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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนเพราะคนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ  นโยบายด้านการศึกษาเป็นนโยบายระดับชาติที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อ
น าความรู้ไปพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งมั่นคง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ เพื่อให้
การน านโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ   หน่วยงานทางการศึกษา
จึงมีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  แต่จากสภาพการจัดการศึกษา
ของไทยในปัจจุบันคุณภาพและมาตรฐานยังไม่เป็นที่พอใจของสังคม ดังที่วิทยา เชียงกูล (2544)  
ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พบว่า   ประชาชนร้อยละ 
60.56 ยังไม่พอใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยให้เหตุผลว่าระบบการศึกษายังไม่มีการ
ควบคุมมาตรฐานการศึกษา การกระจายการศึกษาไม่ทั่วถึงและมาตรฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
มีความแตกต่างกันมาก 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาโดยยึด
หลักความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มาตรา 48 ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
แต่ละสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
คุณภาพทางการศึกษาที่ต้องท าอย่างต่อเน่ือง (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544)  ดังน้ัน
แนวนโยบายดังกล่าวจึงเป็นนโยบายส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปปฏิบัติ แต่การที่จะทราบว่า
สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่   จะต้องมีการประเมินด้วย 
วิธีการต่างๆ เช่น การประเมินคุณภาพเชิงสัมฤทธ์ิผล การรับรองวิทยฐานะสถานศึกษาและการ
รับรองโปรแกรมการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเป็นตัวช้ีคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง   
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (อมรเรศ   ศิลาอ่อน, 2545)  
แต่สิ่งส าคัญในการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การสร้างเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
น้ันๆ จุดเด่นหรือจุดเน้นหลักแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกัน การที่มาตรฐานชาติจะสามารถวัดได้ทุก
ด้าน ทุกเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษาน้ันเป็นไปได้ยาก สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องพัฒนาหรือ
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ปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อ
สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงระบบและพัฒนาเชิงนโยบาย  (เกษม วัฒนชัย,  2545)  
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 การศึกษานโยบายมีความเกี่ยวข้องกันในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสาขา
รัฐศาสตร์มีจุดเน้นด้านกระบวนการนโยบาย คือ การก่อตัวของนโยบาย  (policy formation) จนถึง
การประกาศนโยบาย (policy adoption) ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เริ่มหลังจากน้ันจุดเน้นด้านบริหาร
คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ  (policy implementation) (วรเดช จันทรศร,  2532) เน่ืองจากเป็น
ขั้นตอนที่อาศัยความสามารถในการประสาน จัดการ ให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้  (Pressman & 
Wildavsky, 1973)  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นการศึกษาว่าองค์การสามารถ 
กระตุ้นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ตลอดจนกลไกที่ส าคัญปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่
ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด (วรเดช  จันทรศร, 2532) นอกจากน้ันเป็นการแสวงหาความรู้  
ความเข้าใจ  ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ    เพื่อพัฒนาแนวทาง
สร้างกลยุทธ์ หรือพัฒนาศักยภาพขององค์การ หรือกลุ่มบุคคลที่น านโยบายไปปฏิบัติ ให้สามารถ
จัดประสานกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย(กล้า  ทองขาว, 2538)   เพื่อ  
แก้ปัญหาการล้มเหลวของนโยบาย  (Ham & Hill, 1993)  เพื่อผลักดันให้กลไกทั้งหมดขององค์การ 
ด าเนินไปเพื่อการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนโยบาย (Pressman & Wildavsky, 1973) โดยที่ 
ความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทั้งความสามารถเฉพาะของผู้บริหาร ทรัพยากร รวมทั้ง  
บุคลากรและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษามภีารกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติ  4  ประการ คือ   
การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวประกอบกับมีปัจจัยภายนอกและภายในหลายประการที่ท าให้การ 
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวมีดังน้ี (ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกัน 
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว 
 2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตใน 
วงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 
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 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล 
เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 
 4) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า 
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสังคม 
 5) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ(public information) ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
 6) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส(transparency)   และความ 
พร้อมรับผิด(accountability) 
