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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) เพื่อหาแนวทางในการสรางระบบการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทั้งนี้ได
ทําการศึกษาการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
และดานการนําความรูไปใช ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการคํานวณคาทางสถิติการแจกแจงความถี่และแปลงคารอยละ การหาคาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t (t-test Analysis) และ วิเคราะหโดยใชความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis of Variance)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการสรางและแสวงหาความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการเก็บและ
เขาถึงความรู โดยรวมอยู ใ นระดั บมาก โดยมีค าเฉลี่ย เทากับ 3.58 กลุมตัว อยางมี ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 และกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการนําความรูไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69

(3)
นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลพบวา
กลุมตัวอยางหนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากกลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการ
ความรูอยูในระดับมากกลุมตัวอยางที่มีตําแหนง ขาราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากพบวากลุม
ตัวอยางสายงานอาจารยและสายงานสนับสนุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากกลุมตัวอยางหนวยงาน
วิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากที่สุดกลุมตัวอยางที่มีประสบการณตั้งแต 21 ปขึ้นไป
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการ
ความรูอยูในระดับมากกลุมตัวอยางที่มีหนาที่รับผิดชอบในงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันโดยตรง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมวามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาถือเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ประเทศใดก็ตามถามีคนที่มี
คุณภาพมากประเทศนั้นยอมพัฒนาไดกาวไกลกวาประเทศอื่นๆ ดวยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ (กรรณิการ พราหมณพิทักษ, 2542: 1) ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสามารถบรรลุภารกิจหลักที่ตองปฏิบัติ 4ประการคือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งการดําเนินการ
ตามภารกิจดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึง
นับวาเปนความทาทายของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในการพัฒนาสถาบันใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
ในการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตอบสนองต อ การพั ฒ นา
ประเทศนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตาม
เกณฑและไดมาตรฐาน ทราบสถานภาพของตนเองอันนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเปาหมาย (Target) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปน
สากล เพื่อ ทราบจุด แข็ ง และจุ ด ที่ ค วรปรับ ปรุง ตลอดจนได รั บข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการ
ดําเนินงาน ทําใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่
เหมาะสมและสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด ทั้งนี้
เพื่อสรางความมั่นใจแกสังคมวาสถาบันสามารถพัฒนาองคความรูและผลิตบัณฑิตใหตอบสนองตอ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย
ทั้งนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
อยางไรก็ตาม การนําแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเขามาใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันนั้นยอมมีทั้งองคกรที่ประสบความสําเร็จและองคกรที่พบปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งความสําเร็จของการดําเนินการดานการประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นยอมเกิดจากหลายปจจัย ดังผลงานวิจัยของสิริรัตน มาพบสุข (2542) ที่ได
ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่มีตอสภาพการปฏิบัติงานในการบริหารการศึกษาตาม
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 คณะศึกษาศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนนวัตกรรม
การศึกษาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและคุณภาพของคนเปนสําคัญ ซึ่งการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพจะประสบผลสําเร็จมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ความรู ความเขาใจของ
บุคลากร การมีสวนรวมและความพรอมในการดําเนินงานนอกจากนั้น ลักขณา จาตกานนท และคณะ
(2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาถึง การพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา ปญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพ
คือ ตองการใหมีการพัฒนาบริหารงานประกันคุณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานที่ทําให
ผู ร ว มงาน มี ส ว นร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพที่ มี ห ลายเกณฑ ม าตรฐาน ไม เ กิ ด ป ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน ลดภาระงานเอกสารดวยระบบสารสนเทศหากเกิดปญหาการเปลี่ยนบุคลากรก็สามารถ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล การรายงานผลการดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และจากผลการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญพบวาปญหาที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ คือ ตองสราง
ความรูความเขาใจแกบุคลากรทุกรระดับใหเห็นความสําคัญ เกิดความรวมมือ ประสานการทํางาน
ดวยระบบ PDCA การจัดการความรู การเสริมแรงจูงใจและการ ยกยองชมเชยจะชวยเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของควรวางแผนในการดําเนินงาน หาวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ระบบสารสนเทศ ขอมูลที่อยูในสวนกลางตองสงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมเปลี่ยนแบบเก็บ
ขอมูลบอยๆ ไมขอขอมูลซ้ําซอนก็จะทําใหการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบ
มีสวนรวม
ดังจะเห็นไดวาในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวขางตน การ
จั ด การความรู นั บ เป น แนวทางที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาสามารถนํ า ความใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถชวยแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาได ทั้งในสวนของระบบขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพที่บุคลากรสามารถ
คนหา แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และสามารถนําไปใชประโยชนได ซึ่งชวยสรางความรูความเขาใจและ
การมีสวนรวมกันของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งที่ใหความสําคัญในเรื่อง
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2554 พบวา ผลการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 4.91 คะแนน ซึ่งสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง และผลประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ระดับสถาบัน 4.67 คะแนน อยูในระดับ
“ดีมาก” และทุกคณะอยูในระดับ “ดีมาก” เชนกัน ปจจุบันนับไดวาเปนมหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียว
ที่ทุกคณะมีผลการประเมินในระดับ “ดีมาก” แตอยางไรก็ตาม นอกจากการมีระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อใหการดําเนิ นงานงานประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบั นเป นไปตาม
หลักเกณฑและวิธีประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ยังตองการ
ยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและมีความพรอม
ที่จะพัฒนาสูมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเพื่อการพัฒนาใหบุคลากรของประเทศมีคุณภาพเพียงพอ
ในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน สมกับเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวใน
ประเทศไทยที่ทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยสรางภาพลักษณใหกับสถาบัน
ทําใหบุคคลและองคการภายนอกไดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน อาทิ
สภาพแวดล อ มของสถาบั น คุ ณ ภาพและชื่ อ เสี ย งของคณาจารย คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา และคุณภาพของบุคลากร เปนตนดังนั้น การพัฒนาและยกระดับดังกลาวจําเปนตองอาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากรที่มีความรูและเขาใจการประกันคุณภาพอยางแทจริง โดยบุคลากร
สามารถศึกษาหาความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และสามารถนําความรูดานการประกัน คุณภาพ
การศึกษาไปใชประโยชนได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เพื่อศึกษาสภาพความเปนจริงของการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เปนการยกระดับสถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและมี
ความพรอมที่จะพัฒนาสูมาตรฐานระดับสากล รวมถึงเพื่อการพัฒนาใหบุคลากรของประเทศมี
คุณภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป
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1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1.3 คําถามการวิจัย
1.3.1 บุคลากรในสถาบันสถาบันพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาในแตละดานอยางไร
1.3.2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษามีดานใดบาง
และมีวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไรเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาว

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในดานการบงชี้ความรู ดานการสรางและ
แสวงหาความรู ดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และดานการนํา
ความรูไปใช
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั 6 เดือน (มีนาคม 2557สิงหาคม 2557)
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.5.1 ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่มี
ตอการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
1.5.2 นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร
1.5.3 นําผลการวิจัยไปใชตอยอดทางการสรางผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคําวาความรู
2.1.1 ความหมายของความรู
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของความรู วาความรูเปน
สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ได
ฟง การคิดหรือการปฏิบัติองควิชาในแตละสาขา
ความรู (Knowledge) ในทัศนะของฮอสเปอร (อางถึงในมาโนช เวชพันธ 2532,15-16) นับเปน
ขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะโดยการนําได มองเห็น ไดยิน
หรือไดฟง ความรูนี้ เปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัดความหรือ
ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และมาตรฐานเปนตน ซึ่งอาจ
กลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่ซับซอน
หรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี้ การจําไดจึงถือวาเปนกระบวนการที่ สําคัญ
ในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไปใชใน
การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่งเปนขั้นตอนที่ไดใชความคิดและความสามารถทาง
สมองมากขึ้นเปนลําดับ สวนความเขาใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร ชี้ใหเห็นวา เปนขั้นตอน
ตอมาจากความรูโดยเปนขั้นตอนที่จะตองใชความสามารถของสมองและทักษะในชั้นที่สูงขึ้น
จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจะเปนไปไดโดยการใชปากเปลา ขอเขียน ภาษา หรือการ
ใชสัญลักษณ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดรับขาวสารตางๆ แลว อาจจะโดยการฟง การเห็น
การไดยิน หรือเขียน แลวแสดง ออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการแปลความหมายตางๆ เชน
การบรรยายขาวสารที่ไดยินมาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปอีก
ภาษาหนึ่งโดยคงความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุปหรือการ
คาดคะเนก็ได
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อางถึงในอักษร สวัสดี 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปน
พฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความเขาใจได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น
ไดยิน จําได ความรูในขั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมายขอเท็จจริง กฎเกณฑ
โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล”
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้นๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ”
การใหความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ
“คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น
เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อางถึงในอักษร สวัสดี 2542, 26-28) ไดใหความหมาย
ของ ความรู วาหมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการตางๆ รวมถึง
แบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเรื่องกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 บลูม
และคณะ ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนวาประกอบดวย
ความรูตามระดับตางๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูใน
ระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ไดแจงแจกรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้
1) ความรู (Knowledge) หมายถึ ง การเรี ย นรู ที่ เ น น ถึ ง การจํ า แลการระลึ ก ได ถึ ง
ความคิด วัตถุ และปรากฏการณตางๆ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึง
ความจําเปนในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน
2) ความเข า ใจหรื อ ความคิ ด รวบยอด (Comprehension) เป น ความสามารถทาง
สติ ป ญ ญาในการขยายความรู ความจํ า ให ก ว า งออกไปจากเดิ ม อย า งสมเหตุ ส มผล การแสดง
พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหาย การสรุปหรือการ
ขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3) การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (Knowledge)
ความเขาใจหรือใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับ
ความสามารถในการแปลความหาย การสรุ ป หรื อ การขยายความสิ่ ง นั้ น ความคิ ด รวบยอด
(Comprehension) ในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่แปลกใหมของเรื่องนั้น
4) การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจและ
การนําไปปรับใชโดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธ
กันรวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากัน
ไดหรือไมอันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง
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5) การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบ
ยอยๆ หรือสวนใหญๆเขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกันการสังเคราะหจะมีลักษณะ
ของการเปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตางๆ เขาไวดวยกันเพื่อสรางรูปแบบหรือ
โครงสรางที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอนอันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายใน
ขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให
6) การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด
คานิยมผลงานคําตอบวิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยางโดยมีการกําหนดเกณฑ
(Criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสินการประเมินผลจัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ
(Characteristics of Cognitive Domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจการนําไปปรับใชการวิเคราะห
และการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
2.1.2 ลําดับขัน้ ของความรู
ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง ขอมูลดิบ หรือตัวเลขตางๆ ที่ยังไมไดผานการแปลความ
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการสังเคราะหวิเคราะห เพื่อนํามาใชประโยชน
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจและนําไปใชประโยชน
ปญญา หมายถึง ความรูที่ฝงอยูในตัวคน
ความรู หมายถึง สารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่นจน
เกิดเปนความเขาใจ

