการศึกษาตอ้งบรรลุ 3) มาตรฐานตอ้งสามารถ
ประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ท่ีเป็นปรนัย 4) มาตรฐานต้องใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการยกเวน้โดย
ปราศจากเหตุผลท่ีสมควร และ  5) ประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and Review) 
การทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ท่ีก าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา
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เพื่อพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก     
 เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ ์พบวา่ มาตรฐานดา้นระบบการ
ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.23 ทั้ งน้ีเน่ืองจาก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายและ
หลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไวใ้นหมวด 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ 
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงการประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา 
ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและ
ระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลกัการ และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “สมศ.” โดยท่ีสถานศึกษาทุกแห่ง
ตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ปี ภายใตป้ระกาศใชม้าตรฐาน
การอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ไดก้ าหนดกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากบัให้
สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
2552 และประกาศแนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 
16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพื่อการประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชา ท าให้ทุกสถานศึกษาให้
ความส าคญัต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บัก๊ (Bugg, 2000) ท่ีได้
ศึกษาวจิยัเร่ือง การประกนัคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในมลรัฐอิลลินอยซ์ สหรัฐอเมริกา พบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการจดัการอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้เกิดการกระตุ้นการพฒันาโครงสร้างการจดั
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ระเบียบของโรงเรียน ส่งผลดีต่อแผนการสอนในโรงเรียน และพฒันาวฒันธรรมการปรับปรุง
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนในโรงเรียนภายใตค้วาม
ตระหนกัในหลกัการ ความคิดรวบยอดของระบบ ในการสร้างคุณภาพต่อองคก์าร (Ford, 1998)  
 แต่ในขณะเดียวกนัตวัแปรเชิงประจกัษ์ ในมาตรฐานดา้นการพฒันาสถาบนัและบุคลากร
และมาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ได้ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.00 แต่ก็น้อยกว่า 
มาตรฐานดา้นระบบประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบนัร่วมกนั ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 3.89 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ในการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สถาบนัการศึกษายงัให้ความส าคญักับการการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆ อยู่ในระดบัท่ีน้อยมาก ท าให้เป็นการลงทุนท่ียงัไม่มีความ
คุม้ค่าต่อการน าไปใช ้แมเ้กณฑ์ประกนัคุณภาพภายใน ของ สกอ. องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและ
งบประมาณ ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 ไดก้ าหนดเกณฑ์ให้มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนั
ร่วมกนั ท่ีไดก้  าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว ้5 ขอ้ คือ 1) มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความตอ้งการการใช้
ทรัพยากรของคณะ 2) มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของคณะ 3) มีแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั 4) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืน
นอกสถาบนั และ 5) มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
หากเพิ่มการให้ความส าคญัในด้านน้ีมากยิ่งข้ึน จะส่งผลในดา้นความคุม้ค่าของการลงทุนซ่ึงเป็น
ประเด็นส าคญัประเด็นหน่ึง ของหลกัการจดัการท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 ท่ีไดก้  าหนดถึง การบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ ประกอบด้วย 3 หลกัการ คือ หลกัความ
โปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และ หลกัความชดัเจนในการปฏิบติัราชการ (หลกัความรับผิดชอบ)  ซ่ึงจะ
เห็นว่าในหลกัดา้นความคุม้ค่า เป็นหลกัการส าคญัท่ีหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคญัในการ
บริหารงาน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ดว้ยเหตุผลและขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ผลการส ารวจในการวิจยัคร้ัง
น้ีท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.08  (ช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1 – 5) นั้น มีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็น
กลไกส าคญัท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมและผลกัดนั การด าเนินงานตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา อนั
ไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิต การวจิยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ด าเนินการไป
อยา่งสอดประสานกนัเป็นระบบเพื่อให้เกิดคุณภาพ มุ่งไปในทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
คุณภาพการศึกษา 

1.2 ระดบัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบวา่มีค่าเฉล่ียเป็นอบัดบัท่ี 2 ของตวัแปรแฝงท่ี
ท าการศึกษาในแบบจ าลองสมการโครงสร้างทั้งหมด (Structural Equation Model) แปลผลอยูใ่น
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ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ทั้งน้ีเน่ืองจาก องคก์ารแห่งการเรียนรู้ องคก์ารท่ีมีลกัษณะภาพแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Characters) มีลกัษณะเคล่ือนไหวยืดหยุน่เป็นพลวตัรอยูเ่ป็นนิจไม่หยุดน่ิง 
หรือพึงพอใจกบัความส าเร็จท่ีมีอยู ่ซ่ึงสมาชิกขององคก์ารตอ้งมีการขวนขวายหา ความรู้มาเเบ่งปัน
เผยแพร่แก่กนั (Senge, 1990) โดยเฉพาะองคก์ารดา้นสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งพฒันางานในหนา้ท่ี 
ในการพฒันาหรือสร้างคนให้มีความรู้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงตอ้งให้ความส าคญักบัความ
รวดเร็วในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกบั ผลการศึกษาของ รีด (Reed, 2001) ท่ีได้ศึกษาวิจยั เร่ือง
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในวิสาหกิจขนาดกลาง พบวา่ ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลท่ี
ส าคญัต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร ซ่ึงผลการด าเนินงานขององคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาการเรียนรู้ในระดบับุคคลจนไปสู่ระดบัองคก์าร 
(Herrera, 2007) โดยเฉพาะในด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อพฒันาการสอนใน
สถาบนัการศึกษา และส่งผลต่อการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษา โดยปัจจยัความส าเร็จของ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา   ข้ึนอยู่กบัวิสัยทศัน์และภาวะผูน้ า การจดัการความรู้
และการติดต่อส่ือสาร และวฒันธรรมการเรียนรู้ (Collie, 2002)  

เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ์ พบว่า ดา้นโครงสร้างองค์การ อยู่
ในระดบัมาก โดยเฉพาะการก าหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบติังานในดา้นการประกนัคุณภาพไว้
อยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจาก โครงสร้างขององคก์ารมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการด ารงอยูแ่ละต่อบุคลากร
ในองค์การ เป็นตวัก าหนดระบบการด าเนินงานการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังาน ช่อง
ทางการส่ือสาร กระบวนการตดัสินใจ และระดบัการควบคุมภายในองค์การทั้งน้ีลกัษณะทาง
โครงสร้างขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน มีลกัษณะแบนราบ (Flat) ไม่มี
ขอบเขตท่ีจ ากดั มีความเหมาะสม มีความยืดหยุน่บรรยากาศท่ีเปิดเผยและมีความคล่องตวัสูง จะท า
ให้เกิดการไหลเวียนของขอ้มูล และเปิดกวา้งให้องค์การไดรั้บประสบการณ์มากท่ีสุด สามารถ
ติดต่อส่ือสารร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร อีกทั้งควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความตอ้งการ
ท่ีจะเรียนรู้ และหลกัการบริหารงานขององคก์าร ดงันั้นการก าหนดโครงสร้างขององคก์ารจึงตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยั ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ (James, Ying ,& Man, 2004)  

แต่ในขณะเดียวกนัตวัแปรเชิงประจกัษภ์าวะผูน้ า  ไดค้่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.71 ซ่ึง
อยู่ในระดับไม่สูงมาก โดยเฉพาะในประเด็นด้านผูบ้ริหารให้ก าลงัใจแก่บุคลากร เม่ือเกิดความ
ผิดพลาดหรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารยงัมีบทบาทในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ค่อนข้างน้อย แม้ผูบ้ริหารยงัมีบทบาทน้อยแต่ผลงานประกัน
คุณภาพก็โดดเด่น นัน่อาจเป็นเพราะวา่ งานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นงานเชิงระบบ จะเห็น
ได้จากปัจจยัความส าเร็จอยู่ในด้านโครงสร้างองค์การ นั่นคือ ถ้าโครงสร้างองค์การดี มีการวาง
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แผนการมอบหมายงานท่ีดี ยอ่มท าให้งานดา้นประกนัคุณภาพส าเร็จมาไดด้ว้ยดี โดยผูบ้ริหารส่งผล
ต่อความส าเร็จในระดบัท่ีค่อนขา้งนอ้ย 

ดว้ยเหตุผลและขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ผลการส ารวจในการวิจยัคร้ัง
น้ีท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนองค์การแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.87  
(ช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1 – 5) นั้น มีความสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคมัม่ิง และวอร์
เลย ์(Cumming ,& Worley, 2005) ท่ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดผ้ลการวิจยัท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว ซ่ึงสรุปไดว้่า คือ โครงสร้างองค์การ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ  แนว
ปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองค์การ และภาวะผูน้ า เป็นคุณลกัษณะส าคญั
ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษาเช่นกนั  

1.3 ระดบัการจดัการความรู้ ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา
พบวา่มีค่าเฉล่ียเป็นอบัดบัท่ี 3 หรือเป็นอบัดบัสุดทา้ย ของตวัแปรแฝงท่ีท าการศึกษาในแบบจ าลอง
สมการโครงสร้างทั้งหมด (Structural Equation Model) แปลผลอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.67 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง 
เผยแพร่ความรู้ทัว่ทั้งองคก์าร (Takeuchi ,& Nonaka, 2004) ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีสั่งสม
และสร้างองค์ความรู้ เพื่อการผลิตบณัฑิต จึงเป็นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ของสังคมท่ีจะพฒันาความรู้
ใหม่ โดยใชแ้นวคิดของการสร้างความรู้จาก ความรู้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้(Tacit/Explicit 
Knowledge)  นอกจากน้ีการท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ ควรส่งเสริมให้เกิดพลวตัใน
การสร้างความรู้ การท่ีสถาบนัอุดมศึกษาได ้เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมของตนยิ่ง
มากข้ึนเท่าใด ก็ยิ่งสามารถดึงจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคนมาร่วมกนัแปลงเป็นความรู้ใหม่ ท่ีให้
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน การบริหารอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพ หรือภารกิจ
ตามพนัธกิจ ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนเท่านั้น  

เม่ือพิจารณาในรายตวัช้ีวดัหรือรายตวัแปรเชิงประจกัษ ์พบว่า ดา้นการแสวงหาและสร้าง
ความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.91 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ตวัแปรอ่ืนในดา้นการจดัการความรู้ โดยเฉพาะในประเด็น
การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือด าเนินการ ทั้งน้ีเน่ืองจากความผกูพนัและ
แรงจูงใจของผูท่ี้ท  างานเก่ียวกบัการจดัการความรู้พบวา่ การท างานจะไดผ้ลดีต่อเม่ือผูท่ี้ท  างานเกิด
ความสมดุลระหวา่งการเติมเตม็ศกัยภาพตนเองกบัการพฒันาความสามารถขององคก์าร ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งใช้ทั้งแรงจูงใจจากภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  (Malhotra, & 
Galletta, 2003; Malhotra, 2002) ดว้ยการ คน้หาให้ไดม้าซ่ึงความรู้ การสร้างองคค์วามรู้ เขา้ถึงและ
การใช้ และเรียนรู้เก่ียวกบัองค์การ เป็นกระบวนการจดัการความรู้ท่ีเหมาะกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
(Goh, 2000)  
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แต่ในขณะเดียวกันตวัแปรเชิงประจกัษ์ด้านการจดัเก็บความรู้ ได้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 3.53 ซ่ึงอยูใ่นระดบัไม่สูงมาก โดยเฉพาะในประเด็นดา้นการจดัเก็บความรู้เป็นระบบ ทุก
คนสามารถเขา้ถึง คน้คืน และน าไปใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ในเวลาท่ีตอ้งการใช้  และมี
การน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ส าหรับสถาบนัฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 3.43 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ มีระบบการจดัเก็บความรู้และการน าความรู้มา
ประยกุตใ์หเ้ป็นความรู้ใหม่ เพื่องานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ยงัมีอยูน่อ้ยมาก ซ่ึงแมว้า่ยงัมี
การด าเนินการใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยแต่ก็ยงัมีผลการประกนัคุณภาพไดใ้นระดบัสูง แต่หากมี
การพฒันาในด้านน้ีมากข้ึนไปดว้ย จะได้ให้เกิดการพฒันางานด้านน้ีไปไดอี้ก ทั้งน้ีหากพิจารณา
เกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ การประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรกในปี พ.ศ.2542 
เป็นตน้มา จะพบว่า มีการปรับเกณฑ์การประกนัคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง โดยเกณฑ์เหล่านั้นจะมี
ความครอบคลุมการด าเนินงานไดก้วา้งมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเกณฑ์ยงัก าหนดกรอบการปฏิบติังานท่ีเนน้
ให้เกิดการพฒันางานในทุกด้าน ทั้งตามกรอบพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษาและส่วนอ่ืนๆ ท่ี
เพิ่มเติม จะเห็นไดจ้ากเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. ท่ีไดป้รับใช้ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2553 ในองคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานขอ้ท่ี 9 ท่ีไดก้  าหนดให้ มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์การศึกษาภายใน ดงันั้นหากสามารถวางระบบการจดัเก็บรวมรวมขอ้มูลและความรู้ดา้น
การประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเอ้ืออ านวยใหมี้การน าไปบูรณาการให้เป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ 
จะท าใหง้านประกนัคุณภาพพฒันาไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  