 7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545   ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึง
ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก
โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 8) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2547 ได้ให้ ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ
น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
 9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา   เมื่อวันที่   
7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน   โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ ใช้เป็นกรอบการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน แวน  มีเตอร์และแวน  ฮอร์น (Van Meter & Van  
Horn, 1975) ระบุว่ากลุ่มของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม  
ใหญ่ คือ 1) มาตรฐานของนโยบาย  2) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่มีผลต่อหน่วยงาน  เพื่อให้การด าเนินการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จและเกิดประสิทธิผล  สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และการก าหนดตัวบ่งช้ีประสิทธิผล
ของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิผลสูงสุดซึ่งกิตติยา  สีออน  (2547)    
ได้ท าการวิจัย  เรื่อง  โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในส าหรับกลุ่มสาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล 
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ของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนักถึงความส าคัญ
และการมีทัศนคติที่ดีตอ่การประกันคุณภาพภายใน การท างานเป็นทีม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งด้านจ านวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างองค์การและการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพภาวะผู้น าของผู้บริหาร และขนาดขององค์การ ส่วนประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามี  2  ส่วน  คือ  ประสิทธิผลระหว่างทาง (intermediate outcome) ได้แก่ 
การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ   การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ
ปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ   และความพึงพอใจในงานของบุคลากร   ส าหรับผลลัพธ์สุดท้าย  
(end outcome or ultimate outcome)  คือ  การบรรลุภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา นอกจากน้ัน 
เก็จกนก  เอื้อวงศ์ (2547) ท าการวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ปัจจัยที่
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยด้านสภาพทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านการเมือง ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการใน
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์   
ด้านสภาพทางกายภาพ และด้านบุคลากร 
 ดังน้ันการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ จึงเป็นขั้นตอนส าคัญทางการ
บริหาร เป็นบทบาทโดยตรงของผู้บรหิาร ที่จะน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบตัิ 
ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมามีสถานศึกษาที่บรรลุผลส าเร็จและไม่บรรลผุลส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ โดยภาพรวมสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาจัดการศึกษายงัไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา อันเน่ืองมาจากมีปัจจัยมากมายที่เป็นอุปสรรคตอ่การจัดการศึกษา แต่
ยังไม่มรีายงานการศึกษาที่ระบุถึงปัญหาหรือความสมัพันธ์ของปัจจัยที่แท้จรงิ  อกีทั้งกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติที่ได้มีการศึกษา ทีผ่่านมายังไม่มีตัวแบบใดที่สามารถอธิบายกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับการจัดการศกึษา โดยเฉพาะการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ    นอกจากน้ันการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาก็ยังไม่มีการจัด
กลุ่มผลของการด าเนินการในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าการประเมินผลความส าเร็จที่
เหมาะสม  ควรประกอบด้วยเรื่องใด ในขั้นตอนของกระบวนการนโยบายเพื่อการพฒันาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างแท้จรงิซึง่ผู้วิจัยได้เสนอกลุ่มของคุณภาพที่เป็นผลของการน านโยบายการประกัน 
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ประกอบด้วยผลด้านผู้เรียน ด้านมาตรฐานวิชาการ ด้านคุณลักษณะ 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านระบบบริหารคุณภาพ และผลงานวิชาการของผู้สอน  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าในกระบวนการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกีย่วข้องสัมพันธ์และส่งผล
ต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   โดยการศึกษาผ่านปัจจัยที่มีผลต่อการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างรูปแบบจ าลองการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยด าเนินการศึกษา หาความสัมพันธ์และสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของ
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สามารถช่วยให้
หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นและเป็นข้อเสนอในเชิง
พัฒนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ 
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ   และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป 
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 2.    เพื่อเปรยีบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ 
หน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