ภาพที่ 2.1 ปรามิดของความรู
แหลงที่มา: พรทิพย กาญจนนิยต และคณะ, 2546.
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2.1.3 ประเภทของความรู
ในมุมมองของการจัดการความรู แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรูที่อยูในตัวของแตละบุคคล
เกิดจากการเรียนรู ทักษะ ประสบการณ ความคิดสรางสรรค หรือพรสวรรคตางๆ สื่อสารถายทอใน
รูปของลายลักษณอักษรไดยาก สามารถพัฒนาและแบงปนกันได และมักเปนความรูที่กอใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขัน
2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรูที่เปนเหตุเปนผล สามารถ
รวบรวม และ ถายทอดในรูปแบบตางๆ ได เชน ในรูปแบบของหนังสือ คูมือ แนวปฏิบัติ เอกสาร
งานวิจัย และรายงงานตางๆ อันเปนความรูที่สามารถทําใหคนเขาถึงไดงาย
2.1.4 ระดับของความรู
ความรูแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ คือ
1) ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) เปนความรูเชิงขอเท็จจริงรูอะไรเปนอะไรจะ
พบในผูที่สําเร็จการศึกษามาใหมๆ ที่มีความรูโดยเฉพาะความรูที่จํามาไดจากความรูชัดแจงซึ่งได
จากการไดเรียนมากแตเวลาทํางานก็จะไมมั่นใจมักจะปรึกษารุนพี่กอน
2) ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เปนความรูเชื่อมโยงกับโลกของ
ความเปนจริงภายใตสภาพความเปนจริงที่ซับซอนสามารถนําเอาความรูชัดแจงที่ไดมาประยุกตใช
ตามบริบทของตนเองไดมักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆ ปจนเกิดความรูฝงลึกที่เปนทักษะหรือ
ประสบการณมากขึ้น
3) ความรูในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เปนความรูเชิงเหตุผลระหวาง
เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาที่ซับซอนและนําประสบการณมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเปนผูทํางานมาระยะหนึ่งแลวเกิดความรูฝงลึกสามารถอดความรูฝงลึก
ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่นหรือถายทอดใหผูอื่นไดพรอมทั้งรับเอาความรูจากผูอื่นไปปรับใช
ในบริบทของตนเองได
4) ความรูในระดับคุณคาความเชื่อ (Care-Why) เปนความรูในลักษณะของความคิด
ริเริ่มสรางสรรคที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเปนผูที่สามารถสกัดประมวลวิเคราะหความรูที่
ตนเองมีอยูกับความรูที่ตนเองไดรับมาสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมาไดเชนสรางตัวแบบหรือ
ทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรมขึ้นมาใชในการทํางานได
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2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู
2.2.1 ความหมายของการจัดการความรู
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและ
พั ฒ นาตนเองให เ ป น ผู รู รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส ง ผลให อ งค ก รมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (สํานักงาน ก.พ.ร.)
การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม โดย
มีเปาหมายพัฒนางานและคน (ศ.นพ.วิจารณ พานิช อางถึงใน สุวัชรา จุนพิจารณ, 2550)
การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการในการนําความรูที่มีอยูหรือไดเรียนรูมา ใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรและเปนเครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกรในดานการทํางาน
ดานการพัฒนาคน ดานการเปนองคกรการเรียนรู ดานการเปนชุมชนที่มีความเอื้ออาทรระหวางกัน
ในที่ทํางาน และดานการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียขององคกรในทุกกลุม โดยผาน
กระบวนการตางๆ เชน การสราง การรวบรวม การแลกเปลี่ยนและการนําไปใชงาน โดยมีเปาหมาย
ขององคกรในดานการทํางานที่สําคัญ คือ (รณินทร กิจเกลา, 2555)
1) การตอบสนอง (Responsiveness) เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา
เจาของกิจการหรือผูถือหุน บุคลากร สังคมสวนรวมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เปนนวัตกรรมในการทํางานและนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑ หรือบริการ
3) การมีสมรถนะ (Competency) เปนขีดความสามารถขององคกรและของบุคลลา
กรที่พัฒนาขึ้นซึ่งสะทอนภาพการเรียนรูขององคกร
4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนสัดสวนระหวางผลลัพธกับตนทุนที่ลงไป
การทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงคือการลงทุนลงแรงนอยแตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
2.2.2 ทฤษฎีการจัดการความรู
ทฤษฎีการจัดการความรู (Knowledge Spiral หรือ SECI Model) ของ Nonaka & Takeuchi,
(1959) เปนทฤษฎีหนึ่งของการบริหารจัดการความรูที่สามารถเขาใจไดงาน และเหมาะกับบริบท
ของคนไทยที่นิยมการถายทอดความรูจากคนสูคน และสามารถอธิบายจากมุมมองของความรู
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge สลับไปมาได จนเกิดองคความรูใหมๆ ไมหยุดนิ่ง เปน
วงจรหมุนเวียนตลอดเวลา (คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยเชียงราย, 2555)
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SECI Model แบงการแลกเปลี่ยนความรูออกเปน 4 วิธี คือ
1) Socialization เปนการแบงปนความรูจาก Tacit Knowledge สู Tacit Knowledge
คือ จากคนไปสูคน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูสื่อสารระหวางกันอาจอยูในรูปการ
พูดคุยระหวางกันอยางไมเปนทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ วิธี
แกปญหาในงาน การสอนงานระหวางหัวหนาและลูกนอง
2) Externalization เปนการดึงความรูจาก Tacit Knowledge ออกมาเปน Explicit
Knowledge คือดึงความรูจากภายในตัวคนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา คูมือ
ปฏิบัติงาน
3) Combination เปนการรวบรวมความรูที่ไดจาก Explicit Knowledge ออกมาเปน
Explicit Knowledge คือ รวบรวมความรูจากหนังสือ ตํารา Explicit Knowledge มาสรางเปนความรู
ประเภท Explicit Knowledge ใหมๆ
4) Internalization เปนการนําความรูจาก Explicit Knowledge กลับเขาไปเปนความรู
Tacit Knowledge คือการนําความรูที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง เชน หัวหนางานเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน (เปน Explicit) เมื่อลูกนองอานแลวสามารถทํางานได จะเกิดเปนความรูประสบการณอยู
ในตัวลูกนอง

ภาพที่ 2.2 เกลียวความรู
แหลงที่มา: คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยเชียงราย, 2555.
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2.2.3 แนวคิดการจัดการความรู
แนวคิดการจัดการความรู มีจุดเนนไมเหมือนกัน ถาเปนชัดแจง (Explicit Knowledge) เนน
2 T คือ Tool & Technology เครื่องมือและเทคโนโลยี แตถาเปนฝงลึก (Tacit Knowledge) เนน 2 P
คือ Process & People กระบวนการและคน การจัดการความรูทั้ง 2 สวนมีจุดเชี่ยมที่สําคัญคือ การ
นําไปปรับใช ซึ่งจะชวยในการปรับความรูชัดแจงใหเกิดขึ้นในบุคล และนําความรูที่มีอยูในตัว
บุคคล ความรูฝงลึก นํามาปรับใช ทดสอบหลายครั้งจนนําไปสูความรูที่ชัดแจง จัดเก็บและเผลแพร
ได ยกตัวอยาง เชนในตําราบอกวาการเปนผูบริหารที่ดีตองทําตามนี้ แตทุกคนที่นําไปปฏิบัติใชวา
จะสําเร็จทุกคน ตองมีองคความรูที่มีอยูในตัวตน ประกอบดวย การจัดการความรูทั้งสองสวนตอง
สมดุลกัน

ภาพที่ 2.3 แนวคิดการจัดการความรู
แหลงที่มา: คณะกรรมการจัดการความรู วิทยาลัยเชียงราย, 2555.
2.2.4 องคประกอบสําคัญของวงจรความรู
วงจรความรูมีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ
1) คน เปนองคประกอบสําคัญที่สุด เพราะเปนแหลงที่กอใหเกิดความรู และเปน
ผูนําความรูไปใช หากไมมีคน จะทําใหความรูนั้นไมสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู ถายทอด
ไดดวยตัวเอง
2) เทคโนโลยี เปนเครื่องมือที่ทําใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนํา
ความรูไปใชไดอยางสะดวก งายดายและรวดเร็วขึ้น
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3) กระบวนการจัดการความรู เปนการบริหารจัดการเพื่อนําความรูจากแหลงความรู
ไปใหผูใชเพื่อทําใหเกิดการปรับปรุงและเกิดนวัตกรรมใหมๆ
2.2.5 กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู จะทําใหความรูในองคกรเกิดการหมุนเวียนในลักษณะของ
เกลียวความรู เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยบุคลากรสามารถนําความรูไป
พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองคกรตอไป กระบวนการการจัดการความรู ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) เปนการกําหนดความรูหลัก (Core
Knowledge) ซึ่งเปนความรูหลัก ขององคกรเพื่อการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร เปนเข็มทิศใน
การจัดการความรูขององคกร โดยการพิจารณาวาเปาหมายหลักขององคกรคืออะไร และตองการ
ความรู ห ลั ก ด า นไหนบ า งเพื่ อ บรรลุเ ปา หมายดัง กล าวนั้ น เชน พิ จ ารณาว า วิสั ย ทั ศน / พั น ธกิจ /
เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยู
ในรูปแบบใด อยูที่ใคร
2) การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) เปนการ
เสาะหาปรับปรุง ดันแปลง สรางความรูบางสวน หรือการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจาก
ภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว ใหเหมาะตอการใชงานของตน อาจเริ่มจาก
ทุน ป ญญา (Intellectual Capital) ที่มีอยูแ ล ว ภายในองค ก รในรู ปของผลงานที่เ ปน เลิศ หรือ
ความสําเร็จที่สะทอนจากวิธีปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) การทําวิจัย R2R Miniresearch
Research หรือสรางนวัตกรรม
3) การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการจัดการและ
จัดเก็บความรูที่องคกรสรางใหเปนหมวดหมู และเก็บลงในฐานขอมูลพรอมกับดําเนินการสราง
เครือขายความรูกับโลกภายนอก มีระบบการรับรูและตรวจสอบขาวสารพัฒนาความกาวหนาของ
ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีหรือเครือขาย อันเปนการใหความสําคัญกับความรูชัดแจงและ
ความรูฝงลึกอยางเทาเทียมกัน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนขององคกร
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
หมายถึงการกลั่นกรองความรูที่ไดมาเพื่อจัดระดับวาเปนความรูจําเปนในระดับใดเชื่อถือไดใน
ระดับใดมีการใชหลักฐานเชิงประจักษในการกลั่นกรองความรูอยางเปนระบบและเรียบเรียงความรู
ให ง ายต อการนํามาใช งานจริ งซึ่ งอาจดําเนิ นการโดยจั ด ผูเ ชี่ย วชาญในเรื่องนั้น ๆ มาตรวจสอบ
วิเคราะหวาความรูที่มีอยูมีความถูกตองทันสมัยหรือไมกอนที่จะนําไปเผยแพรใหใชความรูนั่นเปนการ
“จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร” เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
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5) การเขาถึงความรู (Knowledge Access) เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่
ตองการไดงายและสะดวกรวดเร็วเขาถึงไดดวยตนเองซึ่งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) มาประยุกตใช เชน Intra Net, Face Book, Web Board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) เปนการนําความรูเทคนิค
ในการทํางานเทคนิคการแกไขปญหาที่ไดจากการปฏิบัติงานแลวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ซึ่งทําไดหลากหลายวิธีการ ตัวอยางเชน วัน KM Day เวทีความรู (Knowledge Forum) การประชุม
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรูวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best
Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เปนตนกรณีเปน Explicit Knowledge
อาจจัดทําเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เวทีความรู (Knowledge Forum) การประชุม
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรูวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางทาดี (Best
Practice) แลวสกัดองคความรูจากกิจกรรมมาจัดทําเปน Explicit Knowledge เพื่อนําไปใชงานตอไป
7) การเรียนรู (Learning) เปนการนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปใชประโยชน
ในการทํางานเพื่อแกปญหาพัฒนาองคกรหรือเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมโดยการใหผูไดรับ
ความรูนําความรูไปปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติตามแลวมีปญหาตรงไหนมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร
ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อใหหนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงานเกิดระบบ
การเรียนรูจากสรางองคความรู > นําความรูไปใช > เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียน
ตอไปอยางตอเนื่อง
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ภาพที่ 2.4 กระบวนการจัดการความรูของสํานักงาน ก.พ.ร.
แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2548.
โดยสรุ ป การจั ด การความรู เ ป น กระบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ช ว ยองค ก ารในการระบุ คั ด เลื อ ก
รวบรวมเผยแพรและโอนยายสารสนเทศที่มีความสําคัญอีกทั้งยังประกอบดวยความรูและความ
ชํานาญงานโดยจัดเก็บไวในฐานความรูขององคการซึ่งความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิดจาก
การทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยกระบวนการจะเริ่มตนตั้งแตการะบุถึงความรูที่
ตองการสรางรูปแบบของกาจัดเก็บความรูอยางเปนทางการในการเพิ่มมูลคาของความรูนั้นทําได
ดว ยการนํ า ความรูไ ปใชอี ก บ อ ยครั้ง เท าที่ ต อ งการดั งนั้ น ในองคก ารที่ป ระสบผลสํ า เร็จ จะตอ ง
สามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยูในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) โดยมีการ
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แลกเปลี่ ยนความรู ระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรู อยางกวางขวางจนก อใหเ กิ ด
ฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพื่อการแกไขปญหาภายในองคการแหงการเรียนรูและยัง
นําไปสูการสรางความรูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการปรับเปลี่ยนความรูใหทันสมัยขึ้นอยางไมมีวันจบ
สิ้นโดยที่วัฎจักรดานการจัดการความรูมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความรูซึ่งกําหนดไดจากการกระทําของบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 การจับความรูโ ดยการคัดเลือกความรูที่มมี ูลคาและสมเหตุสมผล
ขั้นตอนที่ 3 การปรับความรูโดยมีการจัดบริบทความรูใหมที่นําไปปฏิบัติได
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บความรูโดยทําการจัดเก็บความรูที่มีประโยชนไวภายในฐานความรูซึ่ง
ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกเมื่อที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดการความรูโดยทําการปรับความรูใหเปนปจจุบันอยูเสมอซึ่งมักจะมีการ
ตรวจสอบและทบทวนถึงความตรงประเด็นและความถูกตองของความรูอยูสมอ
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร ค วามรู โดยนํ า เสนอความรู ซึ่ งถู ก จั ด ให อยู ใ นรู ป แบบที่ บุค คล
ตองการไมวาจะเปนที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม
2.2.6 กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบริ ห ารจั ด การเปลี่ ย นแปลง เป น การจั ด การความรู โดยมุ ง เน น ถึ ง ป จ จั ย
แวดลอมภายในองคกร ที่มีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย 6 องคประกอบ (ศรีไพร
ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย, 2549) โดยในแตละองคประกอบมีรายละเอียดสรุป
ไดดังนี้
1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) เปน
การเปลี่ยนแปลงคานิยม พฤติกรรมของผูบริหารและบุคลากร ใหเปนผูยึดแนวการทํางานที่เปดรับ
และพรอมจะสรางสรรคงานใหมๆ พรอมเปนผูแบงปนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อสรางบรรยากาศที่
ดีในการทํางาน มีมุมมองผูบริหาร เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาในเชิงบวก เปดโอกาสให
ทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน และใหโอกาสทีมงานดวยความสมัครใจ ปลูกฝงแนวคิดที่เอื้อตอ
การทํ า งาน เช น กิ จ กรรมการมี ส ว นรว มและสนั บ สนุ น จากผู บ ริ ห ารที ม งานหรื อ หน ว ยงานที่
รับผิดชอบ ระบบการติดตามและประเมินผล กําหนดปจจัยของความสําเร็จที่ชัดแจน
2) การสื่ อ สาร (Communication) เป น สิ่ ง ที่ ทํ าให ทุ ก คนเข า ใจถึ ง สิ่ ง ที่ อ งค ก รจะ
ดําเนินการรวมกัน การสื่อสารที่สําคัญ ไดแก 1) สื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจเบื้องตน เชน
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประโยชนของการจัดการความรู 2) สื่อสารเพื่อสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดการความรูตลอดจนเครื่องมือที่จะใชในการจัดการ
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ความรู 3) สื่อสารถึงบทบาทหนาที่คณะทํางานและผูเกี่ยวของในการจัดการความรู และ 4) สื่อสาร
เกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการความรู ตลอดจนความยาก และปญหาที่อาจจะพบในการจัดการ
ความรู
3) กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) ชวยใหการคนหา เขาถึง
ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ
ขึ้นกับชนิดของความรู ลักษณะขององคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองคกร ทรัพยากร เครื่องมือ
ที่ใชในการจัดการความรู แบงออกเปน 2 ประเภท ถาเปนการจัดการความรูประเภทชัดแจง
(Explicit Knowledge) มักจะใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สวนเครื่องมือที่ใชในการจัดการ
ความรูประเภทฝงลึก (Tacit Knowledge) มักจะเปนกระบวนการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
แบงปนได เชน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกัน การสอนงาน (Coaching) การเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ (Action Learning) การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP)
4) การเรียนรู (Learning) เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและ
หลักการของการจัดการความรู โดยการเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา กลุมเปาหมาย วิธีการ การ
ประเมินผลและปรับปรุง เชน การเรียนรูโดยการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มีกระบวนการขั้นตอน
ดังนี้
(1) การกําหนดเปาหมาย (Desired State) ซึ่งเปนความตองการในการจัดการ
ความรู เพื่อตอบคําถามวาจะนําไปใชประโยชนในเรื่องใด และจะทําใหใครเปนผูไดรับประโยชน
ในการจัดการความรูนั้น
(2) สรรหาผูปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) เขารวมแลกเปลี่ยนแบงปน
ประสบการณ สมาชิก ทุ กคนที่ เ ขารวมเวทีตองเปน ตัวจริ ง คือเป น ผูปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ที่
ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ เปนแบบอยางที่ดี และมาจากความแตกตาง หลากหลาย จึงจะเกิดพลัง
(3) คนหาความรูฝงลึกในตัวผูปฏิบัติ ซึ่งเขามีวิธีการปฏิบัติอยางไร จึงประสบ
ผลสําเร็จ ผานเทคนิคการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยใชกระบวนการสกัดขุมความรู (Knowledge
Assets) เปนรายบุคคล แลวหลอมรวมวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของทุกคนใหเปนแกนความรู (Core
Competence)
(4) สร า งความรู ที่ก ระจัด กระจายอยูม ากมายมารวมไว เพื่อจั ด ทาเนื้ อหาให
เหมาะสม และตรงกับความตองการของผูใช โดยจัดทําเปนฐานขอมูลตางๆ ตามความเหมาะสม
(5) เลือกและกลั่นกรอง (Refine) โดยสรรหาเลือกความรูที่เปนประโยชน และ
โดดเด น ซึ่ง อาจจะนํ า ไปเที ย บเคี ย งทฤษฎี หลั ก การ หรื อ แนวคิ ด ที่ มี บัน ทึ ก ไว หากไม ต รงกั บ
หลักการใด เราอาจจะไดหลักการปฏิบัติใหมๆ เพิ่มขึ้น
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(6) การเผยแพรความรู (Knowledge Distribution) กิจกรรมนี้นําการจัดการที่
เปนระบบแลวเผยแพรแกนักปฏิบัติที่มีความตองการจะนําองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชประโยชน
(7) การนําความรูไปใชประโยชน (Use) เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนอยางยิ่ง
เพราะเมื่อมีการจัดการความรูแลวไมนําไปใชประโยชนก็ไมบังเกิดผลใด ๆ ทําใหเกิดความสูญเปลา
ในการจัดการความรู
(8) การนําความรูที่ไดมาและผานการนําไปใชแลววาเกิดประโยชนจริง มาเก็บ
ไว ใ นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะอิ น เทอร เ น็ ต อิ น ทราเน็ ต ไว เ ป น แหล ง ความรู
(Knowledge Assets) เพื่อใหเกิดพลังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
(9) การตรวจสอบ (Monitor) เปนการทบทวนดูวาทุกขั้นตอนของการจัด
กระบวนการความรู มีขั้นตอนใดที่จะตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขั้นตอนใดมีความ
เหมาะสมดีแลว
5) การวัดผล (Measurement) เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไวหรือไม มีการนําผลของการวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดาเนินการใหดีขึ้น มีการนําผล
การวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ ใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู และการ
วัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน อันไดแก วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ
(Output) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Outcome) การวัดผลจะทําใหเราไดรูวาการจัดการความรู
กอใหเกิดการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมจริงหรือไม
6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards) เปนการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควร
พิจารณา ไดแก คนหาความตองการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับ
ระบบที่มีอยู ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา ในการจัดการความรูใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวนั้นจะตองมีสิ่งกระตุน ผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
พิจารณาเรื่องการยอมรับ และใหรางวัล ก็เพื่อใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ ความสอดคลอง
และความเต็มใจถายทอดรวมกับผูอื่น ซึ่งแตละองคกรตองพิจารณาตามความเหมาะสม เชน ของ
รางวัล ประกาศเกียรติคุณ คํายกยองชมเชย เปนตน
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ภาพที่ 2.5 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
แหลงที่มา: สํานักงาน ก.พ.ร., 2548.
กลาวโดยสรุป กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process:
CMP) ทั้ง 6 ขั้นตอน เปนแผนชวยในการนําบุคลากรเขาสูกระบวนการจัดการความรู ซึ่งถือเปนการ
สรางสภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสราง แสวงหา และบริโภคความรูขององคกร
นั้นๆ
2.2.7 แนวทางการจัดการความรูภายในองคกร
สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2548) ไดเสนอแนวทางการจัดการ
ความรูภายในองคกรไวดวยกัน 4 ขั้นตอนหลัก ซึ่งแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความรู
การบงชี้ความรู เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน /พันธกิจ/เปาหมาย คืออะไร และเพื่อให
บรรลุ เปาหมาย เราจําเปนตอนรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมพัฒนา
การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก
รักษาความรูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
ขั้นตอนที่ 3 จัดเก็บสังเคราะห
1) การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอม สําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
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2) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 4 ถายทอด
1) การเขาถึงความรูเปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและ
สะดวกเชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web Board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
2) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge
อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทํา
เปนระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
3) การเรียนรูควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรู
จากสรางองคความรู > นําความรูไปใช > เกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไป
อยางตอเนื่อง

