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Abstract 

 

 The purpose of this mixed method research were 1) to study knowledge sharing 

behavior; 2) to study  factors  related  to knowledge sharing behavior; and 3) to find guiding 

principles to promote knowledge sharing behavior of educational quality assurance officers  in 

Srinakharinwirot University (SWU), Bangkok.  Data were collected by questionnaires, in-depth 

interviews, and focus group discussions.  The sample consisted of 262 educational quality 

assurance officers from 33 units of  SWU and the results were as follows: 1) Explicit and Tactic 

knowledge sharing behavior were at a high level.  2) All of social and psychological factors  

were positively correlated to explicit  and tactic knowledge sharing behavior. Findings showed 

that explicit knowledge sharing behavior had the highest correlation with ability of work , 

followed by information  technology  and achievement motivation respectively. Moreover, 

explicit knowledge sharing behavior had the highest correlation with ability of work, followed 

by achievement motivation and organization atmosphere respectively.  3) The results of this 

research could be used to develop and promote knowledge sharing behavior of educational 

quality assurance officers in SWU. 
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การส่งเสรมิพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1 

 
กรรณิการ์  ศรีเกตุ2 

ประศาสน์ นิยม3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 3) หาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบั ติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มี
ค่าความเชื่อม่ัน .967 จากผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
262 คน จาก 33 หน่วยงาน และตามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย 
พบว่า 1) พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางจิตทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล ในส่วนของพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง พบว่า มีความสัมพันธ์กับความสามารถในงานมากที่สุด (r = .47)  รองลงมา คือ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามล าดับ  ส่วนพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ฝังลึกใน
ตัวบุคคลพบว่า มีความสัมพันธ์กับความสามารถในงานมากที่สุด (r = .46) รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ
บรรยากาศองค์กรตามล าดับ 3) น าผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาพัฒนาเป็นแนว
ทางการส่งเสริมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
แนวทางในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร แรงจูงใจสัมฤทธิ์ 
ภาวะผู้น า ความรู้ความสามารถในงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัด
แจ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทน า 
 จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ 

พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิ โรฒได้ ให้ ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังจะเห็นได้จากสารอธิการบดีที่ปรากฏใน
คู่มือแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (2553-2567) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ โรฒที่แสดงให้ เห็นว่า “งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นงานที่มหาวิทยาลัยต้องท าและ
รับผิดชอบเต็มความสามารถ ด้วยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไก เป็นเครื่องมือที่ จะตรวจสอบ 
ประเมิน กระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
แต่ กา รประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ไม่ ใ ช่ หั ว ใ จ 
ของมหาวิทยาลัย หัวใจของมหาวิทยาลัย คือ คุณภาพ
และการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ สร้างให้ก่อเกิดขึ้นใน
มโนส านึกของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกคน 
อย่างไม่มีข้อยกเว้น”   

ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมี
บทบาทในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็น
ผู้เชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงานผ่าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้สะท้อนผลและ
ปัญหาในการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่าง ๆ กลับสู่
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาปรียบเสมือน “คุณกิจ” ซึ่งเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมจัดการความรู้ร้อยละ 90-95  ทั้งนี้ “คุณกิจ” 
คือ ผู้จัดการความรู้ เป็นผู้มีความรู้ และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง และแปลงความรู้ เพ่ือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย (วิจารณ์ พานิช, 2548) 
ในที่นี้ก็คือ พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นเอง ประพนธ์  
ผาสุขยืด (2549, หน้า 23-24) อธิบายว่า การแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนที่ส าคัญและยากล าบากที่สุดใน
กระบวนการการจัดการความรู้ เนื่องจากเป็นส่วนที่
เกีย่วข้องกับการสร้างเหตุปัจจัยที่จะท าให้ผู้คน “มีใจใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กันและกัน” แต่งานวิจัย
ด้านการจัดการความรู้ที่ผ่านมาพบว่า การแลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 

ของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ใจชนก 
ภาคอัต, 2557, หน้า 64)  

ในการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมในงานวิจัย
นี้ โดยผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยพบว่า พฤติกรรม 
ของมนุษย์จะเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่ งแวดล้อม การรับรู้ของบุคคลเป็นตัวบ่ งชี้
พฤติกรรม (Lewin, 1951) โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2543) ได้เสนอทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดยได้อธิบาย
ว่า คนที่มีพฤติกรรมน่าปรารถนา หรือไม่น่าปรารถนา
บางประการในปริมาณที่ต่างกัน มีสาเหตุมาจากจิต
ลักษณะด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน บดินทร์ วิจารณ์ 
(2549) ได้ กล่ า ว ถึ ง ปั จ จั ย แห่ ง คว ามส า เ ร็ จ ใ น 
การจัดการความรู้ในองค์กรว่าอยู่ที่คน คนที่มีความรู้
ความสามารถ การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และแรงจูงใจ 
เนื่องจากองค์ความรู้ในองค์กรจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนใน
องค์กรไม่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และไม่มีการเรียนรู้เป็นทีม โดย
องค์กรไม่ใช่แต่เพียงก าหนดให้มีกระบวนการและ
ระบบสนั บสนุ น  แต่ ต้ อ งมี ก า รบริ ห า ร ให้ เ กิ ด 
ความสมัครใจและยินดีต่อการให้และแบ่งปันความรู้  
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2553) ได้เสนอปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้องค์กรและการจัดการความรู้ไว้ 7 
ปัจจัย คือ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างองค์การ ระบบ 
การบริหาร กลยุทธ์ เทคโนโลยี ผู้น าองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์การ KM in Business Wordpress 
(2009) ได้อธิบายว่า การที่จะท าให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นั้นประสบความส าเร็จและใช้ประโยชน์ได้จริง
ควรค านึงถึงปัจจัยหลักส าคัญ ๆ ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 6 ประการ 1) ก าหนดเป้าหมายการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เป้าหมายทางธุรกิจ 2) สร้างผู้น าที่เป็นแบบอย่าง 
3)  ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ผู้ มี ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติ 4) ก าหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร 5) แบ่งปันและ
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ที่ น า ไปใช้ ในงานประจ าวัน
ได้  6) สร้างแรงจูงใจที่สนับสนุนการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยประเสริฐ เลอสรวง (2553) ได้
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ท าการศึกษาเรื่ อง  ปั จจั ยส่ วนบุคคลที่ มี ผลต่ อ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา 
หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่บุคคลคาดหวัง
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ประโยชน์ที่ตนจะได้รับ
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานมากที่สุด 
รองลงมาเป็นประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กรหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม จะช่วยเพ่ิมความส าเร็จในงาน 
ของตน และค านึงถึงสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่ได้รับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามล าดับ และยังพบอีกว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่มองเรื่องผลตอบแทนหรือรางวัล 
ที่องค์กรจะมีให้ และการยกย่องชมเชยเป็นเรื่องส าคัญ
น้อยกว่าปัจจัยอ่ืน Hsiu-Fen Lin (2007) ได้ท า 
การวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมของบริษัท พบว่า ปัจจัยเรื่อง
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสมัครใจในการที่จะแบ่งปัน รับ หรือเก็บ
ความรู้ของพนักงาน และการให้รางวัลขององค์กรไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อความสมัครใจใน 
การที่จะแบ่งปัน รับ หรือเก็บความรู้ของพนักงาน 

จากที่กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการท างาน และมี
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในองค์กรยังอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้วิจัยเล็งเห็น
ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญ
ที่ จะช่ วยยกระดับความรู้ ของผู้ปฏิบัติ งานด้าน 
การท างานประกันคุณภาพการศึกษา จึงสนใจจะ
ท าการศึกษาพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทาง
ในการส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ ปฏิบั ติ งานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อันจะท าให้คุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยสูงขึ้น   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยชีวสั งคม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา และประเภทบุคลากรที่ต่ างกันมีค่าเฉลี่ ย 
ของปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิต และพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แตกต่างกัน 

2.  ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางจิต มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยในครั้ งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology) ซึ่งประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัย

เชิ งส ารวจ และวิธี วิ จั ยเชิ งคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่งแต่งตั้ง
ของหน่วยงานหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 33  
หน่วยงาน จ านวน 541 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม

ตามระยะการวิจัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น เลือกสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มเชิงช่วงชั้นอย่างมีสัดส่วน 

พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง 
-พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึก 

ในตัวบุคคล 

 

แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปัจจัยทางสังคม 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บรรยากาศในการท างาน 
3. วัฒนธรรมองค์กร   
ปัจจัยทางจิต 
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
2. ภาวะผู้น า 
3. ความรู้ความสามารถในงาน 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
- เพศ อาย ุระดับการศึกษา 
- ประเภทบุคลากร  
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- หน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพคุณภาพ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
งา

นวิ
จัย

ระ
ยะ

ที่ 
1 

งานวิจัยระยะที ่2 
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กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ค าสั่งของหน่วยงานหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน 262 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวแทน
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานที่มีผลการประเมิน 3.51 ขึ้น ไป และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 7 
คน กลุ่ มเครือข่ายผู้ปฏิบัติ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือท าการสนทนากลุ่ม หาแนวทางใน 
การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 
คนทีม่ีความยินดีที่จะให้ข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  โ ด ย แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล ตอนที่ 
3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหมด  
6 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภาวะผู้น า และ
ความรู้ความสามารถในงาน ตอนที่ 4 เป็นค าถาม
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยข้อถาม
ทุกข้อมีค่า IOC             แบบสอบถามทั้งฉบับมี
ค่าความเชื่อม่ันของครอนบาค เท่ากับ 0.97  

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดประเด็น
และขอบเขตค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติ
พ้ื น ฐ าน  เ พ่ื อห าค่ า ร้ อ ยละ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  แล ะค่ า 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานข้อ 1 ได้แก่ 
ใช้ ค่ าสถิ ติ ที  (t-Test) และสถิ ติ วิ เ คราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

3. สถิติที่ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 ได้แก่ 
ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น  (Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient)  
 4.ข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์และ
ก า ร ส น ท น า ก ลุ ่ม ใ ช ้ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์เ นื ้อ ห า
(Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 
262 คน  มีคุณลักษณะข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ  ระดับการศึ กษา  ประเภทบุคลากร
ประสบการณ์ในการท างาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 262 คน พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.40 
เพศชาย ร้อยละ 28.60 ในช่วงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มี
อายุมากกว่า 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.10 รองลงมา
เป็นช่วงอายุน้อยกว่า 32 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.20 
และล าดับสุดท้ายเป็นช่วงอายุ 32-36 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 23.30 ในระดับการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
39.70 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
30.50 และล าดับสุดท้าย ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 2.70 ในประเภทบุคลากร พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นสายสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 63.70 
รองลงมาเป็นสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 36.30 ใน
ด้านประสบการณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์  
1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.10 รองลงมาเป็นมากกว่า 
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.80 และล าดับสุดท้าย น้อย
กว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 8 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านความรู้ชัดแจ้งและด้านความรู้ที่ฝังลึกในตัว
บุคคลตามลักษณะความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง  
พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ด้านความรู้ชัดแจ้ง และด้านความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ 
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การศึกษา ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ ผล
การศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเกือบทุกด้ าน  
ยกเว้นด้านความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล เพศหญิงมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย การเปรียบเทียบปัจจัยทาง
สังคมและปัจจัยทางจิตของปัจจัยทางสังคม ซึ่ ง
ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรยากาศองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยทาง
จิตซึ่งประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ภาวะผู้น า และความรู้ความสามารถในงานตาม
ลักษณะความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่ างที่มีความแตกต่างกัน ในด้ านเพศ อายุ 
การศึกษา ประเภทบุคลากร และประสบการณ์ ผล
การศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย
ของปัจจัยทางจิตและสังคม ยกเว้นในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สายสนับสนุนวิชาการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
สายวิชาการ 

