
บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวทางการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ประกอบด้วย 
 1.   แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.   ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ   
  2.1  ตัวแบบของแวน มีเตอร์และแวน ฮอร์น (Van Meter & Van Horn)  
  2.2  ตัวแบบของ ซาบาเตียร์ และแมซมาเนียน (Sabatier & Mazmanian)  

 2.3  ตัวแบบของวรเดช  จันทรศร 
 3.   วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 4.   นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.   การประกันคุณภาพอุดมศึกษา และภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 6.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษากลุม่ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ 
  พัฒนาสังคม และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 7.   การบูรณาการเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบจ าลองเพื่อศึกษา
การน านโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 

แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy  implementation)  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) และนโยบายสาธารณะ (public policy) ทั้งน้ี
เพราะการน านโยบายไปปฏิบัติ    เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการของนโยบายที่เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการก าหนดนโยบาย และเมื่อนโยบายได้รับความเห็นชอบในการน าไปประกาศใช้ใน
ลักษณะต่างๆ เช่น  พระราชบัญญัติ  ค าสั่งฝ่ายบริหารหรือมติคณะรัฐมนตรี  ค าพิพากษาของศาลสูง
หรือศาลฎีกา ประกาศหรือกฎกระทรวง    หลังจากน้ันนโยบายถูกน าไปปฏิบัติอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง  หากนโยบายไม่มีความเหมาะสมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนตามที่คาดหวังไว้   
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 ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ
นโยบาย (policy process)   ซึ่งในอดีตมักจะถูกมองข้ามไปหรือไม่ได้รับความสนใจ    การตัดสินใจ 
เลือกนโยบายที่ไม่เหมาะสม  เมื่อน านโยบายไปปฏิบัติยอ่มท าให้นโยบายดังกล่าวไม่บรรลุผลตาม
ความต้องการและอาจท าให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก  โดยทั่วไปการศึกษา
นโยบายสาธารณะจะแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนแรก  การก่อรูปและการออกแบบ
นโยบาย  ขั้นตอนที่สอง  คือ  การน านโยบายไปปฏิบัติ  และขั้นตอนที่สาม  คือ  การประเมินผล
นโยบาย    ในส่วนของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนที่เป็นปัญหามาโดยตลอด  โดยเฉพาะ
ภายใต้แนวทางการศึกษาแบบกล่องด า(black box)  ซึ่งสรุปว่าการศึกษาการตัดสินใจนโยบาย 
(policy decision) คือ  การศึกษาการน าโยบายไปปฏิบัติโดยอัตโนมัติ  ทั้งน้ีเพราะการตัดสินใจ
นโยบายมุ่งที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ตั้งใจและพึงปรารถนา ท าให้การศึกษามุ่งความสนใจไปที่การ
ปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ และการเสนอตัวแบบส าหรับการตัดสินใจนโยบาย โดยขยาย
ความคิดเกี่ยวกับโอกาสความส าเร็จของแต่ละทางเลือกนโยบาย 

 1. ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติจะท าให้ทราบถึงขอบเขตของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ว่ามีความครอบคลุมในกิจกรรมส่วนไหนของการวิเคราะห์นโยบายบ้าง  
โดยเฉพาะการศึกษาจากทัศนะที่หลากหลายต่างกันของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจะท าให้ผู้สนใจ
สามารถขยายมุมมองเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างรอบด้าน  ซึ่งบางส่วนอาจจะมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน  แต่บางส่วนอาจจะบ่งบอกความแตกต่างได้ชัดเจน  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
  วิลเลี่ยม (Walter Williams, 1971)  กล่าวว่า  การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นความพยายาม
ที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากรในหน่วยงานหน่ึง   
(a cohesive organizational unit) และกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ  
  เพรสแมนและวิลดัพสกี้ (Jeffrey L. Pressman&Aaron Wildavsky, 1973)  กล่าวว่าการ
น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการด าเนินงานให้ลุล่วง  ให้ประสบความส าเร็จ  ให้ครบถ้วน  ให้เกิดผล
ผลิต  และให้สมบูรณ์  ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลก าลังปฏิบัติอยู่   และเป็นธรรมชาติของนโยบายดังน้ันการ
น านโยบายไปปฏิบัติเป็นภารกิจขององค์การที่จะต้องรับผิดชอบน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จในทุกด้าน ทั้งความเรียบร้อยในการด าเนินงาน ความครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การก่อให้เกิดผลผลิตที่พึงปรารถนา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่องค์การราชการ
ปฏิบัติอยู่เป็นงานกิจวัตร (routine)  



 15 

  แวน ฮอร์นและแวน มีเตอร์ (Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter, 1976) กล่าว
ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งมวลที่กระท าโดยรัฐบาลและ
เอกชน  ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล  ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสินใจนโยบาย  รวมถึงปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความพยายามที่จะ
เปลี่ยนรูปแบบของการตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบัติ  รวมทั้งความพยายามที่จะบรรลุการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้จากการตัดสินใจนโยบาย 
  บาเดช (Eugene Bardach, 1980)  กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นเกมส์ 
ของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ  
และเห็นว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามข้อก าหนดของนโยบาย  การน านโยบาย
ไปปฏิบัติเป็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมือง  และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นโอกาสแรกที่
จะได้น าการตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายไปปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นจริง  และขั้นตอน
ทั้งหมดของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นการสังเคราะห์และแสดงให้เห็นถึงความหวัง
ในการแก้ไขปัญหาของสังคม  ความกลัวเกี่ยวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน  และ
จินตนาการของผู้มีส่วนร่วมที่ต้องการจะเน้นการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จอย่าง
สมบูรณ์    การน านโยบายไปปฏิบัติจึงครอบคลุมกระบวนการแปลงนโยบายที่เป็นนามธรรมให้
เป็นแผนงานรูปธรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบระดับความส าเร็จได้  
  แมซมาเนียนและซาบาเตียร์ (Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, 1989) กล่าว
ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการน าการตัดสินใจ  นโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผล 
ส าเร็จ  เป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือค าสั่ง
ของฝ่ายบริหาร  หรือค าพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกา   
  ชีมาและรอนดิเนลลี (G. Shabbir Cheema & Denis A. Rondinelli, 1983) กล่าวว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการน านโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ โดย มี
จุดมุ่งหมายส าคัญ  คือ  การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ 
  สมิธ (Thomas B. Smith, 1973)  กล่าวว่าการน านโยบายเป็นกระบวนการบริหารงาน
กิจวัตรหรือกระบวนการทางเทคนิคของระบบราชการ 