ภาพที่ 2.6 แนวทางการจัดการความรูในองคกรโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
แหลงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2548.
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2.2.8 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู
1) ผูบริหาร: การจัดการความรูในองคกร ผูบริหารควรมีบทบาทหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย สนันสนุน และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกรไปสูองคกร
แหงการเรียนรู เชน กิจกรรมระดมสมองผูบริหาร หรือการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร
2) จิตอาสา: การดําเนินการจัดการความรูในองคกร องคกรควรสงเสริมและ
พัฒนาการทํางานแบบจิตอาสาโดย เปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการ
พัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู เขามามีบทบาทในการดําเนินงานจัดการความรู
3) สรางทีมขับเคลื่อน: เพื่อใหการดําเนินการจัดการความรูในองคกร มีการขับเคลื่อน
ไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง องคกรควรจัดกิจกรรมฝกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรูใน
องค ก รและพั ฒนาบุ ค ลากรใหเ ป น ผูที่ ส ามารถดํา เนิ น การการจั ด การความรู ไ ด เช น การอบรม
บุคลากรเพื่อทําหนาที่เปน คุณอํานวย (Knowledge Facilitator) คอยอํานวยความสะดวกและกระตุน
การดําเนินการจัดการความรู เปนตน ซึ่งจะทําใหองคกรเกิดการกาวกระโดดจนถึงระดับการนํา
องคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูได
4) กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act): เพื่อใหการดําเนินการจัดการ
ความรูในองคกรเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและพัฒนาอยางมีคุณภาพ ควรทําหลักการ PDCA
(Plan Do Check Act) มาใชในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของการจัดการความรูในองคกร เริ่ม
ตั้งแตมีกระบวนการวางแผนการจัดการความรู มีการปฏิบัติการตามแผน มีการนําองคความรูสูการ
ปฏิบัติ มีการวิเคราะหปรับปรุงการดําเนินงาน มีคณะทํางานติดตามอยางจริงจัง มีการรายงานตอ
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับอยางทั่วถึง และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแกไขปญหา
5) การเปดหู เปดตาบุคลากรในองคกร: เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของ
การจัดการความรูในองคกรของบุคลากรในองคกร ซึ่งอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การจัด
กิจกรรมการประชุมชี้แจงแกบุคลากร เปนตน
6) การเปดใจยอมรับ: เพื่อใหบุคลากรเปดใจยอมรับการดําเนินการจัดการความรู
ในองคกร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคกรอาจดําเนินการไดโดย การทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ การ
สอดแทรกกิจกรรมการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เชน Before Action Review (BAR) และ
After Action Review (AAR) เปนตน
7) การมีสวนรวม: เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการความรูจากหนวยงาน
ตางๆ ภายในองคกร และหนวยงานภายนอก องคกรควรจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหหนวยงานที่
สนใจเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งเปดรับฟงความคิดเห็น
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8) การสรางบรรยากาศ: การดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรู ควรมีการสราง
บรรยากาศที่เหมาะสมตอกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่ง
อาจทําไดในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมสภากาแฟ การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู การทํา
เทคนิค Edutainment มาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการเสริมสรางบรรยากาศใหมใหเราใจ
เปนตน
9) การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู: ในการจัดการความรู องคกรควรสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรูออกมาจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบันทึกไวใชงานตอ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน ชุมชนแหงการเรียนรูหรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice : CoP) การเลาเรื่องแบบ SST (Success Story Telling) กระบวนการสุนทรียสนทนา
(Dialogue) หรือ กระบวนการสภากาแฟโลก (World Café) เปนตน
10) การใหรางวัล ยกยองชมเชย: เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความ
ตองการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนให
เขากับกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา การใหรางวัล ยกยองชมเชย อาจทําไดโดย การประเมินผล
พนักงาน การประกวดเรื่องเลาเราพลัง การประกวด CoP ดีเดน การมอบโลรางวัลหรือเกียรติบัตร
หรือจัดใหมีเงินรางวัลพิเศษ เปนตน
11) การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document): เพื่อใหการดําเนินงานการ
จัดการความรูในองคกร สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได องคกรควรเก็บรวมรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เชน จดหมายเวียน ประกาศใช แผนดําเนินงาน การถอดบทเรียน คูมือ
การจัดการความรู การจัดเก็บเอกสารที่เปนคลังความรู ทั้งนี้อาจใช ซอฟทแวรมาชวยในการบริหาร
จัดการ
12) การสื่อสารภายในองคกร: เพื่อใหบุคลากรในองคกรทุกคน ทุกระดับสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสาร การดําเนินการจัดการความรูในหนวยงานไดอยางตอเนื่อง ควรทําการสื่อสาร
กับบุคลากร ซึ่งอาจดําเนินการไดโดย การจัดทําวารสาร/จุลสารการจัดการความรู การจัดทําเว็บไซต
การจัดการความรู การจัดทําบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต หรือ Web
Blog ซึ่งมีเครื่องมือหรือซอฟทแวรที่ใชในการเขียน Blog ไดมากมาย เชน WordPress หรือ Movable
Type เปนตน
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2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําแนกไดเปน 2 สวน คือ
2.3.1.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายในโดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษา
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาประกอบดวย
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่
เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบโดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่สงผลตอคุณภาพการ
ควบคุมดังกลาวเนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-Regulating System) ในระดับบุคคลกองวิชา
กรมนักเรียน/กองการปกครองและสถาบัน
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึงการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันการศึกษาไดจัดใหมีขึ้น
โดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบมุงเนนการพิจารณาวาสถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือ
ไมไดใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใดและมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัด
การศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึงการประเมินคาระดับ
คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงานเชนคุณภาพการจัดการศึกษาคุณภาพของงานวิจัย
คุณภาพของการสอนเปนตนโดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชาการประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง
(Self Study) การประเมินทางวิชาการจากภายนอก (External Peer Review) และการใชตัวบงชี้วัด
พฤติกรรม (Performance Indicators)
2.3.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย
1) การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
2) การประเมินคุณภาพ
3) การใหการรับรอง
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2.3.2 หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
1) การสรางความมั่นใจและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา
2) การปองกันปญหาตองมีการวางแผนและเตรียมการ
3) การตั้งมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ
4) การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได
5) การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน
6) การสรางความรูทักษะและความมั่นใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
7) การประสานสัมพันธในองคกรบุคลากรในพื้นที่
8) การเนนภาวะผูนําของผูบริหาร
2.3.3 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3.3.1 วัตถุประสงคท่วั ไป
1) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการดําเนินภารกิจ
ดานตางๆ
2) กระตุ น เตื อ นให ส ถาบั น การศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
3) เพื่ อ ให ท ราบความก า วหน า ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษา
4) เพื่อรายงานสภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.3.3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่กําหนดและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด
2) เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของ
สถาบันการศึกษาเงื่อนไขของความสําเร็จและสาเหตุของปญหา
3) เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
4) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ส ถาบั น การศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประกั น
คุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
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5) เพื่ อ รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
2.3.4 กระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3.4.1 การควบคุมคุณภาพ
เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยสถาบันการศึกษาจัดระบบ
และกลไกการควบคุมภายในขององคประกอบหรือปจจัยที่มีผลตอการผลิตนักเรียนหรือนักศึกษา
เชนประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาการแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบมี
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่
กําหนดไวประกอบดวย
1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและจัดทําขอมูล
พื้นฐานการศึกษาไวเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป
2) การพัฒนาเขาสูมาตรฐานหนวยงานตน สังกัดและสถาบันการศึกษา
จัดทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไวในดาน
การพัฒนาหลักสูตรสื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษาการเรียนการสอนการแนะ
แนวการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลเป น ต น ทั้ ง นี้ โ ดยเน น ระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามแผนติดตามกํากับการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
2.3.4.2 การตรวจสอบ
เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตน
สัง กั ด เพื่ อ ยื น ยั น เป า หมายที่ กํ า หนดมุ ง ไปสู ม าตรฐานที่ ต อ งการโดยการตรวจสอบคุ ณ ภาพจะ
ตรวจสอบวาสถาบันการศึกษามีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในและขั้นตอนการดําเนินงานสรุปคือ
1) การตรวจสอบและทบทวนการดํ า เนิ น งานทั้ งระบบด ว ยตนเองของ
สถาบันการศึกษาเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและ
รายงานผลตอผูปกครองผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา
2) การตรวจสอบและทบทวนคุณ ภาพการศึกษาสถาบันการศึก ษาโดย
หนวยงานตนสังกัดเพื่อสงเสริมสนับสนุนและ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
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2.3.4.3 การประเมินคุณภาพ
เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงานเชนคุณภาพ
การจัดการศึกษาคุณภาพของงานวิจัยคุณภาพของการสอนเปนตนการประเมินคุณภาพภายในจะใช
วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) สวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกเปนการดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อประเมินผลและรับรองวาสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไว
2.3.5 ความสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา
1) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูมาตรฐานสากล
2) การใช ทรั พ ยากรในการบริ ห ารจัด การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเปน ไปอยา งมี
ประสิทธิภาพ
3) การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผลอันจะทําใหการ
ผลิตผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับการสรางผลงานวิจัยและการใหบริการวิชาการเกิดประโยชนสูงสุด
และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ
4) ผู เ รี ย น/นั ก ศึ ก ษาผู ป กครองผู จ า งงานและสาธารณชนมี ข อ มู ล สํ า หรั บ การ
ตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ
5) สถาบันการศึกษาหนวยงานบริหารการศึกษาและรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตองและ
เปนระบบในการกําหนดนโยบายวางแผนและบริหารจัดการศึกษา