 3. ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางจิตทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ชัดแจ้งและพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ส่วนของพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง
พบว่า มีความสัมพันธ์กับความสามารถในงานสูงที่สุด
(r = .47) รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (r = 
.34) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (r = .32) บรรยากาศองค์กร 
(r = .24) ภาวะผู้น า (r = .19) และวัฒนธรรมองค์กร 
(r = 0.19) ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ค ว า ม รู้ ที่ ฝั ง ลึ ก ใ น ตั ว บุ ค ค ล พ บ ว่ า  มี
ความสัม พันธ์กับความสามารถในงานสู งที่ สุ ด  
(r = .46) รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
(r = .39) บรรยากาศองค์กร (r = .36) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (r = .34) วัฒนธรรมองค์กร (r = .25)  
และภาวะผู้น า (r = .21) ตามล าดับ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 

 
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตัวแปรต้นต่างๆ 
 

ตัวแปร 2 3 4 5 6 7 8 
1. พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง   .727*** .343*** .238*** .188** .318*** .192** .474*** 
2. พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ท่ีฝัง

ลึกในตัวบุคคล 
 .338*** .359*** .250*** .388*** .208** .459*** 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ      .591*** .426*** .165** .319*** .401*** 
4. บรรยากาศองค์กร       .765*** .398*** .608*** .456*** 
5. วัฒนธรรมองค์กร        .447*** .760*** .387*** 
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์      .351*** .517*** 
7. ภาวะผู้น า          .298*** 
8. ความรู้ความสามารถในงาน        
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 *** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
 
4. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม  

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทน
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานที่มีผลการประเมิน 3.51 ขึ้นไป รวมถึง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 

 
1) ปัจจัยทางจิต ประกอบด้วย แรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ ภาวะผู้น า และความรู้ความสามารถในงาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ได้แก่  ความ
กระตือรือร้น ความสนใจใฝ่รู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละคน 
ความต้องการพัฒนางานหรือต้องการแก้ไขปัญหาใน
การท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน  
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1.2) ภาวะผู้น า ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้น า 
ควรก าหนดนโยบายด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ชัดเจน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานใน
หน่วยงาน สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
งาน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมให้
มีการจัดการความรู้  

1.3) ความรู้ความสามารถในงาน บุคลากร
ควรให้ความส าคัญต่องานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีการศึกษา เรียนรู้ ติดตามและสอบถาม
ความรู้ด้านประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 

2 )  ปั จ จั ย ท า ง สั ง ค ม  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศในการท างาน 
วัฒนธรรมองค์การ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นช่องทางใน
การเก็บรักษา ช่วยให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว
ช่องทางในการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ มีการ
เผยแพร่เอกสารผ่านระบบออนไลน์ ควรมีการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลกลาง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังนี้ 

2.2) บรรยากาศในการท างาน ควรมีการจัด
ระบบงาน มีการมอบหมายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
กับหน้าที่  การได้รับการยอมรับในที่ท างาน และมี
ผลตอบแทนที่ถูกต้องเหมาะสมกับการท างาน  

2.3) วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  ทัศนคติต่ อการท างาน ความสนิทคุ้นเคย 
การท างานอย่างมีส่ วนร่ วม การท างานเป็นทีม 
การสนับสนุนการท างาน  

2.4) การสื่อสาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การติดต่อสื่อสารเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้
ความเข้ าใจ มุ่ ง ให้ความรู้ เ พ่ือ เกิดประโยชน์ ใน 
การท างาน มีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียวโดย 
การบอกเล่าด้วยวาจา และการสื่อสารที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

ในส่วนของการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดให้มี
การสนทนากลุ่มกับกลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือหาปัจจัยและหาแนวทางใน
การส่งเสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยพบ

ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ดังนี้  

1) ปัจจัยทางจิต 
 1. อยากท างานให้มีประสิทธิภาพ ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และให้ผลการด าเนินการงานที่ดี 

2. ความต้องการอยากบอก หรืออยาก
ระบายความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ เพ่ือปรับทุกข์
หรือขอค าปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการ
ท างาน 

3. อยากหาวิธีการหรือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

4. ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
อยากได้รับโอกาสในการได้พัฒนาความรู้ใหม่เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