ดว้ยเหตุผลและขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งให้คะแนนการ
จดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.67  (ช่วงคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1 – 5) นั้น มีความ
สมเหตุสมผล เป็นไปตามแนวคิดของฟร๊ีซและคูลคามิ (Freeze ,& Kulkarni, 2007) ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามา
เป็นแนวคิดในการวจิยั และพบวา่องคป์ระกอบในการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ใน
งานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ในสถาบนัอุดมศึกษา คือ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) 
การจดัเก็บความรู้ 3) การแบ่งปันความรู้ และ 4) การประยุกตใ์ชค้วามรู้  โดยท่ีความสามารถในการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยการเพิ่มระบบการจดัการ
ขององค์ความรู้ในองค์การ ซ่ึงความรู้และการจดัการกับความรู้เป็นส่ิงท่ีท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ ถา้ความรู้นั้นมีการจดัการท่ีดี อยา่งเป็นระบบ (Hussian, & Others, 2004; Peyman, & 
Others, 2005) 

2. ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์
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ส าคญั คือ การพฒันาและตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model) ระหวา่งความสัมพนัธ์ของการจดัการความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้  
ท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ในส่วนของการพฒันาแบบจ าลองไดท้  า
การพฒันาข้ึนมาจากรากฐานทางทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และได้ท าการตรวจสอบความ
กลมกลืนของแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีไดพ้ฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL  พบวา่ 
แบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ 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 ซ่ึงผา่นเกณฑ์ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้(Joreskog, & Sorbom, 19962)   แสดงให้เห็น 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีได้น ามาใช้ในคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพในการอธิบายปรากฏการณ์ ของ
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ไดเ้ป็นอย่างดี  แต่เม่ือท าการพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
ของตวัแปรแฝง (Latent Variable) การจดัการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อการ
ด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา พบวา่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ี
ได้ก าหนดไว้ โดยจะอภิปรายผลการวิจัย จ  าแนกตามสมมุติฐานการวิจัยย่อย ซ่ึงมี 3 ข้อ มี
รายละเอียดเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

2.1  การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิอิทธิพลจากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ลว้พบวา่ การ
จดัการความรู้  ส่งผลทางตรง (Direct Effect) เชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .32  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.85 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมุติฐานการวิจยั  สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีตวัแปรการจดัการความรู้  1 หน่วย จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของตวัแปรการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา .32 หน่วย  

ทั้งน้ีเน่ืองจากการจดัการความรู้เป็นการน าความรู้ มาประยุกตใ์ช้ ซ่ึงเหมาะท่ีจะน ามาใชก้บั
วงการอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลยัได ้เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาและแหล่งความรู้จึงตอ้งมีการ
พฒันาตนสม ่าเสมอ การท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการ ท าให้เกิดพลวตัในการสร้าง
ความรู้ โดยประชาคมในสถาบนัอุดมศึกษา จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมของ
ตนใหม้ากข้ึน เพื่อให้สามารถดึงจุดแข็งของบุคลากรแต่ละคนมาร่วมกนัแปลงเป็นความรู้ใหม่ท่ีให้
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน การบริหารอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพ หรืองานดา้น
ต่างๆ ตามพนัธกิจ ดงันั้น ถา้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งการอยูร่อดในยุคปัจจุบนัจะตอ้งมีแนวปฏิบติัใน
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การจดัการความรู้ (ปัทมวรรณ  สิงห์ศรี, 2551) โดยสถาบนัอุดมศึกษาควรใชก้ระบวนการจดัการ
ความรู้ท่ีประกอบดว้ย 1) การไดม้าซ่ึงความรู้ 2) การสร้างองคค์วามรู้ 3) การเขา้ถึงและการใช้ และ 
4) การเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์าร (Goh, 2000)  ซ่ึงสอดรับกบัแนวคิดของนกัวิชาการท่ีไดจ้ากการศึกษา
พบว่า การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลมีการพฒันาตนเองให้เกิดทกัษะ ความรู้
ความสามารถมีทศันคติท่ีดีท าให้มีประสิทธิผลส่วนบุคคล (Individual Effectiveness) และเม่ือ
บุคลากรหลายคนในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถเพิ่มข้ึนยอ่มส่งผลต่อการเกิดเป็นประสิทธิผลของ
กลุ่ม (Group Effectiveness) และพฒันาไปสู่การเกิดประสิทธิผลขององคก์ารไดใ้นท่ีสุด (Senge, 
1990; Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1994)  และ การประกนัคุณภาพ เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารคุณภาพ ท่ีจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ ในลกัษณะ
การท างานเป็นทีมของบุคคลในองคก์าร ซ่ึงสถาบนัการศึกษามีเป้าหมายในการจดัการศึกษาตอ้งมี
มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดว่า 
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการให้เกิดระบบประกนัคุณภาพ ซ่ึงการประกนัคุณภาพ
จะตอ้งด าเนินการทั้งประกนัคุณภาพภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง โดยการประกนัคุณภาพ
ภายในใหด้ าเนินการภายในสถาบนัทุกปี ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา และ
หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งเขา้มาติดตามตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 3 ปี ส่วนการประกนัคุณภาพ
ภายนอก จะท าการตรวจประเมิน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ด าเนินการประเมิน ทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้ นความต่อเน่ืองของการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
จ าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้ ใหเ้กิดข้ึนเช่ือมโยงสอดประสานกนัอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนวคิดวา่
การประกนัคุณภาพ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ  กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยใช้วงจร PDCA ท่ีประกอบดว้ย การวางแผน (Plan)  การจดั
กระท า (Do) การตรวจสอบ (Check) และการก าหนดมาตรการแกไ้ข (Action) เพื่อให้เกิดคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง แนวคิดในการพฒันาคุณภาพวา่ประกอบดว้ย 3 ล าดบัขั้น คือ การควบคุมคุณภาพ การ
ประกนัคุณภาพ และการบริหารงานแบบทัว่ทั้งองคก์าร (Sallis, 1993)  