3.    เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และ 
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
 4.   เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5.   เพื่อศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1.   บุคลากรสงักัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระ 
นโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ และความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตกต่างกัน 
 2.   ปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัต ิ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
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 3.   ปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 

 1.  ด้านเน้ือหา  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะขั้นตอนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ( policy 
implementation process) ในประเด็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
ที่ประกอบด้วยปัจจัยด้านสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบตัิ 
และความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษากระบวนการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกลาง 15 แหง่ เท่าน้ัน 
 3.   ด้านการวัดหรือการศึกษาตัวแปร ในรูปแบบการน านโยบายการประกันคุณภาพ  
การศึกษาไปปฏิบัติ  เป็นการแสดงความเห็นต่อการรับรู้ของผูเ้กี่ยวข้องโดยตรงกับการน านโยบาย 
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีได้บูรณาการแนวคิดการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจาก  
นักการศึกษา ดังต่อไปน้ี คือ กรอบแนวคิดของ แวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น (Van Meter & Van 
Horn, 1975) ตัวแบบกระบวนการน านโยบายปฏิบัติ ของ ซาบาเตียร์และแมสมาเนียน (Sabatier & 
Mazmanian, 1980) ตัวแบบของวรเดช  จันทรศร (2540) ประกอบด้วยตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 
(rational model) ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model) ตัวแบบทางด้านการพัฒนา
องค์การ (organization development  model) ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ 
(bureaucratic processes model) ตัวแบบทางการเมือง (political model) ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
(integrative model) ในกรณีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาผู้วิจัยพิจารณาภายใต้กรอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่ือมโยงองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมิได้มุ่งการประเมินผลนโยบาย (policy 
evaluation) แต่มุ่งศึกษาผลในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ  (policy implementation) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
ปัจจัยสาระนโยบาย การสนับสนุนการปฏิบัติและศักยภาพหน่วยปฏิบัติ ที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ โดยปัจจัยเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์ต่อกันใน



 7 

ลักษณะอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยศึกษาเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของปัจจัยต่างๆ เสนอเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงในแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยสาระนโยบาย 
(policy statement factors) 

- วัตถุประสงค ์
- ความสอดคล้องของแนวปฏิบัต ิ
- มาตรฐานโยบาย 

 

ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
 (organization competence factors) 
-โครงสร้างองค์การ 
-ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
-การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 
-บุคลากรปฏบิัต ิ
-ระบบการท างาน 

 

ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ 
(support factors) 

- การส่งเสริมทางเทคนิคทางวิชาการ 
- ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก   
- ความเพียงพอของทรัพยากร 
- การพัฒนาบุคลากร 