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ พบวาประเด็นที่บุคลากรมีความรูความเขาใจนอยที่สุดไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน
องคประกอบคุณภาพและจํานวนตัวบงชี้ที่ใชวัดการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งผลการ
ตรวจรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เกณฑ ผ า นในระดั บ คณะและระดั บ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของ สมศ. บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาว อยางไรก็ตาม
บุคลากรคณะเภสัชศาสตรสวนใหญมองวาการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหแตละคนมีภาระ
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งานเพิ่มขึ้นและเปนสิ่งที่รบกวนตอการปฏิบัติงานบุคลากรสวนใหญยังใหความสําคัญกับเรื่องการ
กําหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาการมอบหมายและกระจายงานอยางชัดเจนและเหมาะสม
มีระบบติดตามงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับปจจัยที่จะทําใหคณะฯ ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพนั้นบุคลากรสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องความรวมมือความรูความ
เขาใจตอการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดเก็บเอกสารตางๆ สําหรับกลยุทธแนวทาง
หรือวิธีการที่จะชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะฯ นั้นบุคลากรจะใหความสําคัญในเรื่องการใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาการสรางแรงจูงใจในการทางานการทางานเปนทีมและการกําหนดใหงานประกัน
คุณภาพฯเปนหนึ่งในภาระงานที่ทุกคนตองมีสวนรวม
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, วราภรณ ศิวดํารงพงศ และมยุรี ยีปาโละ (2552) ศึกษาเรื่องการ
จั ด การความรู ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ย ะลา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูในการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนียะลาและศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยกลุมตัวอยางเปนขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนียะลาทั้งที่เปน Explicit และ Tacit knowledge ตั้งแตป 2542 ถึงป 2551 และ
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาในปการศึกษา 2551 จํานวน 43 คนผลการวิจัยพบวา
1) การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยผานการพัฒนามาอยางเปนระบบมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของคณาจารยและเจาหนาที่อยางตอเนื่องและนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริงโดยใช
กระบวนการจัดการความรูในรูปแบบที่ไมเปนทางการอยูเสมอ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจตอ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาพบวามีคาเฉลี่ย
ความพึ ง พอใจต อ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด า นป จ จั ย นํ า เข า และด า น
กระบวนการอยูในระดับมากสวนดานผลลัพธอยูในระดับปานกลางขอเสนอแนะวิทยาลัยควร
ดําเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องและปรับปรุงการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งองคกร

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถานภาพสวนบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
•
•
•
•
•
•
•

เพศ
อายุ
ตําแหนงงาน
สายงาน
หนวยงาน
ประสบการณทํางาน
ความเกีย่ วของหรือการมีสวน
รวมกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ดานการบงชี้ความรู
• ดานการสรางและแสวงหา
ความรู
• ดานการเก็บและเขาถึง
ความรู
• ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรู
• ดานการนําความรูไปใช
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3.2 สมมติฐานการวิจัย
3.2.1 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบงชี้ความรู ในระดับมาก
3.2.2 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสรางและแสวงหาความรู ในระดับมาก
3.2.3 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเก็บและเขาถึงความรู ในระดับมาก
3.2.4 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ในระดับมาก
3.2.5 บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการนําความรูไปใช ในระดับมาก
3.2.6 สถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แตกตางกัน

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จํานวน 706 คน และการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยางทีน่ อยที่สุดที่จะยอมรับไดวามากพอที่จะใชเปนตัวแทนของประชากรไดตามสูตรของ
Taro Yamane (1973 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) โดยแทนคาในสูตร ที่ระดับความเชื่อมั่น
ในการเลือกตัวอยาง 95% โดยยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% ดังสูตร
n

=

n
1 + Ne2

n

=

706

n

=

706
1 + 706 (.05)2

n

=

255 คน
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เมื่อ

n คือ จํานวนประขากรตัวอยาง
N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด
e คือ ความคลาดเคลื่อนที่กําหนดวาจะใหมีระดับสําคัญเปน 0.05
ดังนั้นเมื่อแทนคาดวยจํานวนจริงของประชากร ตามสูตรของ Taro Yamane จึงไดผลการ
คํานวณคาเทากับขนาดของกลุมตัวอยาง 255 คน
3.3.2 วิธีการสุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบง
ประชากรออกเปนพวกยอยๆ หรือเรียกวาแบงชั้น (Strata) แลวสุมตัวอยางจากทุกกลุมออกมาตาม
สัดสวนมากนอยของแตละพวกโดยตองใชวิธีสุมอยางงายในขั้นสุมจริง วิธีนี้เปนที่นิยมใชมาก และ
ถือวากลุมตัวอยางเปนตัวแทนที่ดีของประชากร

3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการสร า ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังตอไปนี้
1) ศึ ก ษางานวิ จั ย ทฤษฎี แ ละเอกสารต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ด า นการพั ฒ นา
คุณภาพของสถาบันการศึกษาเพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษา
2) สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงงาน สายงาน หนวยงาน ประสบการณทํางาน และความ
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา โดยขอ
คําถามสามารถจําแนกออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานการบงชี้ความรู 2) ดานการสรางและแสวงหา
ความรู 3) ดานการเก็บและเขาถึงความรู 4) ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 5) ดานการนําความรู
ไปใช
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการความรู แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบปลายเปด จํานวน 2 ขอ
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3) นําเสนอแบบสอบถามต ออาจารยที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูก ตองและ
เหมาะสม
4) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยทําการสอบถามหนวยตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบวาขอคําถามในแต ละข อวาสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูศึกษาตองการมีความ
ชัด เจนและเหมาะสมหรือไมเ พื่อทําการศึ ก ษาขอ บกพรอ งในเรื่ องของการใชภ าษาผลจากการ
ตรวจสอบพบวามีขอคําถามบางขอที่ตองปรับปรุงแกไขเรื่องการใชภาษา
5) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขแลวนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกับหนวยตัวอยางจํานวน 20 คน
6) หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการของ Cronbach’s
Alpha จากการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นพบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.955 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเพราะคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.955 เปน
คาบวกและมีคาใกล 1
7) จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 โดยเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 355 ชุด

3.6 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห ข อ มู ลที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามจํ า นวน 355 ชุ ด มาทํ า การ
ประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1) การตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
มาทั้งหมด และคัดเลือกใหไดตามจํานวนสัดสวนของหนวยตัวอยางที่ไดกําหนดไวที่ 255 คน แลว
ทําการลงรหัสขอมูลของแบบสอบถามในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผลหาคาสถิติที่
ตองการ
2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชการคํานวณคาทางสถิติดังตอไปนี้
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(1) ขอมูลแบบสอบถามสวนที่1 ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลวิเคราะห
โดยการแจกแจงความถี่และแปลงเปนคารอยละ (Percentage)
(2) ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑระดับการใหคะแนนความคิดเห็นแบงออกเปน 5 ระดับคะแนน
ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
การแปรผลขอมูลสวนนี้ไดจากการใชคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยแบงเปน 5
ระดับคาเฉลี่ยดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 – 1 = 0.8
จํานวนชั้น
5
เมื่อไดคะแนนรวมแลวนํามาคิดคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับออกเปน 5
ระดับซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
เกณฑการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 - 5.00 หมายถึงมีการจัดการความรูในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.41 - 4.20 หมายถึงมีการจัดการความรูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.61 - 3.40 หมายถึงมีการจัดการความรูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.81 - 2.60 หมายถึงมีการจัดการความรูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.80 หมายถึงมีการจัดการความรูในระดับนอยที่สุด
(3) ขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 3 ความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห
โดยนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับอุปสรรคในการจัดการความรูและแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
อุ ปสรรคดั ง กลาว และแนวทางในการพัฒนาระบบการจัด การความรูดานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบัน นําผลขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา
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(4) การเปรี ย บเทีย บความแตกตางระหว างข อมู ลสถานภาพส ว นบุ คคลของ
บุคลากรกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร วิเคราะหโดยใชคาสถิติ t (t-test Analysis) และวิเคราะหโดยใชความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
เนื้อหาในบทนี้นําเสนอผลการศึกษาประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร
และผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาเมื่อทําการวิเคราะหพบผลการศึกษาดังตอไปนี้

4.1 ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 ปขึ้นไป
รวม

ตําแหนงงาน
ขาราชการ
พนักงานสถาบัน
พนักงานคณะ
พนักงานวิชาการ

จํานวน

รอยละ

81
174
255

31.8
68.2
100.0

38
97
74
46
255

14.9
38.0
29.0
18.0
100.0

61
123
14
4

23.9
48.2
5.5
1.6
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคาว
รวม
สายงาน
สายอาจารย
สายสนับสนุน
รวม
หนวยงาน
คณะรัฐประศาสนศาสตร
คณะบริหาร
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต
กองงานผูบริหาร
งานสภาคณาจารย
รวม
ประสบการณทํางาน
นอยกวา 5 ป
5 – 10 ป
รวม11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 ปขึ้นไป
รวม
ความเกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน

16
37
255

6.3
14.5
100.0

34
221
255

13.3
86.7
100.0

1
25
9
8
11
255

0.4
9.8
3.5
3.1
4.3
100.0

111
38
22
37
47
255

43.5
14.9
8.6
14.5
18.4
100.0

มีหนาทีรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันโดยตรง
มีสวนรวมในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันตามโอกาส
รวม

45

17.6

210

82.4

255

100.0
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จากตารางที่ 4.1 พบวา สัดสวนของกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง (รอยละ 68.2) มากกวา
สัดสวนของกลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย (รอยละ 31.8) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 3039 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 รองลงมาเปนกลุมตัวอยางอายุระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 29
และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ
นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 14.9 ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาตามตําแหนงงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานสถาบัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 48.2 รองลงมาเปนขาราชการ คิดเปนรอยละ 23.9 เปนลูกจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ
14.5 เปนลูกจางประจํา คิดเปนรอยละ 6.3 เปนพนักงานคณะ คิดเปนรอยละ 5.5 และ เปนพนักงาน
วิชาการ คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ สัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในสายสนับสนุน (รอยละ
86.7) มากกวาสัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในสายอาจารย (รอยละ13.3)
กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในหนวยงานสํานักบรรณสารการพัฒนา คิดเปนรอยละ 16.1
รองลงมาอยูในหนวยกองกลาง คิดเปนรอยละ 13.3 คณะบริหาร คิดเปนรอยละ 9.8 คณะนิเทศ
ศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ คิดเปนรอยละ 7.8 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 7.5
หนวยงานกองคลังและพัสดุ คิดเปนรอยละ 5.1 หนวยกองบริการการศึกษา คิดเปนรอยละ 5.1 คณะ
ภาษาและการสื่อสาร และ กองงานผูบริหาร คิดเปนรอยละ 4.3 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
หนวยกองแผนงาน คิดเปนรอยละ 3.5 คณะสถิติประยุกต และ สํานักสิริพัฒนา คิดเปน 3.1 และ
สํานักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ คณะการจัดการการทองเที่ยว สํานักอธิการบดี และคณะรัฐประศาสนศาสตร คิดเปนรอยละ 2.7, 1.2, 0.8 และ 0.4 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทํางาน นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 43.5 รองลงมามี
ประสบการณทํางาน มากกวา 21 ป กลุมตัวอยางมีประสบการณทํางาน ระหวาง 6-10 ป และ 1620 ป คิดเปนรอยละ 14.9 และ 14.5 และ ประสบการณทํางานระหวาง 11-15 ป คิดเปนรอยละ 8.6
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ตามโอกาส คิดเปนรอยละ 82.4 และกลุมตัวอยางที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันโดยตรง คิดเปนรอยละ 17.6

4.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรโดยสามารถสรุปผลการศึกษา ทั้ง 5 ดานได
ดังนี้
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4.2.1 ดานการบงชี้ความรู
ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการบงชี้ความรู
ดานการบงชี้ความรู
1. สถาบันมีเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน
2. สถาบันมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
บุคลากรอยางเพียงพอ
3. สถาบันมีการวิเคราะห เพือ่ หาจุดแข็ง จุดออน และปรับปรุง
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
4. ทานทราบวามีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบใดบาง เชน เอกสารหรือคูมือ ระบบฐานขอมูล เปนตน
5. ทานทราบวาควรศึกษาความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากใครหรือหนวยงานใด
รวม