นอกจากน้ี ปรียนุช ชยักองเกียรติ, วราภรณ์  ศิวด ารงพงศ์ และมยุรี ยีปาโล๊ะ (2553) ไดข้อ้
คน้พบจากการศึกษาวิจยั พบว่า สามารถน ากระบวนการจดัการความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การประกนัคุณภาพ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 1) การพฒันาการส่ือสารภายในมหาวิทยาลยั/
สถาบนัและใช้การจดัการความรู้จะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการประกนัคุณภาพไดโ้ดยประโยชน์
จาก Tacit  Knowledge 2) การพฒันาองคก์รท่ีเนน้การส่ือสารดา้นปรัชญา/วิสัยทศัน์ โดยอาจมีการ
พิจารณาตวับ่งช้ีร่วมกนั ภายใตก้ระบวนการจดัการความรู้เต็มรูปแบบ  3) ผูบ้ริหารสูงสุดของ
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มหาวิทยาลยั/สถาบนั มีบทบาทในการริเร่ิมและสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการจดัการความรู้ใน
สถาบนั  

2.2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
ทางออ้มเชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิอิทธิพลจาก
แบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ลว้  พบว่า  การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรง เชิง
บวกต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยท่ี การจดัการความรู้  ส่งผลทางตรง (Direct Effect) เชิง
บวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .89  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01  และส่งผลทางอ้อม (Indirect Effect) ถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .53 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .85 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีตวัแปรการจดัการความรู้ 1 หน่วย  จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางตรงของ ตวัแปร
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ .89 หน่วย   ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
เป็นระบบยอ่ยท่ีส าคญั ระบบหน่ึง  ท่ีจะพฒันาไปสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Marquardt, 2OO2) โดย
ท่ีองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการของการน าปัจจยัทั้ง 5 มาประยุกตก์บัองคก์าร โดยปรับ
น ามาใชใ้นรูปแบบ 5 ประการ คือ 1) พลวตัการเรียนรู้ (Learning Dynamic) 2) การปรับเปล่ียน
องคก์าร (Organizational Transformation) 3) การเสริมพลงั (People Empowerment) 4) การจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) และ 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี (Technology 
support for Learning) การก้าวสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น องค์การจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยอาศยัปัจจยัประกอบหลายดา้น เช่น ความเหมาะสมกบับุคลากร ภูมิ
หลงัองคก์าร ความสามารถทางเทคโนโลยี วตัถุประสงค์ และวฒันธรรมองคก์ารของแต่ละองคก์าร 
โดยการพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ จะครอบคลุมตั้งแต่ตวัปัจเจกบุคคลไปจนถึง
ตวัองคก์าร ท่ีจะตอ้งมีเป้าหมายและมีระบบงาน ในการพฒันาผูน้ าและสมาชิกทุกคนในองค์การ 
โดยมีการส่งเสริม และยกระดบัการเรียนรู้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใตพ้ื้นฐานวินยั 5 
ประการ (5 Disciplines) ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) ดา้นแบบแผน
ความคิดอ่าน (Mental Models) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ร่วม (Share Vision) ดา้นการเรียนรู้เป็นทีม 
(Team Learning) และดา้นความคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) (Senge, 1990) 

นอกจากน้ีการจดัการความรู้ยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลทางออ้ม (Indirect Effect) ถึงการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .53 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั สามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีตวัแปรการจดัการความรู้ 1 หน่วย จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง ทางตรงของตวั
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แปรการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา.53 หน่วย   ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นท่ีรวมองค์ความรู้ในการน าความรู้มาพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ดังนั้ น
สถาบนัการศึกษาจึงเป็นหน่วยของสังคมท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการท าหนา้ท่ีพฒันาความรู้ใหม่ โดยใช้
แนวคิดของการสร้างความรู้จาก Tacit/Explicit Knowledge เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียน
การสอน การบริหารอุดมศึกษา การประกนัคุณภาพ หรืองานอ่ืนๆ ตามพนัธกิจ ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดรับกบัผลการวิจยัของ ลีและซูโคโก (Lee, & Sukoco, 2007) ท่ีไดศึ้กษาการน าการจดัการ
ความรู้เข้ามาในองค์การ พบว่า ผลของการน าการจัดการความรู้เข้ามาในองค์การ ช่วยให้
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเกิดความแปลกใหม่ต่อตลาด ซ่ึงเป็นผลจากการสังเคราะห์
ความรู้และเกิดความรู้ใหม่ ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ  และสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัขององคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรม (Hsu, 2006; Klaus, & Other, 2004; Ellinger, Yang ,& 
Ellinger, 2000) ส่งผลทางบวกต่อการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์าร 
 สรุปได้ว่า การจดัการความรู้ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ และส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาเช่นกนั โดยเฉพาะในดา้นการพฒันาการสอนในสถาบนัการศึกษา 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ คอลล่ี (Collie, 2002) ไดศึ้กษาวิจยัพบวา่  ความส าเร็จของ
องค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษา ข้ึนอยู่กับ การจดัการความรู้ วฒันธรรมการเรียนรู้  
วสิัยทศัน์ภาวะผูน้ า และการติดต่อส่ือสาร  