 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

(policy performance) 
- ด้านผู้เรียน 
- มาตรฐานทางวิชาการ 
- คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ระบบบริหารคุณภาพ 
- ผลงานวิชาการผู้สอน 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ    
หมายถึง สิ่งต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ ท าให้เกดิ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ก าหนด หรือเป็นปัญหาอุปสรรคท าให้กิจกรรมไมส่ามารถด าเนิน
ไปได้ ประกอบด้วย สาระนโยบาย การสนับสนุนการปฏิบัติ และศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
 2.  ปัจจัยสาระนโยบาย หมายถงึ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหต ุ
ที่เป็นสิ่งก าหนดให้เกิดการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัตซิึ่งมสีาระส าคัญใน
รูปขององค์ประกอบข้อก าหนดเป็นลักษณะของวัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายที่เป็น 
มาตรฐานที่จะต้องสื่อถึงความต้องการของข้อก าหนดศึกษาโดยการวัดผ่านตัวแปรสังเกต 3 ชุด ดงัน้ี 
  2.1  วัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถงึ การมีหรือไม่มีวัตถุประสงค์ระบุไว้ใน 
นโยบาย ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ความจ าเป็นและความเข้าใจในวัตถุประสงค์นโยบาย ที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
  2.2  ความสอดคลอ้งของแนวปฏิบัติ หมายถงึ การก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
ของนโยบาย เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจหรือปรัชญาของมหาวิทยาลัยหรอืไม ่ เพยีงใด 
รวมทั้งความสัมพันธ์ในทิศทางของนโยบายต่างระดับ ได้แก่ ระดับชาติ (พรบ.การศกึษาแห่งชาติ) 
ระดับกระทรวงและระดับมหาวิทยาลัย 
  2.3  มาตรฐานนโยบาย  หมายถึง  ความชัดเจนของขั้นตอนในการด าเนินนโยบาย
ได้ สามารถมองเห็นแนวทางปฏิบัติ ตัวบ่งช้ีว่าบรรลุผลของการปฏิบัติ และมีหลักการเป็นไปตาม
ทฤษฎีหรอืแนวคิดทางวิชาการให้สามารถยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามได้ 
 3.  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  หมายถึง  ตัวแปรแฝงของรูปแบบความสัมพันธ์ 
โครงสร้างเชิงสาเหตุที่ค านึงถึงการปฏิบัติในนโยบายได้หรือไม ่จากการได้รับหรอืไม่ไดร้ับการ 
ส่งเสริม การช่วยเหลือที่นอกเหนือจากการจัดสรรทรพัยากรโดยปกติ เป็นการสง่เสริมจากภายนอก
มหาวิทยาลัย และการส่งเสริมให้มีกลไกการควบคุม ก ากับภายในมหาวิทยาลัย ใหเ้กิดการปฏิบตัิ
หรือการต่อต้าน ยับยั้ง การขาดแคลนสิง่เหล่าน้ีมีผลให้ปฏิบัตินโยบายไม่ได้ ศึกษาโดยการวัดผ่าน
ตัวแปรสังเกต 4 ชุด ดังน้ี 
   3.1  การสง่เสริมทางเทคนิควิชาการ หมายถงึ การจัดให้มีการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัตินโยบาย การส่งเสรมิให้มีการให้ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการมีคู่มือเอกสาร การ
ตรวจเยี่ยม การสัมมนาหรือวิธีการต่างๆ ทัง้จากหน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) และหน่วยงานภายนอก 
(สมศ.) เพื่อใหส้ามารถปฏิบัตินโยบายได ้
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  3.2  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก หมายถงึ การสง่เสริมใหป้ฏิบัติได้จาก 
อิทธิพลของหน่วยงานภายนอกหน่วยปฏิบัติ  ในรูปของการยอมรับผลงานของมหาวิทยาลัย  หรอื 
การเช่ือถือในรายงานการประเมินตนเองท าให้เกิดแรงกระตุ้นให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติได้ดเีมื่อมีความ
คล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น การมีส่วนร่วมของแหล่งฝึกปฏิบัติ 
  3.3  ความพอเพียงของทรพัยากร หมายถงึ ปริมาณของวัสด ุอุปกรณ์ เงินและคนที่
เหมาะสมกับการปฏิบัตินโยบาย หรือมกีารจัดสรรสิ่งจ าเป็นแยกได้เฉพาะการปฏิบัตินโยบายรวมทั้ง  
การมีบุคลากรที่คอยให้ค าปรึกษาการปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัย 
  3.4  การพัฒนาบุคลากร  หมายถงึ  วิธีการต่างๆ  ที่ช่วยให้บุคลากรมีความรู้เพือ่ 
สามารถปฏิบัติได้ ไม่ว่าด้านการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสง่เสริมให้มีการสร้างงาน
และใช้ประโยชน์จากงานวิชาการด้านการปฏิบัตินโยบาย จัดตั้งกรรมการเฉพาะ การสอนงาน การ
หมุนเวียนคนรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  หรือการศกึษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ หมายถงึ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง 
เชิงสาเหตุ ทีพ่ิจารณาความสามารถขององค์ประกอบต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยปฏิบัติตาม 
นโยบาย เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัต ิหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง
ทุกองค์ประกอบจะมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มสี่วนให้ด าเนินการภายใต้ทรัพยากรโดยอาศัย
การบริหารคนและวัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างการบรหิารองค์การ สถานการณ์แวดล้อมของการจัดการศึกษา 
และวิธีการท างานของทุกคน เพื่อให้เกิดผลงานตามเป้าหมายภารกิจที่ก าหนดไว้ให้ด าเนินกิจกรรม
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติได้ โดยการวัดผ่านตัวแปรสังเกต 5 ชุด ดังน้ี 
  4.1  โครงสร้างองค์การ หมายถึง การปฏิบัตินโยบายภายใต้การการบริหารองค์การ
ปกติแบบเดิม หรือมีการปรับล าดับช้ันของการบริหาร การปรับกระบวนการมอบหมายงานหรือ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการสื่อสาร การประสานงานภายในมหาวิทยาลัย  