คาเฉลี่ย
4.17

S.D.
.731

ระดับ
มาก

3.67

.860

มาก

3.90

.805

มาก

3.54

.925

มาก

3.55

.890

มาก

3.77

.690

มาก

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตั ว อย างมี ค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ การจั ด การความรู ดา นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา หัวขอ สถาบันมีเปาหมายของ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17
รองลองมา หัวขอ สถาบันมีการวิเคราะห เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน และปรับปรุง ความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด หัวขอ สถาบันมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ หัวขอ ทานทราบวาควรศึกษาความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
จากใครหรือหนวยงานใด และ หัวขอ ทานทราบวามีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบใดบาง เชน เอกสารหรือคูมือ ระบบฐานขอมูล เปนตน มีการจัดการความรูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90, 3.67, 3.55 และ 3.54 ตามลําดับ
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4.2.2 ดานการสรางและแสวงหาความรู
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
1. สถาบันเนนการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริมใหความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีอยูเ ดิมแขงแกรงมากขึ้น
2. ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหมๆ
ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันใหทุกคนมี
อิสระในการคิดและการทํางาน
3. ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการแสดวงหาขอมูลหรือ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาจากแหลงตางๆ
ภายนอกระดับเทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices
หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากองคกรอื่น ๆ
4. สถาบันสงเสริมใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน
เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคความรู
5. สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองค
ความรู ดานการประกันสุขภาพการศึกษาดวยการใหรางวัล
หรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รวม

คาเฉลี่ย
3.69

S.D.
.839

ระดับ
มาก

3.57

.875

มาก

3.37

.878

ปาน
กลาง

3.64

.839

มาก

3.62

.857

มาก

3.58

.735

มาก

จากตารางที่ 4.3 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจั ดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการสรางและแสวงหาความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา หัวขอ สถาบัน
เนนการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริมใหความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีอยูเดิมแขง
แกรงมากขึ้น มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 รองลงมา หัวขอ สถาบัน
สงเสริมใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองคความรู
หัวขอ สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองคความรู ดานการประกันสุขภาพ
การศึกษาดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และหัวขอ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนาความรูใหมๆ ทางดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิดและการทํางาน มีการจัดการความรูในระดับมาก
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โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64, 3.62 และ 3.57 ตามลําดับ และ หัวขอ ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการ
แสดวงหาข อมูลหรื อความรู ดานการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาจากแหลงต างๆ ภายนอกระดับ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากองคกรอื่นๆ มีการจัดการ
ความรูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57
4.2.3 ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
1. สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบในระบบฐานขอมูล
2. สถาบันมีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณ
3. สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
4. บุคลากรสามารถเขาถึงความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ตองการไดงายและสะดวก
5. สถาบันมีเทคโนโลยีที่ชวยใหบุคลากรสามารถสื่อสารและ
เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงทั้งภายในสถาบันและองคกรภายนอก
รวม

คาเฉลี่ย
3.65

S.D.
.773

ระดับ
มาก

3.61

.795

มาก

3.62

.799

มาก

3.45

.811

มาก

3.58

.892

มาก

3.58

.711

มาก

จากตารางที่ 4.4 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจั ดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการเก็บและเขาถึงความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา หัวขอ สถาบันมี
การจัดเก็บความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบในระบบฐานขอมูล มีการจัดการ
ความรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 รองลงมา หัวขอ สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลใน
คลังความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ หั วขอ สถาบันมีการ
ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณ หัวขอ
สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลังความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความทันสมัยอยู
เสมอ หัวขอ สถาบันมีเทคโนโลยีที่ชวยใหบุคลากรสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงทั้ง
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ภายในสถาบันและองคกรภายนอก และ หัวขอ บุคลากรสามารถเขาถึงความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ตองการไดงายและสะดวก มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.62, 3.61, 3.58 และ 3.45 ตามลําดับ
4.2.4 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
1. กรณีเปน Explicit Knowledge คือ ความรูที่เปนรูปธรรม
สามารถรวบรวม ถายทอดได สถาบันมีการจัดทําเอกสาร คูมือ
หรือผานระบบฐานความรู ที่บุคลากรสามารถนําความรูมา
แบงปนแลกเปลี่ยนกันได
2. กรณีเปน Tacit Knowledge คือ ความรูที่ฝงอยูในตัวคน ซึ่ง
ไดจากประสบการณที่ไมสามารถถายทอดเปนคําพูดหรือลาย
ลักษณอักษรไดโดยงาย สถาบันมีการจัดทําเปนระบบทีมขาม
สายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการ
เรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว หรือเวที
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน เพื่อสรางใหเกิดการแบงปน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคลากร
3. สถาบันเห็นคุณคา”Tacit Knowledge” หรือความรูและ
ทักษะ ที่อยูในตัวบุคลกร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการ
เรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะ
นั้นๆ ทั่วทั้งสถาบัน
4. ทานทรายวาควรจะแบงปนแลกเปลี่ยนความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับใครหรือหนวยงานใด
5. สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยน
เรียนรู บุคลากรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อ
ใจซึ่งกันและกัน
รวม

คาเฉลี่ย
3.48

S.D.
.804

ระดับ
มาก

3.33

.848

ปาน
กลาง

3.36

.810

ปาน
กลาง

3.40

.854

3.42

.814

ปาน
กลาง
มาก

3.40

.718

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4.5 พบวากลุ มตัวอยางมีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา กรณี
เปน Explicit Knowledge คือ ความรูที่เปนรูปธรรมสามารถรวบรวม ถายทอดได สถาบันมีการ
จัดทําเอกสาร คูมือ หรือผานระบบฐานความรู ที่บุคลากรสามารถนําความรูมาแบงปนแลกเปลี่ยน
กันได และ หัวขอ สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู บุคลากรทํางาน
โดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ 3.42 ตามลําดับ รองลงมา หัวขอ ทานทรายวาควรจะแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับใครหรือหนวยงานใด หัวขอ สถาบันเห็นคุณคา “Tacit
Knowledge” หรือความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลกร ซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของ
แตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้นๆ ทั่วทั้งสถาบัน และ หัวขอ กรณีเปน Tacit
Knowledge คือ ความรูที่ฝงอยูในตัวคน ซึ่งไดจากประสบการณที่ไมสามารถถายทอดเปนคําพูด
หรื อ ลายลั ก ษณ อั ก ษรได โ ดยง า ย สถาบั น มี ก ารจั ด ทํ า เปน ระบบที มข า มสายงาน กิ จ กรรมกลุ ม
คุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว หรือเวที
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน เพื่อสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางบุคลากร มีการ
จัดการความรูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40, 3.36 และ 3.33 ตามลําดับ
4.2.5 ดานการนําความรูไปใช
ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการนําความรูไปใช
ดานการนําความรูไปใช
1. ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดการความรู
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ผูบริหารตระหนักวา ความรูดานการประกันคุณภาพเปน
สินทรัพย (Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับสถาบันได (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความ
ตองการ สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน)

คาเฉลี่ย
3.73

S.D.
.823

ระดับ
มาก

3.85

.788

มาก
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)
ดานการนําความรูไปใช
3. ทานสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใชในการพัฒนางานในหนวยงานได
4. ทานเห็นวาการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
ชวยเพิ่มคุณภาพในการทํางาน ไมใชเปนการเพิ่มภาระงาน
5. สถาบันควรนําการมีสวนรวมในการสรางองคความรู ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนเกณฑสวนหนึ่งในการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม

คาเฉลี่ย
3.65

S.D.
.882

ระดับ
มาก

3.58

.931

มาก

3.58

.953

มาก

3.69

.711

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจั ดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการนําความรูไปใช โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาหัวขอ ผูบริหารตระหนักวา
ความรูดานการประกันคุณภาพเปนสินทรัพย (Knowledge Asset) ที่สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนกับสถาบันได (เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ใหบริการได
รวดเร็วและตรงตามความตองการ สรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ เปนตน) มีการจัดการความรู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา หัวขอ ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับ
การจัดการความรูดานการประเมินคุณภาพการศึกษา หัวขอ ทานสามารถนําความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใชในการพัฒนางานในหนวยงานได มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และ 3.65 หัวขอ สถาบันควรนําการมีสวนรวมในการสรางองคความรู ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนเกณฑสวนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และ หัวขอ ทานเห็นวาการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะชวยเพิ่มคุณภาพในการ
ทํางาน ไมใชเปนการเพิ่มภาระงาน มีการจัดการความรูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58

4.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จากการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษาตามสถานภาพสวน
บุคคล ไดดังนี้
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4.3.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามเพศ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช
รวม

เพศชาย
(N = 81 )
X
S.D
3.87 .780
3.54 .812
3.60 .837
3.40 .817
3.67 .817
3.62 .709

เพศหญิง
(N = 174 )
X S.D
3.72 .641
3.60 .698
3.57 .646
3.40 .668
3.69 .663
3.59 .579

t

Sig.

1.629
-.602
.352
.036
-.215
.257

.105
.548
.725
.972
.830
.798

จากตารางที่ 4.7 พบวากลุมตัวอยางเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก และจากการทดสอบ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน สําหรับรายดาน
พบวาทั้งดานการบงชี้ความรูดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการเก็บและเขาถึงความรู ดาน
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และ ดานการนําความรูไปใช ไมมีความแตกตางกัน
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4.3.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามอายุ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

30 -39 ป

40 – 49 ป

50 ปขึ้นไป

(N = 38 )

(N = 97 )

(N = 74 )

(N = 46 )

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

3.75
3.61
3.66
3.36
3.71
3.62

.648
.693
.713
.751
.692
.609

3.66
3.52
3.49
3.34
3.61
3.52

.738
.744
.692
.708
.741
.630

3.78
3.61
3.64
3.49
3.66
3.64

.649
.763
.749
.719
.702
.636

3.97
3.63
3.62
3.40
3.83
3.69

.659
.719
.686
.712
.690
.622
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ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช
รวม

ต่ําวา 30 ป
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จากกตารางที่ 4.8 พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากั บ 3.69 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบงชี้ความรู ดานการ
สรางและแสวงหาความรู และ ดานการนําความรูไปใช วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97, 3.63 และ 3.83 ตามลําดับ กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 30 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเก็บและเขาถึงความรู วามีการ
จัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 และ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 40-49 ป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49
4.3.3 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.9 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามอายุ
df

SS

MS

F

Sig.

3
251

2.867
118.163

.956
.471

2.030

.110

รวม

254

121.030

ดานการสรางและแสวงหา
ความรู

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
251

.556
136.663

.185
.544

.341

.796

ดานการเก็บและเขาถึง
ความรู

รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

254
3
251

137.219
1.399
126.958

.466
.506

.922

.431

รวม

254

128.357

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูด านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

Sig.

ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม
รวม
ดานการนําความรูไปใช
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
251
254
3
251
254
3
251
254

1.046
129.552
130.599
1.543
127.872
129.416
1.030
97.313
98.342

.349
.516

.676

.568

.514
.509

1.010

.389

.343
.388

.885

.449

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร โ ดยรวมไม
แตกตางกัน
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4.3.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามตําแหนง
ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามตําแหนง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

พนักงานสถาบัน พนักงานคณะ

(N = 61 )

(N = 123 )

(N = 14 )

X

X

X

S.D

3.99 .665 3.69
3.68 .749 3.53
3.80 .761 3.45
3.54 .673 3.38
3.79 .730 3.63
3.76 .634 3.54

S.D

.725
.764
.710
.761
.730
.648

S.D

พนักงานวิชาการ ลูกจางประจํา
(N = 4 )
X

3.63 .525 4.00
3.56 .515 3.50
3.59 .426 3.00
3.26 .411 3.00
3.60 .597 3.35
3.53 .431 3.37

S.D

ลูกจางชั่วคราว

(N = 16 )

(N = 37)

X

X

S.D

1.189 3.80
.673
1.000 3.61
.702
1.233 3.60
.700
.980 3.48
.744
1.380 3.82
.546
1.125 3.66 .581

3.65
3.56
3.71
3.28
3.69
3.58

S.D

.555
.696
.547
.680
.659
.510
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ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนและเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช
รวม

ขาราชการ
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จากตารางที่ 4.10 พบวากลุมตัวอยางที่มีตําแหนง ขาราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีตําแหนงพนักงานวิชาการ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบงชี้ความรู วามี
การจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 กลุมตัวอยาง ที่มีตําแหนง ขาราชการมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสรางและแสวงหา
ความรู ดานการเก็บและการเขาถึงความรู และ ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู วามีการจัดการ
ความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68, 3.80 และ 3.54 ตามลําดับ และ กลุมตัวอยาง ที่มี
ตํ า แหน ง เป น ลู ก จ า งประจํ า มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ดานการนําความรูไปใช วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
4.3.5 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของสถาบัน บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร จํา แนกตาม
ตําแหนง
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดา นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามตําแหนง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

df

SS

MS

F

Sig.

5
249

4.709
116.321

.942
.467

2.016

.077

รวม
ดานการสรางและแสวงหา ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม

254
5
549

121.030
1.007
136.211

.201
.547

.368

.870

254

137.219

รวม
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการเก็บและเขาถึง
ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม
รวม
ดานการแบงปน
ระหวางกลุม
แลกเปลี่ยนความรู
ภายในกลุม
รวม
ดานการนําความรูไปใช ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

5
249
254
5
249
254
5
249
254
5
249
254

7.029
121.328
128.357
2.838
127.761
130.599
1.922
127.494
129.416
2.427
95.916
98.342

1.406
.487

2.885

.015

.568
.513

1.106

.358

.384
.512

.751

.586

.485
.385

1.260

.282

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบัน บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร โดยรวม ไม
แตกตางกัน สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 จํานวน 1 หัวขอ ไดแก
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
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4.3.6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภา
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามสายงาน
ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามสายงาน
ความคิ ดเห็นเกี่ย วกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช
รวม

สายอาจารย
(N = 255 )
X
S.D
3.89 .817
3.62 .851
3.49 .912
3.35 .945
3.66 .931
3.60 .781

สายสนับสนุน
(N = 255 )
X S.D
3.75 .669
3.57 .717
3.60 .676
3.41 .678
3.68 .677
3.60 .596

t

Sig.