2.3 องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิอิทธิพลจากแบบจ าลองสมการโครงสร้างท่ีปรับแกแ้ลว้
พบว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งผลทางตรง (Direct Effect) เชิงบวกต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .60  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และส่งผลโดยรวม (Total Effect) ทางบวกท่ีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.60 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สามารถอธิบายไดว้่า ผลการด าเนินงานขององค์การนั้นข้ึนอยู่กบั
ความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก (Herrera, 2007) พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงมากกวา่
ในองคก์ารท่ีไม่มีการเรียนรู้ (Watkins, & Marsick, 1993)  

 ในส่วนความสัมพนัธ์ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผดุงศกัด์ิ หงษท์อง (2547) ไดศึ้กษาวจิยั พบวา่ การพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ส่งผลต่อ 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการมีแบบแผนความคิดและความคิดเชิงระบบ 
ความสัมพนัธ์กบัการประเมินคุณภาพ เห็นไดว้่าการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นส่งผลต่อระดบั
ผลการด าเนินงานขององคก์ารใหสู้งข้ึน ทั้งในส่วนกลุ่มงานทัว่ไปและงานดา้นการศึกษา โดยเฉพาะ
ในดา้นโครงสร้างองคก์าร ทั้งน้ีเป็นเพราะโครงสร้างองคก์าร เป็นจุดสร้างระบบการบริหารจดัการ 
มาร์ควอร์ท และ เรยโ์นล์ (Marquardt, & Reynolds, 1994) ท่ีไดส้รุปไวว้า่ โครงสร้างองค์การท่ี
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เหมาะสม มีลกัษณะท่ียืดหยุ่น มีค าอธิบายหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน และเอ้ือต่อการตั้งทีม
ท างาน ปัจจยัหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ โครงสร้างขององค์การมี
อิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการด ารงอยูแ่ละต่อบุคลากรในองคก์าร เป็นตวัก าหนดระบบการด าเนินงานการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังาน ช่องทางการส่ือสาร กระบวนการตดัสินใจ และระดบัการ
ควบคุมภายในองค์การ ซ่ึงโครงสร้างขององค์การหรือสถานศึกษา มีส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานของบุคคลในองค์การหรือสถานศึกษา ดงันั้นการจดัโครงสร้างขององค์การแห่งการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุน่ บรรยากาศท่ีเปิดเผยและมีความคล่องตวั จะก่อให้เกิดการท างาน
เป็นทีม มีการแบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั และในท่ีสุดจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 
ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน  
 
ข้อจ ากดัในการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และทบทวนวรรณกรรมท่ี 
เก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากวรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
เพื่อท าให้ได้รับความรู้พื้นฐานในการวิจยั และน ามาใช้ในการพฒันากรอบแนวความคิดในการ
ศึกษาวิจยั เพื่อน ามาใช้ในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ในงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา กบัองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ดงันั้นผูว้ิจยัจะน าผลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชต้อ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัดงักล่าว 

2. การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจดัการความรู้ในงานดา้นการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ใน
งานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีต่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา แต่ในส่วนงานดา้นการจดัการความรู้มุ่งเนน้ศึกษา
เฉพาะ การจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เท่านั้น 
ไม่ไดห้มายรวมถึงงานดา้นอ่ืนท่ีมีการน าเอากระบวนการจดัการความรู้ไปใช ้

3. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานดา้นประกนั 
คุณภาพการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งจากกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
รับ รู้ ถึ งรายละ เ อียดของข้อมูล ต่าง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ยวกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา มากท่ีสุด ซ่ึงตรงกบัส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะศึกษา จึงเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การให้ขอ้มูล ดงันั้นผูท่ี้จะน าผลการศึกษาวิจยั ไปปรับใช้ตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล
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ดงักล่าว เพราะเป็นมุมมองของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มท่ีรับผิดชอบงานดา้นน้ี มิใช่กลุ่มบุคคลทัว่ไป
ในองค์การ นอกจากน้ีผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จากกลุ่มผูป้ฏิบติังานในจ านวนท่ีสูงกว่ากลุ่มผูบ้ริหาร นอกจากน้ียงัมี
ประสบการณ์ท างานในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาเพียง 1-3 ปี ขอ้มูลท่ีไดจึ้งอาจมีผลกระทบ
ต่อความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา กับองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ี มี ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ผูท่ี้จะน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชต้อ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัดงักล่าว 

4. การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาตวัแปร 3 ตวั โดย ตวัแปรแฝงภายนอก 1 ตวั คือ  
การจดัการความรู้ในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และตวัแปรแฝง
ภายใน 2 ตวั คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
ซ่ึงในด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาน้ี ผูว้ิจยั เลือกตวัแปรแฝงภายใน 
เฉพาะในกลุ่มมาตรฐานคุณภาพดา้นกระบวนการเท่านั้น ตามเกณฑ์ท่ีส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้ าหนดไวซ่ึ้งประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นการ
พฒันาสถาบนัและบุคลากร มาตรฐานดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานดา้นระบบ
การประกนัคุณภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากตวัแปรดา้นการจดัการความรู้ในงานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น เป็นตวัแปรท่ีเป็นกระบวนการใน
การปฏิบติังาน ท าใหก้ารเลือกตวัแปรท่ีศึกษาจึงควรอยูใ่นกลุ่มกระบวนการดว้ยกนั  
 
ข้อเสนอแนะการวจัิย 

การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เป็นภารกิจหลกัท่ีทุกสถาบนัการ 
เรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่สถาบนัการศึกษา ควรมี
การวางแผนการจดัการความรู้ อย่างเป็นระบบและเช่ือมโยงสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึง
ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ผลการวิจยั และมีขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัแก่สถาบนัอุดมศึกษาและ
สถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆ ท่ีตอ้งการให้มีผลการประกนัคุณภาพการศึกษาออกมาในระดบัท่ี
สูงข้ึน โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจ าแนก
ออกเป็น 2 ดา้น คือ  ดา้นการจดัการและดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 

ด้านการจัดการ 
1. ควรมุ่งเนน้การน ากระบวนการจดัการความรู้มาใชใ้นการด าเนินการดา้นการประกนั 