2) ปัจจัยทางสังคม  
1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางด้านการท างาน รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน  

2. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพูดคุย บอก
เล่าทั้งความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก 

3. การมี Teamwork ที่เข้มแข็งในการท างาน
การสร้างวัฒนธรรมในการท างานเป็นทีม  

4. การยอมรับจากผู้บังคับ บัญชาหรือเพ่ือน
ร่วมงาน การได้รับค าชมเชย หรือก าลังใจจากผู้บริหาร  

5. การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วย
อ านวยความสะดวกในการติดต่อ สื่อสาร และสามารถ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 
 จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้น าผลมา
ส รุ ป เ ป็ น แ น ว ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พ ฤ ติ ก ร ร ม 
กา รแลก เปลี่ ยน เ รี ย นรู้ ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นด้ า น 
การประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย  

1. แนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานจะช่วย
ส่งเสริมปัจจัยด้านสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยากาศองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร 

2. แนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานจะช่วย
ส่ง เสริมปัจจัยด้ านจิตที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาวะ
ผู้น า และความรู้ความสามารถในงาน   

3. แนวทางหรือวิธีการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ฝังลึก ได้แก่
การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ ทักษะ เทคนิค และการแก้ปัญหา
ในการท างานของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

4. แนวทางหรือวิธีการส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้งที่ได้
จากการศึกษา คู่มือ ระเบียบ รูปแบบการเขียน
รายงาน หลักฐาน แนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ  
 
อภิปรายผล 
 จากสมมติฐานการวิจัยที่ระบุว่า ปัจจัยทางสังคม 
และปั จจั ยทางจิ ตมี ความสั มพันธ์ กั บพฤติ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยตัวแปรทางด้านสังคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรยากาศองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร) ตัวแปร
ทางด้านจิต  (แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ภาวะผู้น า และความรู้
ความสามารถในงาน) ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่ฝังลึกในตัว โดยผล
การ วิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มที่พบว่า ปัจจัยทั้ ง 6 ด้านนั้น มีความ
เกี่ ยวข้อ งกับพฤติกรรมแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู้ ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ ยังพบปัจจัย
เพ่ิมคือ การสื่อสาร ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  จึ งรวมเป็นปัจจัยทั้ งหมด 7 ตัว  สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1.1 เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร สน เ ทศ กั บ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จากการศึกษาพบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .001 ภาพรวมของเทคโนโลยี
อยู่ ใ นระดับมาก  ซึ่ ง สอดคล้ องกับผลการวิ จั ย 
ของเขมิกา กลิ่นเกษร (2553) ท าการศึกษาพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวัดพฤติกรรม
การใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาจากอินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใช้ในการสร้าง Social Network มี
ระดับความถี่มากที่สุด และใช้รับทราบข่าวสาร/
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเล่นเกม ใช้ดาวน์โหลดข้อมูล
หนัง โปรแกรม มีความถี่อยู่ ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบจากการสัมภาษณ์และผลจากการสนทนากลุ่ม 
ที่พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ อ้ือต่อการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ คือ  
มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นช่องทางในการเก็บ
รักษา มีการเข้าถึงที่สะดวก ช่วยให้สามารถท างานได้
อย่างรวดเร็วมีช่องทางในการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ มีการเผยแพร่เอกสารผ่านระบบออนไลน์ 
และควรมีการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เอ้ือต่อการ 
Upload และ Download ข้อมูลความรู้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของวิจารณ์ พาณิชย์ (2548) ที่กล่าวว่า 
ต้องมีการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และ
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ง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถขอ
พ้ืนที่ส าหรับน าเสนอความรู้ที่ตนสร้างขึ้น 