  4.2  ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้บริหารที่ใช้ทักษะการ 
บริหารจัดการจากการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าคิดกล้าท าสิ่งใหม ่หรือการมีทักษะ 
ส่วนตัวอื่นๆ เช่น การมอบความไว้วางใจ การให้โอกาสกับบุคลากร ช่วยให้เกิดการปฏิบัตินโยบาย  
ได้ในมหาวิทยาลัย 
  4.3  การบรหิารจัดการในหน่วยปฏิบัติ หมายถึง วิธีการจัดการกับทรัพยากรใน 
มหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติได้จริง โดยการจัดสรรให้เพียงพอ 
ให้เกิดความคล่องตัว ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
ข้อตกลงในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป 
ปฏิบัติได้ในมหาวิทยาลัย 
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  4.4  บุคลากรปฏิบัต ิหมายถงึ บุคลากรทัง้หมดในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัตินโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.5  ระบบการท างาน หมายถึง  กระบวนการด าเนินกิจกรรมการปฏิบัตินโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการช่วยเหลือกันในเรื่องการจัดท ารายงานประเมิน การร่วมกนั
ยกเว้นหรือเพิ่มวิธีการท างานที่เป็นแบบฉบับเฉพาะเพื่อให้ท างานร่วมกันได้  หรือการจัดให้มีระบบ 
สวัสดิการ สิ่งตอบแทน อันจะท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ 
 5.  ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ตัวแปรตามสุดท้ายทีร่ับอิทธิพลจาก
ปัจจัยสาระนโยบาย การสนับสนุนการปฏิบัติและศักยภาพหน่วยปฏิบัติ เป็นคุณภาพที่เกิดขึ้นขณะ
และภายหลังมหาวิทยาลัย ได้น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เป็นการพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เป้าหมายเฉพาะตามตัวบ่งช้ีคุณภาพแต่เป็นการรับรูถ้ึง
ผลที่เกิดขึ้นทั้งต่อผู้เรยีน ผูส้อน กระบวนการจัดการเรียนการสอน ชุมชน รวมทั้งผลที่เกิดขึน้
ต่อเน่ืองในระยะยาวจนกว่าจะประเมินนโยบาย โดยการวัดผ่านตัวแปรสังเกต 6 ชุด ดังน้ี 
  5.1  ผลด้านผู้เรียน หมายถงึ คุณภาพทีมุ่่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักศึกษา ทั้ง 
โอกาสการเข้ารับการศึกษา พัฒนาการขณะศึกษา การมสี่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนผลการเรียนที่
เกิดจากการจัดการศึกษา ภายใต้การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  5.2  มาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเป็นคุณภาพของกระบวนการวัด 
และประเมินผลของการเรียน การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้วยการประเมิน หรือการน าผลงานวิชาการมา
พัฒนากระบวนการเรียน การสร้างช่ือเสียง และการได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น 
  5.3  คุณลักษณะทางวิชาชีพ หมายถึง ผลที่เกิดในลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์
ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริการความรู้ในชุมชน การส่งเสริมทัศนคติการท างานใน
ชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การจัดการเรยีนรู้ทุกมิติและเน้นคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานบริการการปรับแผนการเรียนที่เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  
  5.4   กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ผลทีเ่กิดขึ้นต่อการเปลีย่นแปลงในเชิง 
พัฒนาการทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน  ผ่านการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี  
สัมพันธภาพ ความร่วมมือ ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้สอน 
  5.5  ระบบบรหิารคุณภาพ  หมายถึง ผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้จากการพฒันาการ
ของกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อย่างต่อเน่ือง มีการติดตามกิจกรรมที่เหน็
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ปรับปรุงให้ดขีึ้น รวมทั้งการพัฒนาในภาพของความเกี่ยวโยงของ 
ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร องค์การและชุมชน 
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  5.6  ผลงานวิชาการผู้สอน หมายถึง ผลทีเ่กิดขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุนให้มี 
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของอาจารย์และบุคลากรและการน าผลงานวิชาการมาใช้ประโยชน์
จริงในชุมชน เผยแพรสู่่สังคม และการจัดการเรียนการสอน 
 6.  การน านโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง  ขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการบรหิารจัดการด้านการศึกษา  
การจัดสรรทรพัยากร และการประสานงานต่างๆ เป็นต้น  
 7.  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  นโยบายที่แสดงถงึคุณภาพมาตรฐาน การ 
อุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการในเชิงนโยบาย เพื่อกอ่ให้เกิดผลตรงตามปรัชญาและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย สอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม และตอบสนองต่อพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ภายใต้เงื่อนไขตัวบง่ช้ีคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จ านวน 40 แห่งทั่วประเทศ  แต่ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี ศึกษาเฉพาะ 
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางทั้ง  15  แห่ง ประกอบด้วย  