คุณภาพ  ทั้ งความรู้ท่ีได้จากศึกษาจากภายนอกเพื่อน ามาปรับใช้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้
ความส าคญักบัความรู้จากภายใน ทั้งภายในตวับุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะท่ีมองเห็นและมองไม่
เห็น (Explicit-Tacit) และความรู้ระหว่างบุคคลในการปฏิบติังานร่วมกนัในองค์การ ในรูปแบบ
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ต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือด าเนินการ (Learning by 
Doing) การน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท างานได้อย่างเป็นระบบ ตาม
กระบวนการจดัการความรู้ ใน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้  ดว้ยการจดัการใหเ้กิดการแสวงหาความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกตวับุคคล ท่ีความรู้ฝังลึกและความรู้เชิงประจกัษ์ ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

1.1.1 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ โดยก าหนดนโยบาย พี่สอนนอ้ง ดว้ยการ 
ให้ผูมี้ประสบการณ์จากภายใน ผลดัเปล่ียนหมุนเวียน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาสม ่าเสมอ 

1.1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการฝึกอบรม ด้วยการก าหนดนโยบายและ
งบประมาณส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร โดยอาจจดัร่วมกบัหน่วยงานภายนอก หรือส่งบุคลากร
เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 

1.1.3 การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในงานดา้นประกนั
คุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกสถาบนัฯ เพื่อน าความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาการท างานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบ ท่ีมีภาพการร่วมมือในระดับสถาบนัท่ีชัดเจนและมีกิจกรรมร่วมกันสม ่าเสมอ ทั้ง
แลกเปล่ียนขอ้มูลความรู้ ประสบการณ์ และร่วมแกไ้ขปัญหาหรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.1.4  การน าผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุงการท างานสม ่าเสมอ  
(Improvement Plan) ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้ความส าเร็จของผลงานในอดีต ทั้ง
จากในหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก  

1.1.5 การแสวงหาความรู้เปิดโอกาสใหบุ้คคลทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน 
งานดา้นประกนัคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ดท้  าความเขา้ใจและเรียนรู้งานดา้นประกนัคุณภาพใน
ใหค้รบทั้งกระบวนการ PDCA คือ มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การปฏิบติั การประเมิน และการ
พฒันาปรับปรุง  

1.1.6 ก าหนดนโยบายใหมี้การหมุนเวยีนงาน ดว้ยการสลบัผลดัเปล่ียนหนา้ท่ีการ
ท างาน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ในขณะลงมือด าเนินการ (On the Job Training) เช่น เป็นผูจ้ดัท า SAR ใน
หน่วยงานตนเองและเป็นผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ใหก้บัหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้ 

1.2 ดา้นการจดัเก็บความรู้ มีการจดัท ารูปแบบความรู้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ทัว่ทั้งสถาบนัฯ ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

1.2.1 จดัตั้งคณะกรรมการท าหนา้ท่ี สรุป วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ดา้นการ 
ประกันคุณภาพและรวบรวมไวอ้ย่างเป็นระบบ ในฐานข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเปิดโอกาสให้ทุก
หน่วยงานเขา้มาศึกษา เรียนรู้ และสืบคน้ ไดโ้ดยง่าย 
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1.2.2 จดัแบ่งประเภทของความรู้เป็นหมวดหมู่ โดยจ าแนกตามรายองคป์ระกอบ  
ในเกณฑม์าตรฐานประกนัคุณภาพ เพื่อสะดวกต่อการจ าแนก สืบคน้ และท าความเขา้ใจ ทั้งต่อผู ้
รวบรวมและผูน้ าไปใช้ และสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี 9 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับ 
อุดมศึกษา ท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดก้ าหนดไว ้

1.3 ดา้นการแบ่งปันความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการแสวงหาและสร้างความรู้  
เม่ือไดค้วามรู้ก็ตอ้งมีการแบ่งปัน ผูท่ี้รู้มากกวา่แบ่งปันความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้รู้นอ้ยกวา่ ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 

1.3.1  ก าหนดหน่วยงานหลกั ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยสอนงาน ดา้นประกนั 
คุณภาพการศึกษา ให้กบัหน่วยงานต่างๆ หรือท าหนา้ท่ีเป็นแกนหลกัในการเป็นศูนยร์วมความรู้ใน
การปฏิบติังานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  

1.3.2  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภายในสถาบนัฯ ในการร่วมกนัวางแผน  
ออกแบบ สร้างระบบ การด าเนินงานร่วมกนั โดยมีรูปแบบท่ีชดัเจน เช่น การสร้างคณะกรรมการ
ด าเนินงานร่วมกนั ท่ีมาจากบุคคลหลายองคก์าร ร่วมกนัวางแผน วางระบบการท างาน ออกแบบการ
ท างาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน มีการแบ่งงานความรับผิดชอบตามราย
องค์ประกอบ มีการประชุมร่วมกนัสม ่าเสมอ แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ร่วมกนั มุ่งช่วยกนั
แก้ปัญหาแม้มิใช่งานของตนเอง และจดักิจกรรมทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกัน
สม ่าเสมอ ภายใตแ้นวคิดการท างานเป็นทีม  

1.4  ดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ ดว้ยการวางแผนน าความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจาก 
ภายในและภายนอก มาบูรณาการให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ส าหรับงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการร่วมมือในรูปแบบเครือข่ ายการประกันคุณภาพการศึกษา  ในก ลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาด้วยกนั และมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัสม ่าเสมอ โดยผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพ และหมุนเวียนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยเช่นกนั น าความรู้ มาใชใ้นการสอน 
และแนะน าให้กบัผูร่้วมปฏิบติังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยน าความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ มาผสมผสานใหเ้กิดเป็นความรู้ใหม่ เพื่อคุณภาพการศึกษา เป็นปัจจยัเสริมความแขง็แกร่งของ
การจดัการความรู้ โดยมีวธีิการ ดงัน้ี 