1.2 บรรยากาศองค์กรกับพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .001 ภาพรวมของบรรยากาศองค์กรอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับรัชนู เรืองโอชา (2554) ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาการรับรู้บรรยากาศเป็นรายด้านพบว่า 
พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านโครงสร้าง ด้านการให้
รางวัล ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านความ
เจริญก้าวหน้าและพัฒนา และด้านการควบคุม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงล าดับการรับรู้
บรรยากาศองค์การในด้านต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้  ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง  ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ด้ า น ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการควบคุม และ
ด้านการให้รางวัล นอกจากนี้  ผลการวิ เคราะห์
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์และ
ผลจากการสนทนากลุ่มที่พบว่า บรรยากาศองค์กร
หรือบรรยากาศของหน่วยงานที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมีการ
จัดระบบงาน มีการมอบหมายงานอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับหน้าที่ สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการ
พัฒนาความรู้ มีผลตอบแทนที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
การท างาน และการให้การยอมรับกันในหน่วยงาน 
โดยสอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(2551) ที่ว่า บรรยากาศการท างานคือ สภาพแวดล้อม
ในที่ท างานที่มีทั้งคนและวัตถุ คน คือ ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา วัตถุรวมถึงเครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวก วัสดุสิ้นเปลือง
ต่าง ๆ หากบรรยากาศด้านคนเป็นไปอย่างมิตร สมัคร

สมานสามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน การท างานก็ย่อมจะก่อ
ผลดี มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาทุ่มให้กับงาน 
ยิ่งวัสดุอุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย ใช้การได้ดีงานก็จะ
ราบรื่นมีประสิทธิภาพ  

1.3 วัฒนธรรมองค์กรกับพฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 จากการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝั งลึกในตัวบุคคล อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .001 ภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กร
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เมื่อ
ข้าพเจ้ามีปัญหา หรืออุปสรรคในการท างาน ข้าพเจ้า
กล้าที่จะไปปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้บริหาร 
รองลงมาเป็น หน่วยงานของข้าพเจ้าสนับสนุนให้มี
การท างานร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับหทัยรัตน์  
ตันสุ วรรณ (2550)  ที่ท าการศึกษาปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และ
บรรยากาศในองค์ กรที่ มี ผ ลต่ อประสิ ทธิ ภ าพ 
การท างานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส านักงาน
ใหญ่ มีความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมองค์กรในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามล าดับ พบว่า 
องค์กรมีความร่วมมือในการท างานเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ องค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงานเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเป็นอย่างดี พนักงาน
มีความสัมพันธ์และการดูแลเอาใจใส่ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน การรับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรด้าน
การดูแลเอาใจใส่ ความน่าเชื่อถือ ความคิดสร้างสรรค์ 
และกล้าตัดสินใจ และพนักงานในองค์กรยินดีที่จะ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และมีการเคารพซึ่งกัน
และกัน อยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบจากการสัมภาษณ์และผลจากการสนทนากลุ่ม
ที่ว่า วัฒนธรรมองค์การที่ เ อ้ือต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ทัศนคติ
ต่อการท างาน สร้างความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์
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ภายในหน่วยงาน มีการท างานอย่างมีส่วนร่วม  
การท างานเป็นทีม และการเปิดโอกาสให้มีการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด 
ของ Marquardt (2002, อ้างใน บดินทร์ วิจารณ์, 
2547) ที่ว่าองค์กรแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมองค์กร 
ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่
วัฒนธรรมที่ต่อต้านการเรียนรู้ ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่
สนใจที่จะเรียนรู้ ดังนั้นองค์กรต้องเปลี่ยนค่านิยมทาง
วัฒนธรรมเหล่านี้ก่อน จึงสามารถเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ได้ และวิจารณ์ พานิช (2548) อธิบายว่า 
ในหน่วยงานราชการมีวัฒนธรรมจงรักภักดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา ไม่ข้ามหน้าโดยเอาปัญหาไปปรึกษา
หน่วยงานอื่น จะไม่ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนหากไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เหล่านี้เป็นวัฒนธรรม
อ านาจเน้นการสื่อสารแนวดิ่งซึ่งต้องขจัดให้หมดไปจึง
จะเกิดการจัดการความรู้ขึ้นมาได้  