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (factors influencing policy 
implementation) จะท าให้ทราบว่าในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน  ความส าเร็จ (success)  
หรือความล้มเหลว (failure)  ของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  ได้แก่  
แหล่งที่มาของนโยบาย (source of the policy) ความชัดเจนของนโยบาย  (clarity of the policy) การ
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สนับสนุนนโยบาย (support for the policy) ความซับซ้อนในการบริหารงาน (complicity of the 
administration)  สิ่งจูงใจของผู้ปฏิบัติ  (incentives for implementers) และการจัดสรรทรัพยากร 
(resource allocation) เพื่อสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมและพอเพียง  ซึ่งปัจจัย
ต่างๆ เหล่าน้ีจะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องหลายประการ  เช่น    ข้อจ ากัดทางกฎหมาย  
ความจ าเป็นในการพิจารณาตามหลักเหตุผลของระบบราชการ  เป็นต้น (Brever and Deleon, 1983) 
โดยมีรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ  ดังน้ี 
  2.1 แหล่งที่มาของนโยบาย (source of policy) นโยบายอาจมีที่มาหรือผ่ าน
กระบวนการก าหนดนโยบาย (policy formulation) จนกระทั่งปรากฏเป็นนโยบายในหลายลักษณะ
เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ปรารถนา  ดังน้ี 
   2.1.1 ประการแรก  การแถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่ายบริหาร  ลักษณะของ
นโยบายประเภทน้ีอาจกระท าในรูปของการประกาศแถลงการณ์หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งก่อน
จะถึงขั้นตอนน้ี  นโยบายจะต้องผ่านกระบวนการก่อรูปนโยบาย (policy formation) การพัฒนา
ทางเลือกนโยบาย(policy alternative development) และการตัดสินใจเลือกนโยบาย (policy decision 
making) เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน แถลงการณ์หรือประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี  ที่มีต่อการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ (public problems) จึงเป็นผลผลิต (outputs) ของระบบการเมืองซึ่งมีผลโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (legality) ในการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องน าไปปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง 
   2.1.2  ประการที่สอง  เน้ือหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย  กฎหมายคือรูปธรรม
ของนโยบายที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจนโยบายและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้  กฎหมายจึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางการเมือง  กล่าวคือ  เป็น
ผลผลิตจากการประนีประนอม (compromise) ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ันเน้ือหา
สาระส าคัญของกฎหมายอย่างน้อยที่สุดจะต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายน้ัน  เน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมายจะต้องประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย  มาตรการในการด าเนินการ  และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย  
ตลอดจนบทลงโทษต่อผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย  หากเน้ือหาสาระส าคัญดังกล่าวมีความ
ครอบคลุมต่อประเด็นปัญหานโยบายต่างๆ ที่ต้องการจะแก้ไข  การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  จะมีความเป็นไปได้สูง  ตรงกันข้ามถ้าหากเน้ือหา
สาระส าคัญของกฎหมายมีข้อบกพร่องมาก  และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการน าไปปฏิบัติ  จะ
น าไปสู่ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาได้มาก  ดังน้ันเน้ือหาสาระส าคัญของกฎหมายจึงมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง   
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   2.1.3  ประการที่สาม  ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการ
ประกาศใช้กฎหมายที่ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลน้ัน  โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความร่วมมือกันตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  กล่าวคือนโยบายใดๆ 
ของฝ่ายบริหารที่จ าเป็นจะต้องประกาศเป็นกฎหมาย จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารได้รับความ
ร่วมมือหรือการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ  เพราะเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ความ
ร่วมมือ  ร่างกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายบริหารมีโอกาสจะตกไปได้มาก จึงจะท าให้ฝ่ ายบริหารไม่
สามารถน านโยบายที่ตนต้องการไปปฏิบัติได้   
   2.1.4  ประการที่สี่  ข้าราชการระดับสูง  โดยปกติหน่วยราชการและองค์การ
ราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน  โดยน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ประสบความส าเร็จ  แต่บทบาทหน้าที่ขององค์การราชการมิใช่มี
แค่เพียงการน านโยบายไปปฏิบัติเท่าน้ัน  แต่ยังมีบทบาทส าคัญในการริเริ่มการก่อรูปนโยบายและ
การพัฒนาทางเลือกนโยบายอีกด้วย  โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงหรือผู้น าองค์การจะมีบทบาท
มากในการก าหนดปัญหานโยบายและการพิจารณาเสนอทางเลือกนโยบายต่อฝ่ายการเมือง    ถ้า
ผู้น าองค์การราชการก าหนดปัญหานโยบายสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และการ
เสนอทางเลือกนโยบายเป็นทางเลือกที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้  โอกาสที่ผู้ก าหนดนโยบายจะ
ผลักดันให้เป็นนโยบาย  โดยถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นไปได้สูง   
   2.1.5 ประการที่ห้า การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาล  โดยทั่วไปค าพิพากษา
ของศาลฎีกา  ซึ่งเป็นศาลสูงสุดและถือเป็นที่สิ้นสุด  คือ นโยบายสาธารณะที่ส าคัญของทุกสังคม  
เพราะค าพิพากษาดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานส าหรับผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติตาม  โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ   เมื่อมีปัญหาในทางกฎหมายและศาลฎีกาได้
พิพากษาไว้อย่างใด ค าพิพากษาน้ันคือบรรทัดฐานที่หน่วยราชการจะต้องปฏิบัติตาม  ดังน้ัน  
องค์การราชการที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ  จึงต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลสูง
หรือศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนด้วย  และถื อเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
มิฉะน้ันอาจถูกฟ้องร้องจากผู้เกี่ยวข้องที่สูญเสียประโยชน์เพราะการไม่ปฏิบัติตามขององค์การ
ราชการที่รับผิดชอบ 
  การที่นักวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของนโยบาย
ว่าเป็นปัจจัยก าหนด (determinant factors) ที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ก็
เพราะว่ามีบทบาทส าคัญในการริเริ่มการก่อรูปนโยบายและการก าหนดนโยบายมีความหลากหลาย
ทั้งในด้านอ านาจ  และหน้าที่  ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการก าหนด  คัดเลือกและการบริหาร
นโยบายด้วย แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะไม่มีอ านาจในการน านโยบายไปปฏิบัติ  แต่เป็นผู้มีอ านาจ
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สูงสุดในการให้ความเห็นชอบนโยบายที่ต้องประกาศใช้เป็นกฎหมาย  อ านาจดังกล่าวจึงมีผลต่อ
การต่อรองให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามด้วย  ส่วนฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการน านโยบายไป
ปฏิบัติโดยผ่านองค์การราชการที่ตนรับผิดชอบ  อาจใช้อ านาจส่วนตัวหรือใช้อ านาจผ่านระบบ
ราชการที่ตนมีอิทธิพลในการรับผิดชอบอยู่โดยตรงก็ได้  การกระท าดังกล่าวของฝ่ายบริหารเป็นที่
ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมต่างๆ (Pressman and Widavsky, 1984 ; Bardach, 1977) 
  นักวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องตระหนักไว้ด้วยว่า  มีความยุ่งยากเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของนโยบายอยู่ด้วย  กล่าวคือ  แหล่งที่มาต่างๆ ของนโยบาย  อาจจะมีความขัดแย้งกัน
และไม่ส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติด าเนินไปได้ด้วยดี  และในบางกรณีอาจเป็นปรปักษ์ต่อ
กันด้วย  จนกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการน านโยบายไปปฏิบัติมิให้ประสบความส าเร็จ  (Lazin, 
1973)  ซึ่งกรณีเช่นน้ีเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องพยายามมิให้เกิดขึ้น  หรือหากหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ก็จะต้องให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  มิฉะน้ันจะส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบ
ความล้มเหลวมากกว่าความส าเร็จ  ซึ่งจะท าให้เกิดความสูญเสียมากมายทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ  เวลา  และโอกาสของประชาชนที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 
  2.2 ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of policy) เป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมาย
ของนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในบางครั้งอาจพบว่านโยบายมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน  แต่มาตรการในการปฏิบัติไม่ชัดเจน  หน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบอาจต้องใช้ดุลยพินิจของ
ตนในการปฏิบัติ  และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้เช่นกัน  ในกรณีที่วัตถุประสงค์ของ
นโยบายไม่ชัดเจน  อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยแรกของความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ
เพราะผู้ปฏิบัติไม่ทราบแน่ชัดว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายคืออะไร  ภาระจึงตกกับผู้ปฏิบัติ
ที่จะต้องตีความเอาเอง  ซึ่งอาจถือโอกาสด าเนินการตามที่ตนพอใจ  ลักษณะดังกล่าวจะยิ่งก่อให้เกิด
ความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติได้มาก  หากนโยบายใดก็ตามมีเป้าประสงค์ (goals) หรือ
วัตถุประสงค์ (objectives) ที่ชัดเจนมาก ก็จะยิ่งส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอด
ประสานกัน  และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
   การขาดความชัดเจนและความแน่นอนของนโยบายอาจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่ งใน
การก าหนดนโยบายโดยข้าราชการระดับสูง  ซึ่งอาจเกิดจากความสับสนในข้อกฎหมายต่างๆ  ซึ่ง
ส่งผลให้การตัดสินใจในระดับบุคคลมีผลต่อความคลุมเครือในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย  ปัญหาอีกประการหน่ึงที่พบอยู่เสมอ คือ  การขาดการก าหนดวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการแปลงนโยบายให้เป็นกิจกรรมการปฏิบัติ  จนกระทั่งการน านโยบายไปปฏิบัติโดย
บุคลากรระดับล่างสุดประสบกับปัญหาขึ้น  เมื่อถึงเวลาน้ันผู้รับผิดชอบจึงเริ่มคิดหาวิธีการที่จะท า
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ให้การน านโยบายไปปฏิบัติด าเนินไปด้วยดี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (Stevens and 
Steven, 1970  ; Meranto, 1967 ; Halperin, 1974) 
   นักวิเคราะห์นโยบายจ าเป็นจะต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างความมุ่งหมาย
และนโยบายให้ชัดเจน  กล่าวคือ  ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบาย
ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ปรากฏอยู่ให้บรรลุผล   ในขณะที่ทางด้านนโยบายน้ัน
จะต้องประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้ออกแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ  
ผู้ก าหนดนโยบายในระดับสูงส่วนใหญ่จะก าหนดความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้อย่างกว้างๆ มี
ลักษณะทั่วไป  และมีความเป็นนามธรรมสูง  จึงเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าจะต้องด าเนินนโยบาย
อย่างไร  มีข้อก าหนดอะไรบ้าง  เพราะในทางปฏิบัติน้ัน  หากมีการก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินงานมากไป  (over specification)  หรือมุ่งเน้นการจัดการในจุดย่อย (micromanagement)  มาก
เกินไป  จะเป็นการสร้างเงื่อนไขผูกมัดที่ไม่มีความยืดหยุ่น ท าให้การบริหารนโยบายไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป  ซึ่งจะเป็นการบั่นทอน  มิให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อาจท าลายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติได้เช่นกัน  
(Marschak, 1967 ; Brunner, 1968) หรือความไม่สมดุลระหว่างศักยภาพของนโยบายและทรัพยากร  
กล่าวคือ  นโยบายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสูง  แต่ไม่มีทรัพยากร
เพียงพอในการน านโยบายไปปฏิบัติ  จะส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว 
   การก าหนดนโยบายที่ดีจึงต้องค านึงความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย
และรายละเอียดที่เหมาะสม  หากปรากฏว่านโยบายมีรายละเอียดมากเกินไปหรือน้อยเกินไป  อาจ
ท าให้ผู้บริหารนโยบายไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบาย  และอาจท าให้เกิดการบิดเบือน
นโยบายโดยการน าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม  ดังน้ัน  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบาย
จะต้องค านึงถึงความส าคัญเกี่ยวกับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบาย  โดยตั้งความมุ่ง
หมายไว้อย่างระมัดระวัง  และควรจัดท าแผนเพื่อการประเมินผลนโยบาย  และก าหนดกลยุทธ์การ
น านโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ (Brever and 
Deleon, 1983)  
   ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่  
การระบุสภาพปัญหานโยบายอย่างครอบคลุมครบถ้วน  การก าหนดผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
อย่างชัดเจน  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา  และการประเมินทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการด าเนินการอย่างเหมาะสม  ซึ่งจะมีบทบาทอย่างส าคัญในการส่งเสริมการน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 การสนับสนุนนโยบาย (support for policy) เมื่อก าหนดนโยบายเรียบร้อยแล้ว  
นโยบายจะถูกน าไปปฏิบัติอย่างไร  หรือจะได้รับการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่  ค าตอบของค าถาม
เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติ  และผู้ที่ได้รับผลจากการปฏิบัติตามนโยบาย
น้ัน  หรืออาจพิจารณาในแง่ของการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ว่า มีกลุ่มใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับการน านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งกลุ่มในรัฐบาลได้แก่  นักการเมืองที่ เกี่ยวข้อง  องค์การราชการที่
รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ  หรือผู้มีอ านาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  เป็นต้น  ส่วน
กลุ่มภายนอกรัฐบาล  อาจได้แก่  สมาชิกในเขตเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  กลุ่มอิทธิพลและกลุ่ ม
ผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา  และสาธารณชนทั่วไป  เป็นต้น  กลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่
สนับสนุนหรือคัดค้านนโยบาย  จะมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติอย่างพอเพียงหรือไม่  และจัดสรรมาจากแหล่งใด  จะต้องใช้จ่ายมากน้อยเท่าไร  
พันธะข้อตกลงมีความมั่นคงเพียงใด  และมีระยะเวลาผูกพันที่จะต้องกระท าให้ส าเร็จนานเท่าใด  
ค าถามเหล่าน้ีล้วนต้องการค าตอบในเชิงนโยบาย และต้องพิจารณาทางเลือกในการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้เหมาะสม  (Commoner, 1968  ; Derthick, 1972 ; Pincus, 1972) 
  2.4 ความซับซ้อนในการบริหารงาน  (complexity of administration)  การน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ  
ดังน้ัน  ผู้บริหารควรจะพิจารณาการบริหารนโยบายทั้งในมิติของแนวราบ ( horizontally)  และ
แนวดิ่ง (vertically)  ควบคู่กันไป  และจะเห็นได้ชัดเจนว่า  ยิ่งมีจ านวนหน่วยงานหรือองค์การเข้ามา
เกี่ยวข้องการน านโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด   ก็จะยิ่งท าให้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย (Greenwood, 1976) 
   ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติในมิติของการประสานงานระหว่างองค์การต่างๆ 
น้ัน  อาจพบว่าตัวแทนของแต่ละองค์การอาจมีการเพิ่มวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของตนเองเข้า
ไปด้วย  จึงท าให้นโยบายมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากเดิมได้มาก  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างส าคัญต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติ    อุปสรรคที่ส าคัญในการบริหารนโยบาย  คือ  การกระจัดกระจายของ
กระบวนการตัดสินใจโดยผ่านหน่วยปฏิบัติต่างๆ อย่างมากมาย (Robert Levine, 1972)   
    การน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  ผู้
ก าหนดนโยบายและผู้มีอ านาจตัดสินใจนโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความ
ซับซ้อนสูง หรือมีสายการบังคับบัญชายาวเกินไป  และมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเกินไป
เพราะลักษณะต่างๆ  ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย  และการใช้
ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อ
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ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  การมอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นเอกภาพและไม่มีความ
ซับซ้อนในการบริหารงานมาก  จะเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติให้ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5 สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ (incentives for implementers) การน านโยบายไปปฏิบัติ
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่  นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว  อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการ
สร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติอีกด้วย  ประเด็นน้ีจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการท างาน
และปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ (work and motivation)  มีข้อ
น่าสังเกตว่าในระบบราชการเป็นระบบที่ขาดการรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  สัญญาณด้าน
การตลาด (market signals)  ท าให้เกิดความยากล าบากที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งจูงใจส าหรับผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ  และอะไรคือรางวัลหรือการลงโทษที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับส าหรับการให้บริการที่ดี
และบริการที่ไม่ดี (Schultze, 1970  ; Halperin and Kanter, 1973)  
    ลักษณะของสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติ  อาจกระท าได้หลายกรณี  อาทิเช่น  การเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  การเลื่อนต าแหน่ง  ส่วนการลงโทษในกรณีที่ท าให้งานล้มเหลว  อาจ
กระท าได้หลายกรณีเช่นกัน  เช่น  การระงับการขึ้นเงินเดือน  การงดเงินรางวัลประจ าปี  การ
โยกย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญน้อยกว่า  เป็นต้น  มาตรการเหล่าน้ีควรจะประกาศให้ผู้
ปฏิบัติทราบชัดเจนล่วงหน้า  พร้อมทั้งการจัดระบบการประเมินผลงานที่มีความน่าเช่ือถือ  เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเสมอภาค  อย่างไรก็ตาม  การจัดสรรสิ่งจูงใจดังกล่าวจะเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณ ( budget allocation)  เพื่อการสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเป็นส าคัญ  โดยองค์ประกอบของต้นทุนได้ครอบคลุมคา่ใช้จ่ายเหล่าน้ีไว้ด้วย
แล้ว  การจัดสรรสิ่งจูงใจดังกล่าวจึงสามารถกระท าได้  
  2.6 การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation)  ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ แผนงานหรือโครงการใด  แม้จะมีปัจจัยอื่น
ครบถ้วน  แต่ถ้าขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน แผนงานและโครงการอาจประสบความ
ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึงทั้ง
เงินทุน  เวลา  และบุคลากรตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ (Brever and DeLeon, 1983) 

ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 1. ตัวแบบของ  แวน  มีเตอร์ และแวน ฮอร์น 
  ตัวแบบของแวน  มีเตอร์ และแวน ฮอร์น  ประกอบไปด้วยตัวแปรทั้งสิ้น  6  ตัว   
ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างนโยบาย  (policy)  และสมรรถนะ  (performance)  ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
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ตัวแบบน้ียังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (independent variables) ที่มีต่อกัน 
และความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม (dependent variable) ซึ่งตัวแปรอิสระที่อยู่ใน
ตัวแบบน้ีประกอบไปด้วยตัวแปรต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของแวน  มีเตอร์ และแวน  ฮอร์น 
   (Van Meter & Van Horn, 1975) 
 
  1.1 มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะตัดสินว่านโยบายมีสมรรถนะมากน้อยเพียงใด  การก าหนดตัวช้ีวัดของ
สมรรถนะของนโยบายเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องท าเป็นอันดับแรก  กล่าวคือ  มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง  สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย      แต่
ในบางกรณีการวัดสมรรถนะของนโยบายก็อาจท าได้ยากเช่นกัน  หากนโยบายน้ันมีมาตรฐานหรือ
วัตถุประสงค์ที่คลุมเครือหรือขัดแย้งกันเอง ดังน้ัน มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นตัว
แปรที่จะต้องก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นตัวบ่งช้ีการน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จหรือล้มเหลว 
(Pressman and Widavsky, 1973) 
 
 

การส่ือสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรม

สนับสนุน 

ลักษณะขององค์การ 
ที่น านโยบายไปปฏิบัต ิ

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง 

ความร่วมมือหรือ
การตอบสนองของ

ผู้น า 

สมรรถนะ 
ในการ 

น านโยบาย 
ไปปฏิบัต ิ

มาตรฐานและ 
วัตถุประสงค์ 

นโยบาย 

ทรัพยากร
นโยบาย 
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  1.2 ทรัพยากรของนโยบาย  ทรัพยากรหมายความรวมถึงเงินงบประมาณและแรง
กระตุ้นสนับสนุนอื่นๆ เพื่อช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล ซึ่งจากการศึกษาของ
มาร์ธา  เดอร์ธิคในนโยบายการสร้างเมืองใหม่ (Martha Derthick, 1972)  พบว่า ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรที่ส าคัญมากที่สุดที่ส่งผลให้นโยบายประสบความส าเร็จ คือ  การช่วยเหลือและสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐมากกว่าการให้งบประมาณที่เพียงพอ 
  1.3 การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ  การน า
นโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยการสื่อสารของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในทุกล าดับช้ันขององค์การ  เน่ืองจากการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนอยู่ใน
ตัวเองอยู่แล้ว และผู้สื่อสารเองก็เป็นอุปสรรคส าคัญในการสร้างให้เกิดการบิดเบือนเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  การสื่อสารที่สร้างให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความ
ชัดเจน (clarity) ความเที่ยงตรง (accuracy)  และสม่ าเสมอ (consistency) ในระหว่างกระบวนการ
สื่อสาร 
   การสื่อสารระหว่างองค์การมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก  อันประกอบด้วยกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนที่ส าคัญ  2  ลักษณะคือ  (1)  การให้ค าแนะน า
ด้านเทคนิคและความช่วยเหลือโดยหน่วยงานระดับบน  เพื่อช่วยเหลือให้หน่วยงานระดับล่าง
ด าเนินการตามที่ต้องการ และ (2)  หน่วยงานระดับบนอาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้หลาย
รูปแบบ  ทั้งด้านลบและบวกต่อหน่วยงานระดับล่าง แวน  มีเตอร์  และแวน  ฮอร์น  ได้น าแนวคิด
ของเอตซิโอน่ี (Etzioni, 1961) เกี่ยวกับเรื่องอ านาจที่มีอยู่สามชนิด คือ  อ านาจในการใช้กฎระเบียบ
เป็นตัวบังคับ (coercive power) อ านาจในการให้รางวัลตอบแทน (remunerative power) และอ านาจ
ที่มาจากมาตรการที่เป็นบรรทัดฐาน (normative power) มาใช้ในการกระตุ้นผู้ปฏิบัติ  นอกจากน้ี  
การสื่อสารดังกล่าวอาจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหรือนโยบาย 
หรือในรูปของการที่ผู้ก าหนดนโยบายสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการบริหาร หรือให้บริการด้านเทคนิค  บุคลากร  
หรือการวิจัย 
  1.4 ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไป
ปฏิบัติมี  2  ลักษณะ  คือ  1)  ลักษณะโครงสร้างอย่างเป็นทางการ  และ  2)  ลักษณะอย่างไม่เป็น
ทางการของบุคลากรในองค์การ  ลักษณะของหน่วยงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติดังน้ี 