1.4.1  มีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
ดา้นประกนัคุณภาพ ดว้ยการน าความรู้ท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์ประกอบกบัผลการประเมินคุณภาพ เพื่อ
วางแผนปรับปรุงแผนปฏิบติัการ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบติังานรายปี และส่งผลให้มีการ
พฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตวับ่งช้ี โดยการออกแบบระบบการวาง
แผนการด าเนินงาน ท่ีแสดงถึงร่องรอยเชิงประจกัษ์ในการท างาน และเป็นระบบท่ีเป็นแนวทางใน
การด าเนินการดงักล่าวในรอบระยะเวลาประกนัคุณภาพในปีต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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1.4.2  ส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวจิยัดา้นการประกนัคุณภาพ 
การศึกษาท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึนจากความรู้และประสบการณ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ 
 2. การพฒันาระบบการจัดการภายในสถาบัน ท่ีมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ซ่ึงควรใหค้วามส าคญั ตามล าดบั ดงัน้ี  

2.1 ดา้นโครงสร้างองคก์าร ควรมีการก าหนดโครงสร้างขอบเขตการปฏิบติังานใน 
ดา้นการประกนัคุณภาพ ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงหมำยถึง กำรวำงแผนจดัให้มีหน่วยงำนเฉพำะในกำร
รับผิดชอบงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำทั้งองค์กำร โดยมีทั้งในหน่วยงำนระดบัสถำบนั 
และระดบัหน่วยงำนย่อย โดยมีกำรสอดประสำนเช่ือมโยงกนัอยำ่งเป็นระบบจำกระดบัหน่วยงำน
ยอ่ยสู่ระดบัสถำบนั   

2.2 ดา้นระบบขอ้มูลสารสนเทศ ดว้ยการจดัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการ 
เรียนรู้ และมีเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคส์ท่ีช่วยในการท างาน โดยสร้างระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  

2.3 ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ควรใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาตนเองของ 
บุคลากรด้านการประกนัคุณภาพ โดยจะแยกกล่าวรายละเอียดไวใ้นส่วนขอ้เสนอแนะด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์

2.4 ดา้นวฒันธรรมองคก์าร สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมใหบุ้คลากรในสถาบนัฯ  
ดว้ยการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีเอ้ืออ านวยใหบุ้คลากรมีการพฒันางานอยา่งสม ่าเสมอ ให้มีการ
ร่วมสนบัสนุนภารกิจงานระหว่างกนัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกนั
สนบัสนุนภารกิจงานประกนัคุณภาพ ซ่ึงกนัและกนัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2.5 ดา้นภาวะผูน้ า  ควรมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีท าหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นประกนั 
คุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ  โดยผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีน้ี ควรมีนโยบายดา้นการมีส่วนร่วม ใน
การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ของสถาบนัฯ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติังาน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนกัถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึนในสถาบนัฯ และน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพงาน และส่ิงส าคญัผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัดา้นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร เม่ือเกิดความผดิพลาดหรือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน  
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ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจท่ีมุ่งเน้นให้การด าเนินการด้านการศึกษาใน

สถาบนัการศึกษามีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิต โดยมีการก าหนดเกณฑ์และตวัช้ีวดัต่างๆ และ
ในกระบวนการประกนัคุณภาพมีการประเมินคุณภาพสม ่าเสมอ ดงันั้นการขบัเคล่ือนการด าเนินการ
จะเกิดข้ึนได้ สถาบนัการศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ท่ีมีความสามารถอย่าง
เพียงพอ และผลักดันให้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองไปตามการพฒันาเกณฑ์และตวับ่งช้ีในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนไปอยา่งต่อเน่ืองทุก 5 ปี ดว้ยเช่นกนั 

จึงมีประเด็นเพื่อใหเ้กิดการวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงัน้ี 
1. ดา้นการจดัการความรู้ ส่งเสริมใหบุ้คคล เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการแสวงหา 

และสร้างความรู้  ดา้นจดัเก็บความรู้ ดา้นแบ่งปันความรู้ ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ จากแหล่งต่างๆ 
ทั้งในและนอกตวับุคคล ทั้งความรู้ท่ีฝังลึกและความรู้เชิงประจกัษ ์ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

1.1 จดัใหผู้มี้ประสบการณ์ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา 
ทั้งจากภายในและภายนอก มาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั 

1.2 จดัให้มีเรียนรู้ความส าเร็จของผลงานในอดีต ทั้งจากในหน่วยงานตนเองและ
หน่วยงานภายนอก ดว้ยการศึกษาดูงาน การเขา้ร่วมกบัเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก  

1.3 ให้บุคคลทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในงานดา้นประกนัคุณภาพ ดว้ยการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวางแผนงาน การปฏิบติั การประเมิน และการพฒันาปรับปรุง ตามกระบวนการ 
PDCA ดว้ยการแบ่งความรับผิดชอบท่ีชดัเจน เช่น แบ่งความรับผิดชอบในงานดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษารายองคป์ระกอบหรือตวับ่งช้ี ต่อคน 

1.4 ให้มีการหมุนเวียนงาน ดว้ยการสลบัผลดัเปล่ียนหนา้ท่ี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ
เรียนรู้จากการลงมือด าเนินการ (On the Job Training) เช่น เป็นผูจ้ดัท า SAR ในหน่วยงานตนเอง
และเป็นผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ให้กบัหน่วยงานอ่ืน เป็นตน้ จะช่วยให้ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีสามารถช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายใน
การพฒันาและเรียนรู้ในงานดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  

1.5 จดัระบบการแบ่งปันความรู้และจดัเก็บความรู้  ดว้ยการส่งเสริมให้มีการดึงความรู้
จากความรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีฝังลึกอยู่ในตวับุคคล ออกมา
สังเคราะห์ รวบรวมและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 