1.4 ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์และผลจากการสนทนา
กลุ่มพบว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะก่อให้เกิด
การรับรู้ รับทราบ และเกิดความเข้าใจในการท างาน
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ เ ป็ น ปั จ จั ย ห นึ่ ง ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด 
ของสงวน สิทธิเลิศอรุณ (2545) การติดต่อสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การ
ติดต่อทาบทามเป็นการภายใน 2) การติดต่อสื่อสาร
แบบที่เล่นที่จริง การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ 
มนุษย์จะติดต่อ สื่อสารกันโดยใช้ ค าพูด ฟัง อ่าน และ
เขียน จึงควรเน้นการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาถ้อยค า 
คือ การฟังดี พูดดี อ่านดี เขียนดี 

2. ปัจจัยทางจิตที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2.1 แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธิ์  กั บ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 ภาพรวมของแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสุชาดา 
ชลานุเคราะห์ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคม 
ที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
ของหัวหน้าสถานีอนามัย โดยผลการศึกษาพบว่ า  
หัวหน้าที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความเครียดในงาน
น้อยกว่า มีพฤติกรรมอุทิศตนในการท างานมากกว่า  
มีพฤติกรรมส่งเสริมลูกน้องมากกว่า และมีความซื่อสัตย์
ในการท างานมากกว่าหัวหน้าที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า 
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า หัวหน้าที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สูง มีทัศนคติที่ดีต่องานมากกว่าหัวหน้าที่มีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ต่ า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อค้นพบ 
จากการสัมภาษณ์และผลจากการสนทนากลุ่มที่ว่า 
ผู้ปฏิบัติ งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ  จ ะ ต้ อ ง มี 
ความกระตือรือร้น  ความสนใจใฝ่รู้ ที่อยู่ในตัวของแต่
ละคน ความต้องการพัฒนางานหรือต้องการแก้ไข
ปัญหาในการท างาน ความก้าวหน้าในการท างาน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(2551) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  คือ การมุ่ง
ท างานให้ประสบความส าเร็จเป็นเป้าหมาย เพ่ือ
ก่อให้เกิดพลังในการท างาน ในทางวิชาการ ผู้ใดมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความพยายามมาก มีศรัทธา
แรงกล้า จะท างานได้มาก ความส าเร็จของงานที่
เกิดขึ้นจะย้อนกลับมาเป็นพลังหนุนท าให้ท างาน
ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก 

2 . 2  ภ า ว ะ ผู้ น า กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 จ า ก กา ร ศึ ก ษ าพบ ว่ า  ภ า ว ะผู้ น า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝั งลึกในตัวบุคคล อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ภาพรวมของภาวะผู้น าอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับสุจิตรา นภาคณาพร (2554) 
ที่ศึกษากระบวนการจัดการ ภาวะผู้น า และทักษะ 
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ของผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จต่อการประกอบ
กอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยพบผลด้าน
ภาวะผู้น า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แยกเป็ นรายข้ อพบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามมี 
คว ามคิ ด เ ห็ น ต่ ออ งค์ ก ร เ น้ น เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ 
ของบุคคลากรเพื่อส่งเสริมความเก่งหรือความสามารถ
เฉพาะทางขององค์กรเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และ
พัฒนาความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทางของ
องค์กรใหม่  ๆ อยู่ ในระดับมาก นอกจากนี้  ยั ง
สอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์และผลจาก
การสนทนากลุ่มที่ว่า ผู้บริหารหรือผู้น าควรก าหนด
นโยบายด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างชัดเจน เป็นผู้
ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานในหน่วยงาน 
สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงาน และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริม KM ซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของสุพรรณี มาตรโพธิ (2549) 
ที่ กล่ า ว ว่ า  พฤติ ก รรมหรื อคุณลั กษณะต่ า ง  ๆ  
ของผู้บริหารที่แสดงถึงความสามารถในการบริหารที่
เป็นที่ประจักษ์หรือรับรู้ แก่คนอ่ืน ซึ่ งจะช่วยให้ 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การไปสู่เป้าหมาย 
ที่ก าหนด และบุญดี บุญญากิจ (2547) การจัดการ
ความรู้จะไม่ประสบความส าเร็จโดยราบรื่นหากขาด
การสนับสนุนจากผู้น าหรือผู้บริหารองค์กร ซึ่ งผู้น า
จะต้องเข้ า ใจแนวคิดและคิดถึ งผลประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับ โดยผู้น าจะต้องสื่อสารและผลักดัน
ให้มีการจัดการความรู้ในองค์กร 