  1.4.1  ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 
  1.4.2  ระดับการควบคุมที่เป็นล าดับช้ันในการตัดสินใจการด าเนินงาน 
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  1.4.3  ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงาน  เช่น  แรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือ 
นักการเมือง 

  1.4.4  ความสามารถในการยืนหยัดของหน่วยงาน 
  1.4.5  ระดับของการสื่อสารแบบเปิด  เช่น  การมีเครือข่ายการสื่อสารที่เป็นอิสระ 

  1.4.6  การเช่ือมโยงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้ก าหนดนโยบายและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  1.5 เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม
และการเมืองส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนไม่มีผู้ให้ความสนใจ
ศึกษา  แต่ก็เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าเงื่อนไขและทรัพยากรด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมาก  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  
  1.6 ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ   ความเข้าใจของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติน้ันมีส่วนส าคัญและถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของนโยบายมากที่ สุด
ปัจจัยหน่ึง  องค์ประกอบของปัจจัยน้ีเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติ  ซึ่งมี  3  ประการ คือ  (1)  การรับรู้และ
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติต่อนโยบาย (2)  ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ และ (3)  
ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ  ซึ่งทั้งสามประการเป็นเงื่อนไขที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติทุก
คน  นโยบายน้ันจะไม่ประสบความส าเร็จได้ถ้าหากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายได้รับ
การปฏิเสธจากผู้ปฏิบัติตั้งแต่ต้น  สาเหตุอาจมาจากการที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์น้ันขัดต่อ
ค่านิยมในตัวผู้ปฏิบัติ หรือขัดแย้งต่อผลประโยชน์หรือความสนใจของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสามารถแก้ไขได้
โดยการให้ผู้ปฏิบัติเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายตั้งแต่เริ่มต้น 
  ตัวแบบทีแ่วน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น พัฒนาขึ้นน้ีเมื่อพิจารณาถึงตัวแปรทั้ง 6  ตัวแปร 
แล้ว  จะดูเป็นตัวแบบที่คงที่ (static)  แต่ในความเป็นจริง  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติน้ันเป็น
กระบวนการที่มีความเคลื่อนไหว (dynamic)  ตลอดเวลา  ดังน้ันหากต้องการศึกษาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจะต้องท าการศึกษาในทุกขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในหลายช่วงเวลา 
  แวน  มีเตอร์  และแวน  ฮอร์น  กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรของการ
น านโยบายไปปฏิบัติไว้มากมาย  ได้แก่  ตัวแปรมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ถึงแม้จะ
ไม่ใช่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสมรรถนะของนโยบาย  แต่ก็เป็นตัวแปรที่ส าคัญใน
กระบวนการสื่อสารระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติ  ซึ่งหากผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจและให้การยอมรับ
ในวัตถุประสงค์ของนโยบายอาจท าให้นโยบายน้ันถูกน าไปปฏิบัติอย่างราบรื่นก็เป็นได้  นอกจากน้ี
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ผู้ก าหนดนโยบายอาจน ากิจกรรมเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์
ของนโยบาย  หรือใช้อ านาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการตามที่ต้องการ 
  ทรัพยากรที่มีอยู่ของนโยบายน้ันจะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการสื่อสาร และกิจกรรม
การส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการให้บริการอื่นๆ อาจสามารถท าได้แต่ในช่วง
ต้นของการตัดสินใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ   ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน และ
ทรัพยากรอื่นๆ จะสร้างให้เกิดความต้องการ(demand)  ในการท าให้นโยบายเกิดความส าเร็จในการ
น าไปปฏิบัติสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองจะส่งผลไปยังลักษณะของหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ปฏิบัติ   การยอมรับของผู้ปฏิบัติ  และตัวสมรรถนะของนโยบายด้วยทั้งน้ีเน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสมจะเป็นตัวก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการตามโดยไม่ต้องได้รับการยอมรับจากตัวผู้ปฏิบัติ เองมากนัก 
นอกจากน้ี ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมยังมีผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการสาธารณะด้วย 
  ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะ
หน่วยงานจะมีเครือข่ายการสื่อสาร ระดับของการควบคุมเป็นล าดับช้ัน และรูปแบบของผู้น า  ซึ่งใช้
อ านาจในการท าให้ผู้ปฏิบัติด าเนินงานไปยังทิศทางที่ตนต้องการต่างกัน 
  สรุป  แวน  มีเตอร์ และแวน  ฮอร์น  ได้ตั้งข้อสังเกตในการน าตัวแบบไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติไว้  3  ประการ   คือ  (1)  กระบวนการสื่อสาร  ถือ
ได้ว่าเป็นตัวเ ช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานและกิจกรรมการส่งเสริม  ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  และการยอมรับ
ในตัวผู้ปฏิบัติ  (2)  ปัญหาด้านความสามารถ  แวน  มีเตอร์ และแวน  ฮอร์น  ได้กล่าวว่าความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติว่า
สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้หรือไม่  ปัญหาด้านความสามารถน้ีเกี่ยวข้องกับตัวแปร  4  ประการ  
ได้แก่  ทรัพยากรของนโยบายการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสรมิ  ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปปฏิบัติ  และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  (3)  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  
เน่ืองจากผู้ปฏิบัติไม่ยอมรับในสิ่งที่ต้องท า  ปัญหาน้ีจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ได้แก่  ทรัพยากร
ของนโยบาย  การสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริม  ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
และสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง(Allison, 1971) 

 2. ตัวแบบของซาบาเตียร์และแมซมาเนียน 
  พอล  ซาบาเตียร์และเดเนียล  แมซมาเนียน (Paul Sabatier & Danial Mazmanian, 
1980) ได้แบ่งลักษณะของนโยบายออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจของการศึกษา
โดยรวม  นโยบายแบ่งออกเป็น 3  ประเภท  คือ 
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1. ประเภทที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของข้าราชการที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
2. ประเภทที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของข้าราชการที่มีต่อการน า  