1.5.1 ใหบุ้คลากรท าบนัทึกรายงานสรุปหลงัจากการไดรั้บความรู้จากกรณีต่างๆ  
เช่น หลงัการเขา้รับการฝึกอบรม ผลการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาคน้ควา้เพื่อเขียนต าราหรือบทความ 
เป็นตน้ แลว้  
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1.5.2 จดัใหมี้เวทีในการน าเสนอแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั ในรูปแบบต่างๆ  
อาทิ จดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียน จดัห้องจดัการความรู้เพื่อเป็นพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนความรู้  จดั
ช่วงเวลาในการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น 1) กิจกรรม Tea Time KM ดว้ยการจดักิจกรรม จิบน ้ าชาทุก
บ่ายวนัพุธท่ี 2 ของเดือน เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนั โดยก าหนดหัวขอ้ไวล่้วงหน้า 
และท าปฏิทินล่วงหนา้รายภาคเรียน  2) จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์หลงัจากออก
บริการวิชาการแก่ภายนอก ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  3) จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
หลงัจากการศึกษาวิจยั ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  4) จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์หลงัจาก
การตรวจประเมินผลการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีละ 1 คร้ัง 5) ใช้ส่ือ สังคมออนไลน์ (Social 
Network) เป็นเส้นทางในการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) แบบกลุ่มปิด 
เป็นตน้ 

1.6 ส่งเสริมใหมี้การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เก่ียวกบัการสรรสร้างวิธีการหรือแนวปฏิบติัท่ีดีในงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีมาจาก
การพฒันาปรับปรุงงานเดิมให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั โดยมุ่งเน้นให้เป็นแนวปฏิบติัท่ี
หลอมรวมเป็นเน้ืองานเดียวกนักบัภาระงานปกติของการเป็นสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ี เพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนยุ่งยากในการปฏิบติังาน ส่งเสริมดว้ยการ ให้มีการประกวดแข่งขนั ในทุกกลุ่มบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้ งกลุ่มของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ี
ครอบคลุม 
 2. ดา้นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นกรอบในภาพกวา้งท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ารสู่
การบรรลุเป้าหมายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ดว้ยการให้ความส าคญักบั 5 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร ระบบขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองคก์าร 
 และภาวะผูน้ า  ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี   

2.1 จดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความพร้อมต่องานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ใน 
ทุกหน่วยงานท่ีไดก้ าหนดให้มีหน่วยงานยอ่ยดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้มีความพอเพียง
ต่อปริมาณงาน และเหมาะสมกบัภารงาน 

2.2 จดัการฝึกอบรมการใช ้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ ท่ีไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลใน 
งานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และระบบ CHE QA  

2.3 สร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม ใหค้วามรู้แก่บุคลกรในการท างานเป็นทีม  
และการท างานอยา่งมีส่วนร่วม สร้างความตระหนกัต่อการท างานในภาพรวม รวมทั้งส่งเสริมให ้
บุคลากรตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือก าลงัจะเกิดข้ึนในสถาบนัฯ และน าเสนอแนวคิดเชิง
สร้างสรรค ์ในการปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 
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2.4 ส่งเสริมคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้ า แก่บุคลากรทุกระดบั ในส่วนผูบ้ริหารเพื่อ 
เป็นการกระตุน้ส่งเสริมการท างานโดยใช้ภาวะผูน้ าให้สัมฤทธ์ิผลต่องานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษา และในส่วนของผูป้ฏิบติังานท่ีมีใช่ผูบ้ริหาร ส่งเสริมเพื่อท่ีจะน าคุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ี
ไดรั้บ ไปใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดคุณภาพในการท างานและเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบติั
หน้าท่ีในการหมุนเวียนงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีตอ้งหมุนเวยีนสลบัผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีขา้มหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เน้นศึกษาในกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) ในระดบัดีมาก จึงเป็นการศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีขององคก์ารท่ีประสบความส าเร็จเท่านั้น จึง
มีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ เพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. จากผลการศึกษาของงานวจิยัฉบบัน้ี พบวา่ การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการ 
เรียนรู้ มีความสัมพนัธ์ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ถูก
ก าหนดใหด้ าเนินการใน 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตบณัฑิต ดา้นวิจยั ดา้นการบริการวิชาการ และดา้นท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม ดงันั้นจึงควรท่ีจะมีการศึกษาในตวัแปรเดิม แต่เพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบ ใน
รายพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อเจาะลึกถึงความเหมาะสมหรือความเป็นไปไดใ้นการน าองค์
ความรู้ดา้นการจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละพนัธกิจต่อไป 

2. การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดถู้กก าหนด ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
ใหมี้การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาปัจจยั
ความส าเร็จของการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอาจเลือกใชต้วัแปร
เดียวกนักบังานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางวิชาการ โดยเฉพาะในองค์ความรู้ด้านการ
จดัการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ท่ีน าไปสู่การวางแผนการบริการจดัการในสถาบนัการ 
ศึกษา ท่ีเป็นสถาบนัท่ีจะตอ้งเป่ียมดว้ยองคค์วามรู้ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาโดยใชเ้กณฑก์ารประเมินภายนอก รอบท่ี 2 ของส านกังาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ใน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 
5, 6 และ 7 ซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้นกระบวนการเท่านั้น ดงันั้น จึงอาจท าการศึกษาเพิ่มเติม ใน
มาตรฐานท่ี 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงเป็นมาตรฐานดา้นผลลพัธ์ ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ของ
การจดัการความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ใหมี้ความชดัเจนข้ึน 

4. ควรมีการน าผลการวจิยัไปท าการทดลอง เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของการจดัการ 
ความรู้และองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ในเชิงประจกัษย์ิง่ข้ึน 
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5. การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงในหลาย 
ประเทศทั่วโลก ให้ความสนใจในการพัฒนาการศึกษาด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา 
นอกจากน้ี จากขอ้ตกลงประชาคมอาเซียน ท่ีเปิดโอกาสใหมี้การเคล่ือนยา้ยแรงงานไดโ้ดยเสรี ใน 8 
กลุ่มสาขาอาชีพ ดังนั้ น เพื่อให้ได้มาตรฐานแรงงานในระดับประเทศ  จึงควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
  
ข้อค้นพบการวจัิย  
 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของการจดัการความรู้ และ
องคก์ารแห่งเรียนรู้ ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา แสดงถึงความสัมพนัธ์
ของ การจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นขอ้ค้นพบท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานด้านคุณภาพ
การศึกษา ของสถาบนัต่างๆ ในทุกระดบั ไม่เพียงแต่สถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น 