1.107
.400
-.664*
-.347*
-.112*
.014*

.269
.689
.511
.731
.912
.989

จากตารางที่ 4.12 พบวากลุมตัวอยางสายงานอาจารยและสายงานสนับสนุน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม วามีการจัดการความรูอยูใน
ระดับมาก และจากการทดสอบเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามสายงาน โดยภาพรวมไม
แตกตางกัน
4.3.6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามหนวยงาน
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สํานักบรรณสารการ
พัฒนา

กองแผนงาน

กองกลาง

กองคลังและพัสดุ

กองบริการ
การศึกษา

กองงานผูบริหาร

(N = 7)

(N = 41)

(N = 2)

(N = 9)

(N = 34)

(N = 17)

(N = 13)

(N = 11)

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช

4.12
3.98
3.85
3.70
3.97

.512
.483
.955
.668
.570

3.89
3.57
3.83
3.26
3.63

.691
.647
.828
.486
.559

4.00
3.84
3.91
3.68
4.02

.664
.788
.634
.953
.567

2.80
3.00
3.00
3.00
3.00

.283
.000
.000
.000
.000

4.31
4.22
3.80
3.78
4.22

.376
.380
.616
.338
.211

3.54
3.27
3.43
3.09
3.57

.574
.735
.703
.820
.666

3.27
3.25
3.22
3.12
3.38

.529
.536
.514
.660
.474

3.51
3.32
3.20
3.20
3.25

.790
.940
.825
.744
.880

3.58
3.45
3.45
3.27
3.53

.469
.474
.466
.413
.441

รวม

3.93

.586

3.63

.545

3.89

.568

2.96

.057

4.07

.264

3.38

.584

3.25

.483

3.30

.781

3.46

.351

สํานักอธิการบดี

สํานักวิจัย

(N = 8)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการ
พัฒนาคุณภาพ
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สํานักสิริพัฒนา

ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามหนวยงาน
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สารสนเทศ

สํานักเทคโนโลยี

วิทยาลัยนานาชาติ

และนวัตกรรมการ

ทองเที่ยว
คณะนิเทศศาสตร

สื่อสาร
คณะการจัดการการ

และสิ่งแวดลอม
คณะภาษาและการ

คณะพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต

บริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการ

ศาสตร
คณะ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานการพัฒนาคุณภาพ

คณะรัฐประศาสน

ตารางที่ 4.13 (ตอ)

(N = 25)

(N = 9)

(N = 8)

(N = 15)

(N = 11)

(N = 2)

(N = 20)

(N = 3)

(N = 19)

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

X

S.
D

ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช

3.60
3.40
3.20
3.00
3.00

-

3.96
3.85
3.73
3.66
4.24

.542
.564
.619
.535
.497

3.64
3.51
3.24
3.11
3.31

.915
.756
.953
.985
1.02

3.47
3.10
3.15
2.93
3.15

.732
.741
1.08
.848
.899

3.83
3.55
3.64
3.39
3.47

.641
.765
.726
.707
.739

4.00
3.24
3.76
3.35
3.36

.732
.779
.564
.537
.668

3.60
3.40
3.80
3.30
3.50

.849
.566
.283
.424
.707

3.83
3.70
3.59
3.39
3.73

.637
.541
.500
.721
.620

4.73
4.60
4.40
4.47
4.53

.762
.529
.600
.462
.416

3.61
3.51
3.41
3.47
3.40

.886
.809
.713
.902
.792

รวม

3.24

-

3.89

.434

3.36

.884

3.16

.811

3.57

.583

3.54

.392

3.52

.566

3.65

.517

4.55

.460

3.48

.749
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(N =1)
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จากตารางที่ 4.13 พบวากลุมตัวอยางหนวยงานวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางหนวยงานวิทยาลัย
นานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาดานการบงชี้
ความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการเก็บและเขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และดานการนําความรูไปใช วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.73, 4.60, 4.40, 4.47 และ 4.53 ตามลําดับ
4.3.7 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามหนวยงาน
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดา นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามหนวยงาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

df

SS

MS

F

Sig.

18
236

20.887
100.143

1.160
.424

2.735

.000

รวม
ดานการสรางและแสวงหา ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม
รวม
ดานการเก็บและเขาถึง
ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม

254
18
236
254
18
236

121.030
23.266
113.953
137.219
17.900
110.457

1.293
.483

2.677

.000

.994
.468

2.125

.006

254

128.357

รวม
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการแบงปน
ระหวางกลุม
แลกเปลี่ยนความรู
ภายในกลุม
รวม
ดานการนําความรูไปใช ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

18
236
254
18
236
254
18
236
254

18.903
111.696
130.599
31.035
98.381
129.416
19.586
78.757
98.342

1.050
.473

2.219

.004

1.724
.417

4.136

.000

1.088
.334

3.261

.000

จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในหนวยงาน ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยรวม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05
จํานวน 5 หัวขอไดแก ดานการบงชี้ความรู ดานการสรางและแสวงหาความรู ดานการเก็บและ
เขาถึงความรู ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และดานการนําความรูไปใช
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4.3.8 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามประสบการณทํางาน
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามประสบการณทาํ งาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

นอยกวา 5ป

6 – 15 ป

11 – 15 ป

16 – 20 ป

21 ปขึ้นไป

(N = 38 )

(N = 97 )

(N = 74 )

(N = 38 )

(N = 38 )

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช

3.70
3.63
3.58
3.40
3.70

.676
.673
.688
.702
.734

3.75
3.46
3.38
3.25
3.57

.715
.812
.621
.662
.673

3.55
3.45
3.58
3.31
3.43

.735
.842
.907
.950
.789

3.82
3.67
3.65
3.54
3.74

.579
.679
.599
.658
.558

3.98
3.53
3.69
3.43
3.69

.733
.807
.802
.720
.760

รวม

3.60

.610

3.48

.590

3.46

.772

3.68

.551

3.69

.651
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จากตารางที่ 4.15 พบวากลุมตัวอยางที่มีประสบการณตั้งแต 21 ปขึ้นไป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม วามีการจัดการความรูอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยาง ที่มีอายุ ตั้งแต 21
ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบงชี้
ความรู ดานการเก็บและเขาถึงความรู วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.98 และ 3.69 ตามลํ าดั บ สว น กลุมตัว อยางที่ประสบการณทํ างาน 16-20 ป มีความคิด เห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสรางและแสวงหาความรู ดาน
การบางปนแลกเปลี่ยนความรู และดานการนําความรูไปใช วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67, 3.54 และ 3.74 ตามลําดับ
4.3.9 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามประสบการณทํางาน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดา นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
จําแนกตามประสบการณทํางาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการบงชี้ความรู
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

df

SS

MS

F

Sig.

4
250

3.744
117.286

.936
.469

1.995

.096

รวม
ดานการสรางและแสวงหา ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม

254
4
250

121.030
1.656
135.562

.414
.542

.764

.550

254

137.219

รวม
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แหลงความ
จัดการความรูด านการ
แปรปรวน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดานการเก็บและเขาถึง
ระหวางกลุม
ความรู
ภายในกลุม

df

SS

MS

F

Sig.

4
250

2.266
126.091

.566
.504

1.123

.346

รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

254
4
250
254
4
250
254
4
250
254

128.357
1.852
128.746
130.599
2.641
126.774
129.416
1.566
96.776
98.342

.463
.515

.899

.466

.660
.507

1.302

.270

.391
.387

1.011

.402

ดานการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช

รวม

จากตารางที่ 4.16 พบวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณ ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยรวม ไม
แตกตางกัน
4.3.10 การเปรียบเที ยบระดั บความคิดเห็นเกี่ ย วกั บการจัด การความรูด านการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร จํ า แนกตามความ
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
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ตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t สําหรับการทดสอบเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามตามความเกีย่ วของกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ดานการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู
ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการนําความรูไปใช
รวม

มีหนาที่
รับผิดชอบ
โดยตรง
(N = 255 )
X
S.D
3.98 .808
3.65 .825
3.69 .737
3.65 .806
3.75 .831
3.75 .717

มีสวนรวม
ตามโอกาส
(N = 255 )
X S.D
3.72 .656
3.56 .715
3.56 .705
3.34 .686
3.67 .687
3.57 .597

t

2.284
.772
1.159
2.667
.728
1.731

Sig.

.023
.441
.248
.008
.468
.085

จากตารางที่ 4.12 พบวากลุมตัวอยางมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม วามีการจัดการความรูอยูในระดับมากและ
จากการทดสอบเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จําแนกตามความเกี่ยวของ โดยภาพรวมไมมี
ความแตกตางกัน

4.4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากการวิจัย เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวามีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
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4.4.1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาปญหาและ
อุปสรรคดังกลาว
จากการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ป ญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และวิธีการปรับปรุงหรือ
พัฒนาปญหาและอุปสรรค ดังตอไปนี้
1) บุคลากร ภายในองคกรบางสวนยังไมมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2) ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธใหกับบุคลากรในทุกสวนไดรับรูอยางทั่วถึง
3) บุคลากรยังมีความเชื่อวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการเพิ่มภาระงานให
มากขึ้น
4) การกําหนดตัวชี้วัด ตางๆ ควรทําการตกลงกันระหวางสถาบันและหนวยงาน
เพื่อใหไดตัวชี้วัดทีเหมาะสม
5) ขาดการวางระบบงาน/ รูปแบบงานใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
4.4.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังตอไปนี้
1) จัดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกสวนงานมีความรู ความเขาใจ ไปในทิศทางเดียวกัน
2) สถาบั น ควรให ค วามรู ด า นประกั น คุ ณ ภาพกั บ ทุ ก คนได รั บ ทราบ และให
ความสําคัญกับการปะกันคุณภาพ
3) จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชากร เพื่อใหทุกคนได
รับทราบแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษา
4) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่เปนภาพรวมของสถาบันและทุกหนวยงาน
สามารถนําไปอางอิงการประกันคุณภาพได
5) สร า งแรงจู ง ใจใหบุ คลากรผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่มีคุณ ภาพ เพื่ อ
ตีพิมพเผยแพร
6) มีองคกรหลักในการใหความรูและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับตัวชี้วัด ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปใหทันกับขอกําหนดของ สกอ. และ สมศ.
7) พัฒนาหาวิธีการที่จะทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัด
และเปนวิธีที่ทุกหนวยงานสามารถทําได
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8) สถาบันควรมีระบบการจัดเก็บคลังความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม สามารถใหบุคลากรเขาไปสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก
9) ควรมีการปรับปุรงระบบ QAIS ใหเปนปจจุบันมากที่สุด
10) ควรมีชองทางในการจัดการความรูดานประกันคุณภาพ หลายๆ ชองทาง
11) ควรจัดทําฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธให
บุคลากรทราบอยางทั่วถึง

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
4.5.1 สมมติฐานที่ 1 : บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบงชี้ความรู ในระดับมาก
จากผลการศึ กษา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบงชี้ความรู โดยรวมอยู
ในระดับมาก ดังตารางที่ 4.2 ดังนั้นจึงยอมรับสมติฐานดังกลาว
4.5.2 สมมติฐานที่ 2 : บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรูด านการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการสรางและแสวงหา
ความรู ในระดับมาก
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการสรางและแสวงหาความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 4.3 ดังนั้นจึงยอมรับสมติฐานดังกลาว
4.5.3 สมมติฐานที่ 3 : บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการเก็บและเขาถึง
ความรู ในระดับมาก
จากผลการศึ กษา พบวากลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการเก็บและเขาถึงความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 4.4 ดังนั้นจึงยอมรับสมติฐานดังกลาว
4.5.4 สมมติฐานที่ 4 : บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด า นการแบ ง ป น
แลกเปลี่ยนความรู ในระดับมาก
จากผลการศึ กษา พบวากลุมตั วอย างมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 4.5 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมติฐานดังกลาว

61
4.5.5 สมมติฐานที่ 5 : บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการนําความรูไปใช
ในระดับมาก
จากผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการนําความรูไปใช โดยรวม
อยูในระดับมาก ดังตารางที่ 4.6 ดังนั้นจึงยอมรับสมติฐานดังกลาว
4.5.6 สถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แตกตางกัน
4.5.6.1 สมมติ ฐ านที่ 6 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานเพศ ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพโดยรวม แตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานเพศที่แตกตางกัน
มีคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพโดยรวม ไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4.7
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมติฐานดังกลาว
4.5.6.2 สมมติ ฐ านที่ 7 : บุ ค ลากรที่ ข องสถาบัน บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบริห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานอายุ ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานอายุ ที่แตกตาง
กั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่
4.9 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว
4.5.6.3 สมมติ ฐ านที่ 8 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานตําแหนงงาน ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมที่แตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานตําแหนงงานที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่
4.11 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว
4.5.6.4 สมมติ ฐ านที่ 9 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานสายงาน ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมแตกตางกัน
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จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานสายงานที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .014
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 4.12 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว
4.5.6.5 สมมติ ฐ านที่ 10 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานหนวยงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัว อยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานหนวยงานที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคา sig.
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 4.14 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
ดังกลาว
4.5.6.6 สมมติ ฐ านที่ 11 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานประสบการณ
ทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ดังตารางที่ 4.16 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานดังกลาว
4.5.6.7 สมมติ ฐ านที่ 12 : บุ ค ลากรของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ที่ มี
สถานภาพสวนบุคคล ดานความเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมแตกตางกัน
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานความเกี่ยวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีคา sig. เทากับ .014 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ดัง
ตารางที่ 4.12 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานดังกลาว

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) เพื่อหาแนวทางในการ
สรางระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร โดยผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากร
ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 255 คน