งบประมาณไปใช้จ่าย 
3. ประเภทที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติในหน่วยงานเอกสารที่ 

มีต่อการน างบประมาณไปใช้จ่าย 
  ซาบาเตียร์และแมซมาเนียน  ได้ท าการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดย
การมองจากตัวแบบที่เป็นเหตุเป็นผลโดยพิจารณาจากความซับซ้อนของนโยบายและความ
หลากหลายของปัจจัยต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบกับ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว นอกจากน้ี  ยังจ าเป็นต้องสร้างกรอบการศึกษาให้ครอบคลุม
สาระส าคัญเพิ่มขึ้นอีก 5  ประการคือ 

1. จะต้องสร้างกรอบความคิดและส ารวจความเช่ือมโยงระหว่างพฤติกรรมของบุคคล   
กับเงื่อนไขทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และกฎหมาย 

2. กรอบการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้พิจารณาปัจจัยด้านสมรรถนะของนโยบายใน 
การก าหนดโครงสร้างของกระบวนการปฏิบัติ 

3. กรอบการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้ก าหนดความเป็นไปได้ที่นโยบายจะใช้ใน 
การแก้ปัญหา 

4. กรอบการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้เข้าไปควบคุมพฤติกรรมของภาคเอกชนทั้งในแง่ 
ของการคุ้มครองผู้บริโภค  การรักษาสภาพแวดล้อม  สวัสดิภาพของคนงานและการด าเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  ทั้งน้ีเพราะจากผลงานของ  แวน  ฮอร์น  และแวน  มีเตอร์  กับเบอร์แมน  เป็น
กรอบการศึกษาโครงการการจัดสรรสินค้าและบริการของรัฐ  ซึ่งเป็นนโยบายทางสังคมเท่าน้ัน 

กรอบการศึกษาที่ผ่านมา  มีประโยชน์ในเชิงอุดมคติเท่าน้ันไม่สามารถช้ีชัดลงไปว่า 
ตัวแปรใดถูกน าไปใช้ควบคุม  และตัวแปรใดมักจะไม่ถูกน าไปใช้ หน้าที่ส าคัญของการวิเคราะห์ 
การน านโยบายไปปฏิบัติคือ  ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ันตลอดทั้ง  
กระบวนการของการน าไปปฏิบัติโดยการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็น 3 
จ าพวกใหญ่  คือ 

1. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย  ซึ่งถูกระบุไว้ในนโยบายแล้ว 
  2. ความสามารถของนโยบายที่ช่วยก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานให้เกิดการ 
บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
  3. ผลกระทบโดยรวมของตัวแปรด้านอื่นๆ ที่มีต่อการสนับสนุนในการด าเนิน
นโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย  
1.  การมีทฤษฎีทางวิชาการที่ถูกตอ้งเป็นแนวทางและมีเทคโนโลยีรองรับ 
2.  ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
3.  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจากจ านวนประชากร 
4.  ขอบเขตของพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่  3  ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของซาบาเตียร์และแมซมาเนียน 
  (Sabatier & Mazmanian, 1980) 
 
 
 

ความสามารถของนโยบายในการก าหนด
โครงสร้างการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

1.  นโยบายอยู่ภายใตท้ฤษฎีที่มีเหตุมผีล 
2.  วัตถุประสงค์ของนโยบายมีความชัดเจน 
3.  ทรัพยากรด้านการเงินมีเพียงพอ 
4.  ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันและระหว่าง    
    หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัต ิ
5.  กฎที่ใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงาน 
    ปฏบิัติงาน 
6.  การคัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน 
7.  การเข้าไปมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกอย่าง 
    เป็นทางการ 
 

 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ไม่ใช่เงื่อนไขของนโยบายที่มีผลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัต ิ

1.  ความแปรปรวนด้านเศรษฐกิจสังคม  และ 
     เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย 
2.   ความสนใจของส่ือมวลชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.   การสนับสนุนจากประชาชน 
4.   ทรัพยากรและทศันคติของกลุ่มประชาชนที ่
      เกี่ยวข้อง 
5.   การสนับสนุนจากผู้น าหรือผู้ปกครองประเทศ 
6.   ทักษะผู้น าและการยอมรับในนโยบายของ 
      ผู้ปฏิบัต ิ
 

 

ขั้นตอน (ตัวแปรตาม) ของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผลผลิต    ผลกระทบที่เกิด  ผลกระทบที่รับรู ้  การทบทวน 
ของ       การยอมปฏบิัต ิ  ขึ้นจริงต่อหน่วย  ได้จากการ  ประเด็นส าคัญ 
       ประเมินนโยบาย  ของนโยบาย 
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  2.1 กลุ่มตัวแปรด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย (tractability of  problems) 
   ความสามารถของนโยบายในการแก้ปัญหาทางสังคมในบางครั้งอาจสามารถท าได้
ง่ายกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการน านโยบายมาปฏิบัติ  ดังน้ันปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมีดังต่อไปน้ี 
   2.1.1  การมีทฤษฎีทางวิชาการเป็นแนวทางที่ถูกต้องและมีเทคโนโลยีรองรับ  
(valid technical theory and technology) จะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง  
   2.1.2  ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องควบคุม (diversity 
of target group behavior)  หากมีความหลากหลายของพฤติกรรมที่ถูกระบุไว้ในนโยบายมากเท่าไร 
ก็จะยิ่งยากที่จะท าให้นโยบายน้ันขาดความชัดเจน และยากที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.1.3  อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจากจ านวนประชากร (percentage target 
group) หากร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมยิ่งมีน้อย ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และท าให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น 
   2.1.4  ขอบเขตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลง  (extent of 
behavioral change) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย คือ จ านวนของบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและจ านวนการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มเป้าหมาย
น้ันต้องการ ซึ่งถ้ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากเท่าไร ก็จะท าให้การปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาส าเร็จยากขึ้นเท่าน้ัน 
  สรุปปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้หากมีทฤษฎีที่มีความน่าเช่ือถือและเหมาะสมต่อ
การแก้ปัญหา และสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของปัญหาได้โดยง่าย ตลอดจนมีเทคโนโลยีช่วยใน
การแก้ไขปัญหา ความหลากหลายของพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของปัญหามีน้อยสามารถช้ีชัดลงไป
ได้โดยง่ายว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และกลุ่มเป้าหมายควรเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ของประชากร และ
พฤติกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีไม่มาก  
 

  2.2 กลุ่มตัวแปรด้านความสามารถของนโยบายในการก าหนดโครงสร้างน านโยบายไป
ปฏิบัติ  (ability of statute to structure implementation)  การตัดสินใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ต้องมีการระบุถึงปัญหาและสามารถแปลงออกมาให้เป็นวัตถุประสงค์ที่จะต้องด าเนินตาม และต้อง
สามารถที่จะสร้างโครงสร้างการปฏิบัติงานโดยอาศัยการคัดเลือกหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการ
หรือจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินให้กับหน่วยงานหรือเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานอื่นน าไปปฏิบัติ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องค านึงถึงตัวแปรส าคญั
ดังต่อไปน้ี 