2.3 ความรู้ความสามารถในงานกับ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  จากการศึกษาพบว่า  ความรู้
ความสามารถมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 ภาพรวมของความรู้
ความสามารถในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Marquardt ได้กล่าวว่า องค์ความรู้เป็นสิ่งที่
ส าคัญต่อองค์กรมากกว่า เงินทุน ต าแหน่ งทาง
การตลาด เทคโนโลยี  หรือทรัพย์สินของบริษัท 
ประเพณี วัฒนธรรม ระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

ต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความรู้และความช านาญ 
ความรู้ คือสิ่งที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมความสามารถใน 
การปรับปรุงและพัฒนาของพนักงาน อันจะน าไปสู่
การบริการที่มีคุณภาพ ทุกคนในองค์กรจ าเป็นต้อง
พัฒนาความรู้  ต้องรับผิดชอบต่อความคิดใหม่  ๆ  
ของตน และต้องพยายามพัฒนาความคิดเหล่านั้นให้
เป็นจริงที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กั บ ข้ อ ค้ นพบจากการสั มภาษณ์  แ ละผลจาก 
การสนทนากลุ่มที่ว่า ความรู้ความสามารถในงาน 
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรให้ความส าคัญต่อ
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการศึกษา 
เรียนรู้ ติดตามและสอบถามความรู้ด้านประกันคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า พฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ชัดแจ้งและความรู้
ที่ฝังลึกในตัวบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ซึ่ง
หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น โดยอาจจะเริ่มจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เช่ น  ในด้ านคว ามรู้ ชั ดแจ้ ง  ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดี 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาและน าแนวปฏิบัติที่ดีจาก
หน่วยงานอ่ืนมาปรับใช้ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้
หน่วยงานมีการเผยแพร่เอกสาร เกณฑ์คู่มือต่าง ๆ ไป
ยังผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  ในด้าน
ความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล ควรส่งเสริมให้มีการบอกเล่า
ประสบการณ์ในการท างานให้เพ่ือนร่วมงานฟัง ควรมี
การฝึกฝนบุคลากรให้มีความพร้อมในการสอนงาน
ผู้ อ่ืน  เป็นต้น โดยการน าแนวทางการส่ ง เสริม
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปรับใช้ในการท างาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

2. จากผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัย
ทางจิตและปัจจัยทางสั งคมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้าน 



Journal of Behavioral Science Vol. 22  No.1 January 2016      ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์  ปีที่ 22  ฉบบัที่ 1  มกราคม 2559   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  |  65 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิ โรฒ และเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อ 
การส่ ง เสริมพฤติกรรมแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ของ
ผู้ปฏิบัติ งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางจิตและ
ปัจจั ยทางสั งคม โดยปัจจั ยที่ มี ผลทางบวกต่ อ
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ชัดแจ้งมากที่สุด 
คือ ความรู้ความสามารถในงาน รองลงมาได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บรรยากาศ
องค์กร ภาวะผู้น า และวัฒนธรรมองค์กร ตามล าดับ 
ส่วนปัจจัยที่มีผลทางบวกต่อพฤติกรรมแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ค ว า ม รู้ ฝั ง ลึ ก ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม รู้
ความสามารถ รองลงมาได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
บรรยากาศองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม
องค์กร และสุดท้ายภาวะผู้น า ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรหรือหน่วยงาน
ควรน าแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปเป็นแนวทางเพ่ือปรับใช้ในการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอ่ืน
ที่สามารถต่อยอดจากองค์ความรู้ที่พบจากการศึกษา
ครั้งนี้ เช่น จากองค์ความรู้เรื่องสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถน าไป
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือสร้างโปรแกรมหรือ
ชุดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาหรือการท าวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  
นอกจากนี้  อาจท าการวิจัยโดยขยายไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่ต้อง
อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลไกในการพัฒนา
บุคลากรและกลุ่ม 
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