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังตอไปนี้
5.1.1 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ความคิ ดเห็น เกี่ย วกับการจั ดการความรูดานการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรโดยสามารถสรุปผลการศึกษา ทั้ง 5 ดานไดดังนี้
1) ดานการบงชี้ความรู พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบงชี้ความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก
2) ดานการสรางและแสวงหาความรู พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการ
สรางและแสวงหาความรู โดยรวมอยูในระดับมาก
3) ดานการเก็บและเขาถึงความรู พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการ
เก็บและเขาถึงความรู โดยรวมอยูในระดับมาก
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4) ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
5) ดานการนําความรูไปใช พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการนําความรู
ไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก
5.1.2 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู ดานการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถสรุปผลการศึกษาตามสถานภาพสวน
บุคคล ไดดังนี้
1) สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ พบวากลุมตัวอยางเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมวามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
2) สถานภาพสวนบุคคลดานอายุ พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมวามีการจัดการความ
รูอยูในระดับมาก
3) สถานภาพส ว นบุ ค คลด า นตํ า แหน ง งาน พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ตํ า แหน ง
ขาราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมวามี
การจัดการความรูอยูในระดับมาก
4) สถานภาพสวนบุคคลดานสายงาน พบวากลุมตัวอยางสายงานอาจารยและสาย
งานสนับสนุน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม
วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
5) สถานภาพส ว นบุ ค คลด า นหน ว ยงาน พบว า กลุ ม ตั ว อย า งหน ว ยงานวิ ท ยาลั ย
นานาชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมวามี
การจัดการความรูอยูในระดับมากที่สุด
6) สถานภาพส ว นบุ ค คลด า นประสบการณ ทํ า งาน พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
ประสบการณตั้งแต 21 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมวามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
7) สถานภาพสวนบุคคลดานความเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีห นาที่ รับผิดชอบในงานด านการประกั นคุ ณภาพการศึกษาของ
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สถาบันโดยตรง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม
วามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก
5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
จากการทดสอบสมมติฐาน 11 ขอพบวามีการยอมรับ 7 สมมติฐาน ประกอบดวย
สมมติฐ านที่ 1 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ ย วกับการจั ดการความรู ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบงชี้ความรูโดยรวมอยู
ในระดับมาก
สมมติฐ านที่ 2 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ย วกับการจั ดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการสรางและแสวงหาความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก
สมมติฐ านที่ 3 กลุมตั วอย างมีความคิดเห็ นเกี่ ย วกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการเก็บและเขาถึงความรู
โดยรวมอยูในระดับมาก
สมมติฐ านที่ 5 กลุมตั วอย างมีความคิดเห็ นเกี่ ย วกับการจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการนําความรูไปใชโดยรวม
อยูในระดับมาก
สมมติฐานที่ 9 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคลดานสายงานที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 10 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานหนวยงานที่แตกตาง
กั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 11 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสวนบุคคล ดานความเกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยภาพรวมแตกตางกัน
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษาการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
5.2.1 ดานการบงชีค้ วามรู
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการบงชี้ความรู พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดาน
การบงชี้ความรู โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งการบงชี้ความรู เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการ
จัดการความรูเปนการกําหนดความรูหลัก (Core Knowledge) ซึ่งเปนความรูหลักขององคกรเพื่อการ
บรรลุเปาหมายหลักขององคกร เปนเข็มทิศในการจัดการความรูขององคกร โดยการพิจารณาวา
เปาหมายหลักขององคกรคืออะไร และตองการความรูหลักดานไหนบางเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว
นั้น เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมายเราจําเปนตอง
รูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร กระบวนการจัดการความรูจะทําให
ความรูในองคกรเกิดการหมุนเวียนในลักษณะของเกลียวความรู และเพื่อพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู และเพื่อพัฒนาองคกรตอไป
สถาบัน บัณ ฑิตพั ฒนบริหารศาสตร ใ หความสําคัญในการสงเสริมและพั ฒนาปรั บปรุ ง
ระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบันอยางเปนระบบและตอเนื่องมีความมุงมั่นที่
จะรักษาและสรางคุณภาพในทุกๆ ดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจหลักของสถาบันซึ่งมี
กระบวนการดําเนินงานดังนี้
1) การปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนว
ทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) การจั ดกิ จ กรรมอบรม/สั มมนา/ศึก ษาดูง านดานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแก
อาจารยและเจาหนาที่อยางตอเนื่อง
3) การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพของสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ
สรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงให
เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคลระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบันและนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องโดยแบงคณะทํางานออกเปน 11 ชุด
4) การจัดทําโครงการ NIDA SAR Award ตั้งแตปการศึกษา 2551 เพื่อสรางกําลังใจ
ใหแกหนวยงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพและเปนตัวอยางใหแกหนวยงานอื่นได
5) การสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี MOU ดานการ
ประกันคุณภาพ
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6) การนําระบบสารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันได
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา
7) การติดตามตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานของคณะ/สํานักโดยสถาบันไดมีการ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในสถาบันตั้งแตปงบประมาณพ.ศ. 2551 เปนตนมาซึ่ง
ผูบริหารสถาบันประกอบดวยอธิการบดีรองอธิการบดีผายบริหาร รองอธิการบดีฝายวิชาการรอง
อธิการบดีฝายวางแผนกําหนดใหมีการตรวจเยี่ยมหนวยงานประมาณปละ 2 ครั้ง
5.2.2 ดานการสรางและแสวงหาความรู
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรดานการสรางและแสวงหาความรู พบวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการสรางและแสวงหาความรู โดยรวมอยูในระดับมาก การสรางและแสวงหาความรู
เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู เปนการเสาะหา ปรับปรุง ดัดแปลง สราง
ความรูบางสวน หรือการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัด
ความรูที่ใชไมไดแลว ใหเหมาะตอการใชงานของตน อาจเริ่มจากทุนปญญา (Intellectual Capital) ที่
มีอยูแลวภายในองคกรในรูปของผลงานที่เปนเลิศ หรือความสําเร็จที่สะทอนจากวิธีปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ (Best Practices) การทําวิจัย R 2 R Miniresearch Research หรือสรางนวัตกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการสรางองค
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาดวยการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกรอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานทีทําหนาที่กําหนดมาตรฐานและ
เกณฑการปฏิบัติจัดระบบประกันคุณภาพ และประเมินผลการจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งทางสถาบันไดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับ
สถาบัน) อยูในระดับดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (2554) และ การไดรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่งทําการประเมินสถาบันทุกๆ 5 ป สําหรับการเสนอรายงานผลการประเมินจะรายงานผล
ประเมินตอรัฐบาล ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่งทางสถาบัน
ไดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ระดับสถาบัน) อยูในระดับดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ย
4.67 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (2555)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการประเมินการจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการ
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จัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการในการติดตามประเมินผล ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิผล ดาน
คุณภาพการบริการ ดานประสิทธิภาพและดานการพัฒนา แลวนําเสนอผลประเมินและสิ่งจูงใจตอ
คณะรัฐมนตรี โดยผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในแตละปงบประมาณ ซึ่งทาง
สถาบันไดผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ระดับสถาบัน) ในปงบประมาณ 2554 ดวยคะแนน
4.6489 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
นอกจากนี้ทางสถาบันยังไดมีการจัดทําโครงการ NIDA SAR Award เพื่อสรางกําลังใจ
ใหแกหนวยงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพและเปนตัวอยางใหแกหนวยงานอื่น
5.2.3 ดานการเก็บและเขาถึงความรู
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรดานการเก็บและเขาถึงความรูพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดานการเก็บและเขาถึงความรู โดยรวมอยูในระดับมาก การเก็บและเขาถึงความรู เปนองคประกอบ
หนึ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยการจัดการความรูใหเปนระบบเปนการจัดการและจัดเก็บ
ความรูที่องคกรสรางใหเปนหมวดหมู และเก็บลงในฐานขอมูลพรอมกับดําเนินการสรางเครือขาย
ความรูกับโลกภายนอก มีระบบการรับรูและตรวจสอบขาวสารพัฒนาความกาวหนาของความรู
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีหรือเครือขาย อันเปนการใหความสําคัญกับความรูชัดแจงและความรูฝง
ลึกอยางเทาเทียมกัน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนขององคกร สวนการเขาถึงความรู
เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวกรวดเร็วเขาถึงไดดวยตนเอง
ซึ่งควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาประยุกตใช เชน Intra Net Face Book Web
Board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
องคประกอบสําคัญของวงจรความรูอยางหนึ่ง คือ เทคโนโลยี ซึ่งถือเปนเครื่องมือที่ทําให
คนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําความรูไปใชไดอยางสะดวก งายดายและรวดเร็วขึ้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชในในการจัดการ
ความรูและเขาถึงความรู โดยไดมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา (QAIS) ซึ่งเปนระบบรวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดแก ขอมูลหนวยงานตางๆ บุคลากรของสถาบัน ขอมูลดานการเรียนการสอน
การบริ ก ารวิ ช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลากร ผลงานวิ จั ย กิ จ กรรมต า งๆ ของสถาบั น และยั ง มี ก าร
เชื่อมโยงขอมูลจากระบบสารสนเทศตางๆ ไดแก การเชื่อมโยงขอมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS) การเชื่อมโยงขอมูลภาระงานสอนของอาจารยจากระบบบริการการศึกษา
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5.2.4 ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู พบวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูเปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู โดยเปนการนําความรูเทคนิคในการ
ทํางานเทคนิคการแกไขปญหาที่ไดจากการปฏิบัติงานแลวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งทํา
ไดหลากหลายวิธีการ ตัวอยางเชน วัน KM Day เวทีความรู (Knowledge Forum) การประชุมทาง
วิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรูวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เปนตน กรณีเปน Explicit Knowledge อาจ
จัดทําเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) เวทีความรู (Knowledge Forum) การประชุม
ทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความรูวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี (Best
Practice) แลวสกัดองคความรูจากกิจกรรมมาจัดทําเปน Explicit Knowledge เพื่อนําไปใชงานตอไป
การจัดการแลกเปลี่ยนความรูเปนพฤติกรรมการถายทอด แบงปน และแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางพนักงานคนหนึ่งกับเพื่อนพนักงานคนอื่นหรือเพื่อนรวมวิชาชีพภายในองคกร ซึ่งอาจทําได
โดยผานการเปนวิทยากร Book Briefing การตอบคําถาม การเผยแพรเอกสาร และอื่นๆ หากองคกร
มีระบบการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูระหวางพนักงานอยางเปนระบบ จะชวยลดความซ้ําซอน ลด
เวลาในการแสวงหาความรู ใ หม ๆ และหากมี ก ารเผยแพร แ นวปฏิ บั ติ ใ นการทํ า งานที่ ดี (Best
Practice) ขอมูลเชื่อถือได มีระบบจัดเก็บองความรูที่ดี สามารถเขาถึงและคนหาไดงาย ก็จะยิ่งทําให
พนักงานสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาการทํางานไดดียิ่งขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สุวรรณ วิริยะประยูร ไดกลาวไวเรื่องพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูตามแนวทฤษฎีพ ฤติกรรมตามแผน ไววา หากตองการใหพนัก งานมีพ ฤติกรรมแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู องคกรควรดําเนินการสงเสริมและสรางสภาพการณตางๆ ใหเอื้ออํานวย ซึ่ง
สามารถประยุทธใชในการบริหารจัดการไดดังนี้
1) สงเสริมและชวยจัดสภาพการณใหพนักงานรับรูวาสามารถควบคุมพฤติกรรม
การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Perceived Behavioral Control to Knowledge Sharing) โดยทําให
พนักงานเกิดความมั่นใจวา ตนมีความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ชํานาญการในดานนั้นๆ เพียงพอ
(Self-Identity) สามารถควบคุมอารมณ (Emotional Control) ขณะแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ไม
ประหมา วิตก เครียดหรือกลัว ไดมีโอกาสเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จ ( Vicarious Modeling)
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ไดรับรางวัลและคําชมเชย (Reward and Recognition) มีการพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuasion)
และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน (Information Technology Support) ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
2) มีการกําหนดบทบาทของผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาทุกคน ซึ่งเปน
บุ ค คลที่ พ นั ก งานมี แ นวโน ม จะแสดงพฤติ ก รรมคล อ ยตาม ให แ สดงตนเป น ตั ว อย า งที่ ดี (Role
Model) ในการแสดงพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูใหกับพนักงาน ตองสนับสนุนและ
ส ง เสริ ม สร า งพฤติ ก รรมแบ ง ปนแลกเปลี่ ย นความรู โ ดยการสร า งเป น วั ฒ นธรรม มี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศตางๆ ใหเอื้ออํานวย เชน จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ จัดเวทีหรือ
กิจกรรม ใหพนักงานมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันอยางทั่วถึง สม่ําเสมอ และ
ตอเนื่อง
3) เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกกวาสามารถควบคุมพฤติกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูที่มีอยูจริง (Actual Behavioral Control) ตามแนวคิดทฤษฎีแลว องคกรควรพัฒนาให
พนักงานมีทักษะ ความสามารถ และประสบการณตรง ดังนี้
(1) ให มี ป ระสบการณ ก ารแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
(Mastery Experience) โดยในครั้งแรกๆ อาจเลือกเรื่องงายๆ ไมซับซอนหรือมีความเชี่ยวชาญรอบ
รูอยูแลว
(2) ฝ ก ฝนหรื อ อบรมให มี ส มรรถนะในการแบ ง ป น แลกเปลี่ ย นความรู
(Knowledge Sharing Competency) ซึ่งทักษะที่จําเปน ไดแก
ทักษะการคนควา/แสวงหาขอมูล (Information Seeking Skills)
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
5.2.5 ดานการนําความรูไปใช
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน บั ณ ฑิตพั ฒนบริ หารศาสตรดานการนําความรูไปใช พบว ากลุมตัว อยางมี ความคิด เห็น
เกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดานการนําความรูไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก การนําความรูไปใช เปนองคประกอบหนึ่งใน
กระบวนการจัดการความรู การเรียนรูเปนการนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปใชประโยชนใน
การทํางานเพื่อแกปญหาพัฒนาองคกรหรือเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นกวาเดิมโดยการใหผูไดรับ
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ความรูนําความรูไปปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติตามแลวมีปญหาตรงไหนมีจุดที่ตองปรับปรุงแกไขอยางไร
ผูปฏิบัติก็แจงขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อใหหนวยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงานเกิดระบบ
การเรี ย นรู จ ากสร า งองค ค วามรู >นํ า ความรู ไ ปใช >เกิ ด การเรี ย นรู แ ละประสบการณ ใ หม แ ละ
หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง
โดยสรุ ป การจั ด การความรู เ ป น กระบวนการหนึ่ ง ซึ่ ง ช ว ยองค ก ารในการระบุ คั ด เลื อ ก
รวบรวมเผยแพรและโอนยายสารสนเทศที่มีความสําคัญอีกทั้งยังประกอบดวยความรูและความ
ชํานาญงานโดยจัดเก็บไวในฐานความรูขององคการซึ่งความรูเหลานี้จะชวยแกปญหาอันเกิดจาก
การทํางานทีมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยกระบวนการจะเริ่มตนตั้งแตการะบุถึงความรูที่
ตองการสรางรูปแบบของกาจัดเก็บความรูอยางเปนทางการในการเพิ่มมูลคาของความรูนั้นทําได
ดว ยการนํ า ความรู ไ ปใช อี ก บ อ ยครั้ง เท าที่ ตอ งการดั งนั้ น ในองค ก ารที่ป ระสบผลสํ า เร็จ จะต อ ง
สามารถปรับเปลี่ยนความรูใหอยูในรูปแบบของทุนทางปญญา (Intellectual Capital) โดยมีการ
แลกเปลี่ ยนความรูระหวางบุคคลและการเผยแพรกระจายความรู อยางกวางขวางจนกอใหเ กิด
ฐานความรูขนาดใหญที่สามารถเรียกใชเพื่อการแกไขปญหาภายในองคการแหงการเรียนรูและยัง
นําไปสูการสรางความรูที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีการปรับเปลี่ยนความรูใหทันสมัยขึ้นอยางไมมีวันจบสิ้น
โดยที่วัฎจักรดานการจัดการความรูมี 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางความรูซึ่งกําหนดไดจากการกระทําของบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 การจับความรูโดยการคัดเลือกความรูที่มีมลู คาและสมเหตุสมผล
ขั้นตอนที่ 3 การปรับความรูโดยมีการจัดบริบทความรูใหมที่นําไปปฏิบัติได
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บความรูโดยทําการจัดเก็บความรูที่มีประโยชนไวภายใน
ฐานความรูซึ่งผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกเมื่อที่ตองการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดการความรูโดยทําการปรับความรูใหเปนปจจุบนั อยูเสมอซึ่ง
มักจะมีการตรวจสอบและทบทวนถึงความตรงประเด็นและความถูกตองของความรูอยูสมอ
ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพรความรูโดยนําเสนอความรูซึ่งถูกจัดใหอยูในรูปแบบที่บุคคล
ตองการไมวาจะเปนทีใ่ ดหรือเวลาใดก็ตาม