 29 

   2.2.1  นโยบายอยู่ภายใต้ทฤษฎีที่มีเหตุมีผล (validity of causal theory underlying 
statute) เงื่อนไขของวัตถุประสงค์และการมอบอ านาจความรับผิดชอบให้กับหน่วยปฏิบัติ จะท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่เสนอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทฤษฎีดังกล่าวประกอบไป
ด้วย ความมีเหตุมีผลทางวิชาการ และประสิทธิผลของการน าไปปฏิบัติ โดยองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของหน่วยปฏิบัติในการที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายน้ันน้อยที่สุด 
   2.2.2  ความชัดเจนและเที่ยงตรงของวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (precision and 
clear ranking of statutory objectives) การจัดล าดับ ความส าคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ในการประเมินผลเช่นเดียวกับทิศทางที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และความ
เพียงพอของทรัพยากรที่มีในการสนับสนุนด าเนินการตามวัตถุประสงค์น้ัน 
   2.2.3 หน่วยปฏิบัติมีงบประมาณเพียงพอ ( financial resources available to 
implementing agency) เงินมีความส าคัญมากในการจ้างบุคลากร เจ้าหน้าที่ และใช้ในการวิเคราะห์
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การจัดการโครงการ และการตรวจสอบด้านความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
   2.2.4  ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันและล าดับช้ันต่างๆ ภายในและระหว่าง
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ( the extent of hierarchical integration within and among 
implementing institution) มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ และพบว่าอุปสรรคที่
ส าคัญในการลงมือปฏิบัติงานอยู่ที่ความยุ่งยากในการที่จะขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่เป็นตัวแทนหรือระหว่างหน่วยงานที่กึ่งมีอ านาจเบ็ดเสร็จในการปฏิบัติงาน ดังน้ันสิ่งที่
ส าคัญที่สุดในการน านโยบายไปปฏิบัติคือความเป็นปึกแผ่นของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถวัด
ได้โดยตัวช้ีวัดต่างๆ เช่น จ านวนของมติหรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.2.5  กฎที่ใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานปฏิบัติการ เอื้อต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย (extent to which decision rules of implementing agencies are supportive 
of statutory objectives) นอกจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเที่ยงตรงแล้วการน านโยบายไปปฏิบัติ
จะต้องค านึงถึงแรงกระตุ้นที่ท าให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติด้วย โดยอาจใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงข้างมากในการตัดสินใจก็ได้ 
   2.2.6  การมอบหมายงานให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย (assignment to implementing agencies/officials  
committed to statutory objectives) หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องเห็นว่านโยบายที่น าไปปฏิบัติมี
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ความส าคัญอยู่ในล าดับสูง และนโยบายน้ันต้องให้ความส าคัญต่อการคัดสรรผู้ปฏิบัติงานซึ่งให้การ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
   2.2.7  การเข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติจากบุคคลภายนอก (extent 
to which opportunities for participation by actors external to the implementing agencies are 
biased toward supporters of statutory  objectives) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และ
สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
  สรุปการก าหนดนโยบายอย่างระมัดระวังจะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อท า
ให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์จะส าเร็จได้โดยการใช้ทฤษฎีที่เป็นเหตุเป็นผลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันพึงปรารถนา มีการเรียงล าดบัความส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวนมติที่ก าหนด
ในกระบวนการของการปฏิบัติงานมีน้อยและการสนับสนุนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
กฎระเบียบที่ใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ การ
ปฏิบัติงานได้ถูกมอบหมายไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องน้ันช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
  2.3 กลุ่มตัวแปรที่ไม่ใช่เงื่อนไขของนโยบายที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(non-statutory variables affecting)  ผลลัพธ์ของนโยบายที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติ
มักจะมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างโครงสร้างทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง ในขณะที่
นโยบายได้ให้แนวทางเพียงเล็กน้อยซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติท าหน้าที่อย่างไม่เป็นอิสระเท่าที่ควร เน่ืองจาก
มีความไม่แน่นอนทางการเมืองและปัญหาภายในท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลา การก าหนดนโยบายที่ดีจะ
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้  โดยจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ช่วยรับมือกับการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในระยะสั้นและเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญ 6 ตัวแปร คือ  
   2.3.1 ความแปรปรวนของการตัดสินใจทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา ที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่งความแปรปรวนดังกล่าว 
ประกอบด้วย  
    1)  ความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบต่อการก าหนด 
นโยบาย 
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    2)  ความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นและความ
แปรปรวนของปัญหาที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการบรรลุความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
    3)  การสนับสนุนของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพของประชาชนและ
ความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวข้องกับความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกิจและมีส่วนส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
    4)  นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงหรือขาดการ
เปลี่ยนแปลงในแนวคิดหรือรูปแบบของเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยสรุปแล้ว 
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเป็นตัวแปรพื้นฐานที่มีต่อผลลัพธ์ของนโยบายจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
   2.3.2 ระดับความต่อเน่ืองของความสนใจที่สื่อสารมวลชนมีต่อปัญหาสื่อมวลชน 
มีความส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติด้วยเหตุผล 2 ประการ ดังน้ี 
    1)  สื่อมวลชนเป็นตัวแปรส าคัญต่อการหาข้อยุติระหว่างปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสร้างให้ประชาชนทั่วไปเกิดการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
    2)  แนวโน้มของสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จะมีบทบาทส าคัญมาก 
ในการเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน ท่ามกลางความสับสนของกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์มากมาย  
   2.3.3 ความแปรปรวนในด้านการสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อนโยบาย  
ประชาชนทั่วไปสามารถสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐได้ 3 ทางด้วยกัน คือ  
    1)  การแสดงความคิดเห็น 
    2)  แสดงหลักฐานทางกฎหมายที่มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของนโยบายน้ัน 