8.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
8.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
8.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
8.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
8.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
8.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
8.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
8.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
8.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8.10  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
8.11  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
8.12  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
8.13  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
8.14  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
8.15  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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 9.  ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ปัจจัยหรือประเด็นที่ศึกษา ซึ่งไม่สามารถวัดหรือ
สังเกตไดโ้ดยตรง ประกอบด้วย สาระนโยบาย การสนับสนุนการปฏิบัติ ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ และ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 อาศยัรูปแบบ
ความสัมพันธ์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรสัน (pearson’s coefficient correlation)    
 10. ตัวแปรสังเกตได้ (observe variable) หมายถึง ประเด็นหรอืข้อมูลทีส่ามารถศึกษาได้ 
ด้วยการวัดหรือการสงัเกต เป็นรูปธรรมของการศึกษาตัวแปรในรูปแบบการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ผ่านเครื่องมือวัดที่มีค่าตัวเลขเชิงปริมาณ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ 
ตัวแปรแฝง สามารถวิเคราะหไ์ด้ถงึความเหมาะสมของการเป็นตัวแทนของตัวแปรแฝงน้ัน  ๆประกอบด้วย 
ตัวแปร 18 ตัว ได้แก ่ 1) วัตถุประสงค์  2)  ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  3)  มาตรฐานนโยบาย 
เป็นตัวแทนตัวแปรแฝงสาระนโยบาย 4) การส่งเสรมิทางเทคนิควิชาการ 5) ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก  6) ความพอเพียงของทรัพยากร  7) การพัฒนาบุคลากร  เป็นตัวแทนตัวแปรแฝง
การสนับสนุนการปฏิบัติ  8) โครงสร้างองค์การ 9) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 10) การบรหิารจัดการใน
หน่วยปฏิบัติ  11) บุคลากรปฏิบัติ  12) ระบบการท างานเป็นตัวแทนตัวแปรแฝงศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติ 13) ผลด้านผู้เรียน  14) มาตรฐานทางวิชาการ 15) คุณลักษณะทางวิชาชีพ  16) กิจกรรมการ
เรียนการสอน  17) ระบบบรหิารคุณภาพและ  18) ผลงานวิชาการผู้สอน เป็นตัวแทนตัวแปรแฝง
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 1.   ได้ทราบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ และ 
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2.   ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ   
และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ 
 3.   ได้น าเสนอสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

4. ได้น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 5.    ได้ข้อเสนอให้หน่วยงานระดับควบคุม ก ากับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีความส าเร็จต่อการน า 
นโยบายไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
 6.  ได้ขอ้เสนอแนวทางการประเมินการปฏิบัติ หรือการพฒันาเชิงนโยบาย ส าหรับ 
หน่วยงานระดับชาติที่ควบคุม ก ากับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 