5.3 ปญหาอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน กลุม
ตัวอยางไดสะทอนปญหาตางๆ ดังนี้
5.3.1 บุคลากรภายในองคกรบางสวนยังไมมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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5.3.2 ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธใหกับบุคลากรในทุกสวนไดรับรูอยางทั่วถึง
5.3.3 บุคลากรยังมีความเชื่อวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการเพิ่มภาระงานใหมากขึ้น
5.3.4 การกําหนดตัวชี้วัดตางๆ ควรทําการตกลงกันระหวางสถาบันและหนวยงานเพื่อให
ไดตัวชี้วัดทีเหมาะสม
5.3.5 ขาดการวางระบบงาน/รูปแบบงานใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
ประเด็นของปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน สอดคลองกับผลการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 17.1 มีความเห็นวาปญหา
และอุปสรรคที่สําคัญที่สุดตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ไดแก
การขาดความรู ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพฯ รองลงมา ได แ ก การไม ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญหรือประโยชนที่ชัดเจนตอการประกันคุณภาพการศึกษาการมีภาระงานที่มากมีเวลา
นอยการขาดความรวมมือในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ รองลงมา ไดแกความ
ไมเอื้ออํานวยของนโยบายบางอยางตอการทํางานประกันคุณภาพและความไมสนใจและไมสามัคคี
กันของบุคลากรในการดําเนินงาน

5.4 ขอเสนอแนะ
ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางในการพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู ด า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน กลุมตัวอยางไดเสนอแนะประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
5.4.1 จัดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกสวนงานมีความรู ความเขาใจ ไปในทิศทางเดียวกัน
5.4.2 สถาบันควรใหความรูดานประกันคุณภาพกับทุกคนไดรับทราบ และใหความสําคัญ
กับการประกันคุณภาพ
5.4.3 จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชากร เพื่อใหทุกคนได
รับทราบแนวปฏิบัติและตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษา
5.4.4 จั ด กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป น ภาพรวมของสถาบั น และทุ ก หน ว ยงาน
สามารถนําไปอางอิงการประกันคุณภาพได
5.4.5 สรางแรงจูงใจใหบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพ
เผยแพร
5.4.6 มีองค กรหลั กในการใหความรูและใหคําปรึก ษาแนะนํา เกี่ย วกับตัว ชี้วัด ที่ มีก าร
ปรับเปลี่ยนไปใหทันกับขอกําหนดของ สกอ. และ สมศ.
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5.4.7 พัฒนาหาวิธีการที่จะทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงคของตัวชี้วัด และ
เปนวิธีที่ทุกหนวยงานสามารถทําได
5.4.8 สถาบันควรมีระบบการจัดเก็บคลังความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรม สามารถใหบุคลากรเขาไปสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก
5.4.9 ควรมีการปรับปุรงระบบ QAIS ใหเปนปจจุบันมากที่สุด
5.4.10 ควรมีชองทางในการจัดการความรูดานประกันคุณภาพ หลายๆ ชองทาง
5.4.11 ควรจัด ทํา ฐานขอมูลดานการประกัน คุณภาพการศึก ษา และประชาสัมพั น ธ ใ ห
บุคลากรทราบอยางทั่วถึง
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน สอดคลองกับผลการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 17.4 มีความเห็นวา
การใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแสดงเปาหมายและขอดี
รวมถึงประโยชนของการประกันคุณภาพเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
รองลงมา ไดแก การทํางานเปนทีมมองไปที่เปาหมายใหญ นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 5.8 มี
ความเห็นวาการกําหนดใหงานประกันคุณภาพฯ เปนหนึ่งในภาระงานที่ทุกคนตองมีสวนรวมการ
วางแผนรวมกันลวงหนาการทําใหมีการรับทราบรวมกันเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพฯ การประชุม
สรุปแกไขและวางแผนเปนขั้นตอไป นําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพขององคกรอยาง
จริงจังและการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนทําใหการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประสบความสําเร็จไดมากที่สุด

5.5 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
มหาวิทยาลัยควรมีการดําเนินการวิจัยในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆเพื่อทํา
การประเมินและติดตามวาแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรู (KM) ของมหาวิทยาลัย
บุคลากรมีการรับรูเพิ่มมากขึ้นหรือไมอยางไร รวมถึงการเห็นความสําคัญและนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง “ การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร”
แบบสอบถามนี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการวิ จั ย ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร
ซึ่งผลการวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และเพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถาบั น บั ณ ฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร ใ ห มีป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เปน การยกระดั บ
สถาบันใหเปนสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันและมีความพรอมที่จะ
พัฒนาสูมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใชตอยอดการสรางผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการตอไป
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ
โอกาสนี้
อาจารยใจชนก ภาคอัต
(ผูวิจยั )
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง: กรุณาใสเครื่องหมาย 9ลงในชอง F หรือเติมคําใน......ที่ตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน
1. เพศ
1. F ชาย

2. F หญิง

1. F ต่ํากวา 30 ป

2. F 30-39 ป

2. อายุ
3. F 40-49 ป

4. F 50 ป ขึ้นไป

3. ตําแหนงงาน
1. F ขาราชการ

2. F พนักงานสถาบัน 3. F พนักงานคณะ

4. F พนักงานวิชาการ 5. F ลูกจางประจํา

6. F ลูกจางชั่วคราว

4. สายงาน
1. F สายอาจารย

2. F สายสนับสนุน

5. หนวยงาน
1. F คณะรัฐประศาสนศาสตร 2. F คณะบริหารธุรกิจ 3. F คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. F คณะสถิติประยุกต

5. F คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

6. F คณะภาษาและการสื่อสาร 7. F คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. F คณะนิติศาสตร

9. F คณะการจัดการการทองเที่ยว

10. F คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ

11. F วิทยาลัยนานาชาติ

12. F สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. F สํานักสิริพัฒนา 14. F สํานักวิจยั
15. F สํานักบรรณสารการพัฒนา 16. F สํานักงานอธิการบดี
17. F สํานักงานตรวจสอบภายใน 18. F กองแผนงาน

19. F กองกลาง

20. F กองคลังและพัสดุ 21. F กองบริการการศึกษา 22. F กองบริหารทรัพยากรบุคคล
23. F กองงานผูบริหาร 24. F งานสภาคณาจารย
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6. ประสบการณทํางาน.................................ป
7. ความเกีย่ วของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
1. F มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันโดยตรง
2. F มีสวนรวมในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามโอกาส
สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คําชี้แจง : กรุณาทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
(โดย 5 = มีการจัดการความรูในระดับมากที่สุด 4 = มีการจัดการความรูในระดับมาก 3 = มีการจัดการความรูใน
ระดับปานกลาง 2 = มีการจัดการความรูในระดับนอย 1 = มีการจัดการความรูในระดับนอยที่สุด)

การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
1. ดานการบงชี้ความรู
1.1 สถาบันมีเปาหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน
1.2 สถาบันมีความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ
1.3 สถาบันมีการวิเคราะห เพื่อหาจุดแข็ง
จุ ด อ อ น และปรั บ ปรุ ง ความรู ด า นการประกั น
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
1.4 ท า นทราบว า มี ค วามรู ด า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบใดบาง เชน เอกสาร
หรือคูมือ ระบบฐานขอมูล เปนตน
1.5 ท า นทราบว า ควรศึ ก ษาความรู ด า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจากใครหรือ
หนวยงานใด
2. ดานการสรางและแสวงหาความรู
2.1 สถาบันเนนการเรียนรูของบุคลากร เพื่อ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
ส ง เสริ ม ให ค วามรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่มีอยูเดิมแข็งแกรงมากขึ้น
2.2 ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนา
ความรู ใ หม ๆ ทางด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา โดยสถาบันใหทุกคนมีอิสระในการคิด
และการทํางาน
2.3 ทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการแสวงหา
ข อ มู ล หรื อ ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาจากแหล ง ต า งๆ ภายนอก ระดั บ
เทียบเคียง (Benchmarks) และ Best Practices หรือ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากองคกรอื่นๆ
2.4 สถาบันสงเสริมใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่ง
ของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการสราง
องคความรู
2.5 สถาบันสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การสร า งองค ค วามรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาดวยการใหรางวัลหรือนํามาใชเปนสวน
หนึ่งในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ดานการเก็บและเขาถึงความรู
3.1 สถาบันมีการจัดเก็บความรูดานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งเป น ระบบในระบบ
ฐานขอมูล
3.2 สถาบันมีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให
เปนมาตรฐานเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาใหมี
ความสมบูรณ
3.3 สถาบันมีการปรับปรุงขอมูลในคลัง
ความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี
ความทันสมัยอยูเสมอ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
3.4 บุ ค ลากรสามารถเข า ถึ ง ความรู ด า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ต อ งการได ง า ยและ
สะดวก
3.5 สถาบันมีเทคโนโลยีที่ชวยใหบุคลากร
สามารถสื่ อ สารและเชื่ อ มโยงกั น อย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
ภายในสถาบันและองคกรภายนอก
4. ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
4.1 กรณีเปน Explicit Knowledge คือ ความรู
ที่ เ ป น รู ป ธรรม สามารถรวบรวม ถ า ยทอดได
สถาบันมีการจัดทําเปนเอกสาร คูมือ หรือผาน
ระบบฐานความรู ที่ บุ ค ลากรสามารถนํ า ความรู
มาแบงปนแลกเปลี่ยนกันได
4.2 กรณีเปน Tacit Knowledge คือ ความรูที่
ฝงอยูในตัวคน ซึ่งไดจากประสบการณที่ไม
สามารถถายทอดเปนคําพูดหรือ ลายลักษณอักษร
ไดโดยงาย สถาบันมีการจัดทําเปนระบบทีมขาม
สายงาน กิ จ กรรมกลุ ม คุ ณ ภาพและนวั ต กรรม
ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยน
งาน การยืมตัว หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
เพื่อสรางใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ระหวางบุคลากร
4.3 สถาบันเห็นคุณคา “Tacit Knowledge”
หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิด
จากประสบการณ แ ละการเรี ย นรู ข องแต ล ะคน
และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้นๆ
ทั่วทั้งสถาบัน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน
4.4 ทานทราบวาควรจะแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับใคร
หรือหนวยงานใด
4.5 สถาบันสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการ
แบ ง ป น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู บุ ค ลากรทํ า งานโดย
เปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกัน
และกัน
5. ดานการนําความรูไปใช
5.1 ผูบริหารสงเสริมและใหความสําคัญกับ
การจั ด การความรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
5.2 ผูบริหารตระหนักวา ความรูดานการ
ประกันคุณภาพเปนสินทรัพย (Knowledge Asset)
ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสถาบันได
(เชน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความ
ตองการสรางความพึงพอใจใหผูใชบริการ
เปนตน)
5.3 ทานสามารถนําความรูดานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช ใ นการพั ฒ นางานใน
หนวยงานได
5.4 ทานเห็นวาการเรียนรูดานการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะช ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพในการ
ทํางาน ไมใชเปนการเพิ่มภาระงาน
5.5 สถาบันควรนําการมีสวนรวมในการสราง
องคความรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช เ ป น เกณฑ ส ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด
(1)
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ทานเห็นวาในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันมีปญหาอุปสรรคใน
การจัดการความรูดานใดบาง และควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไรเพื่อแกปญหาอุปสรรค
ดังกลาว
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) ทานเห็นวาควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอยางไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