    3)  การท าผลส ารวจโดยองค์การต่างๆ 
   2.3.4 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อวัตถุประสงค์ 
และผลผลิตของนโยบายที่ได้จากหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติ  โดยทั่วไปพฤติกรรมด้านความสนใจ
ของประชาชนจะลดลงไปตามระยะเวลา  นโยบายใหม่ๆ จะได้รับความสนใจจากประชาชน 
โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาสังคม ซึ่งความสนใจจะลดลงเมื่อประชาชนหรือสื่อมวลชนหัน
ไปให้ความสนใจนโยบายอื่นแทน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหน่วยงานจะต้องผลักดันให้
ปัญหาน้ันผ่านเข้ามาพิจารณาในขั้นตอนแรกเสียก่อน และจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการลงมือปฏิบัติหน้าที่และผู้น าประเทศในการตัดสินใจรับเข้าเป็นนโยบาย 
   2.3.5 การน านโยบายไปปฏิบัติได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองจากผู้น าหรือกลุ่ม
ผู้มีอ านาจ โดยพิจารณาถึงจ านวนและทิศทางของปัญหาที่ถูกมองข้ามและขอบเขตของนโยบายใหม่
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และนโยบายที่ขัดแย้งกัน  ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานคือ การที่ หน่วยงานพยายาม
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้น าซึ่งใช้นโยบายที่แตกต่างกัน 
   2.3.6 ทักษะผู้น าและการยอมรับในนโยบายของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ   ตัวแปรน้ี
มีความส าคัญและมีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ของนโยบายที่มาจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่ปฏิบัติการ ตัว
แปรน้ีจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ประการคือ 
    1) ทิศทางและล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ในแต่ละนโยบาย 
    2) ทักษะในการเลือกท าในสิ่งที่ดีกว่า 
  สรุปการพิจารณาตัวแปรในกลุ่มที่ 2 เป็นการก าหนดโครงสร้างพื้นฐานของนโยบายซึ่ง
ถือว่าเป็นเรื่องทางการเมือง ส่วนการพิจารณาตัวแปรกลุ่มที่ 3 เป็นการพิจารณาถึงความผันแปรของ
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่นอกเหนือนโยบาย แต่เป็นเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.4 ตัวแปรตาม (dependent variable) หรือขั้นตอนของกระบวนน านโยบายปฏิบัติ 
(stages in the implementation process) 
   ตัวแปรตามที่เกิดจากตัวแปรอิสระทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งได้แก่กระบวนการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน  ดังน้ี 
   2.4.1 ผลผลิตของนโยบายที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เป็น
ขั้นตอนการแปรวัตถุประสงค์ของนโยบายให้เป็นวิธีการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดวิธีการในการตัดสินใจ และการบังคับใช้มาตรการที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่
ต้องใช้ความพยายามสูงมากในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือจากข้าราชการที่จะน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดการต่อต้านและน าไปสู่ความล่าช้าได้ 
   ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ของนโยบายกับการตัดสินใจอาจเกิดขึ้นได้ แต่
ความแตกต่างดังกล่าวจะลดลงได้หากวัตถุประสงค์ของนโยบายมีความชัดเจน การมอบหมาย
ภารกิจที่มีความส าคัญสูงเพื่อท าให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญการลดประเด็นการโต้แย้ง ให้น้อยที่สุด 
การสร้างแรงจูงใจเพื่อเอาชนะผู้ปฏิบัติที่ไม่เห็นด้วย จัดสรรทรัพยากรด้านการเงินอย่างเพียงพอ และ
การก าหนดกฎเกณฑ์การตัดสินใจจะท าให้นโยบายส าเร็จได้ นอกจากน้ีความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติยังขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่าย
บริหารที่ให้การสนับสนุนนโยบายโดยการเข้าแทรกแซงในกระบวนการ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้านทรัพยากร และจัดการกับการต่อต้านจากกลุ่มเป้าหมาย 
   อย่างไรก็ตามแม้การด าเนินการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหน่วยปฏิบัติและระบบ
การเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติมักจะเผชิญกับปัญหาด้านความยั่งยืนของนโยบาย โดยเฉพาะ
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เมื่อระยะเวลาได้ผ่านไปหลายปี มักจะเกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งของนโยบายในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ยิ่งกว่าน้ันความเสมอต้นเสมอปลายของกลุ่มที่ให้การสนับสนุน
นโยบายมักจะลดลงตลอดเวลา  
   2.4.2  กลุ่มเป้าหมายยอมรับการปฏิบัติตามนโยบาย พฤติกรรมการยอมปฏิบัติตาม
จะเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลได้พิจารณาถึงผลได้ผลเสียที่ตนจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามข้อนโยบายน้ัน
เป็นหลัก หากต้องการให้เกิดการยอมปฏิบัติตามนโยบายจะต้องสืบหาผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม และ
สามารถด าเนินการให้พวกเขาปฏิบัติตามอย่างได้ผล หรือจะต้องมีการลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตาม 
หรืออาจจะต้องสร้างทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นความชอบธรรมในการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือต้องลงทุนที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบาย 
    ซาบาเตียร์และแมซมาเนียนพบว่าโอกาสที่จะลงโทษฝ่ายที่ไม่ยอมปฏิบัติตาม
นโยบายเกิดจาก 
    1) การก าหนดประเภทและความรุนแรงของการลงโทษไว้ในนโยบาย 
    2) การจัดสรรทรัพยากรให้แก่หน่วยปฏิบัติ เพื่อติดตามว่ามีใครบ้างไม่ยอม
ปฏิบัติตามนโยบาย 
    3) การสนับสนุนโดยการให้ทรัพยากรเพิ่มเติมแก่หน่วยปฏิบัติ เพื่อให้
ติดตามผู้ที่ยอมด าเนินการตามนโยบายและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม 
    4) การสร้างความผูกพันให้ข้าราชการในหน่วยปฏิบัติเพื่อท าให้ผู้ที่ไม่ยอม
ปฏิบัติตามได้แก้ไขพฤติกรรม 
    5) ลดประเด็นการโต้แย้งที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะให้เกิดความชอบธรรมในการ
ปฏิบัติตามนโยบายวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
ข้าราชการช้ีให้เห็นว่า ผู้ฝ่าฝืนจะต้องเสี่ยงต่อการถูกลงโทษมากกว่าจะตั้งข้อกล่าวหาว่าด าเนินการ
อันไม่ชอบธรรมเท่าน้ัน แต่ในภาพรวมแล้วบุคคลอาจมีเหตุผลที่แสดงพฤติกรรมบนพื้นฐานของ
ความเช่ือ 
   2.4.3 ผลกระทบอย่างแท้จริงต่อหน่วยปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่อภิปรายถึงความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยพิจารณาจาก 
    1) ผลผลิตของหน่วยปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
    2) กลุ่มเป้าหมายพยายามยอมรับผลผลิตของนโยบาย 
    3) ไม่มีการพลิกสถานการณ์อย่างรุนแรงต่อผลผลิตหรือผลกระทบที่ก่อให้ 
เกิดความขัดแย้งต่อนโยบายหลัก 
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    4) นโยบายได้รวมเอาทฤษฎีที่มีความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
    ขั้นตอนน้ีเป็นการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างผลกระทบของ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ แต่มีประเด็นที่ควรกล่าวถึงคือ 
    1) การน านโยบายไปปฏิบัติอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้หากเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม หรือเทคโนโลยี 
    2) การจัดประเภทของผลกระทบของนโยบายอาจจะวัดการเปลี่ยนแปลงได้ 
ในระยะยาวหากมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 
   2.4.4 ผลกระทบที่สามารถรับรู้ได้  เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของนโยบาย ซึ่งถือ
ว่าเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก ยิ่งไปกว่าน้ันสิ่งที่ได้จากการประเมินผลโดยฝ่ายการเมืองมักจะเป็นผลกระทบ
ในแง่ของการรับรู้ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบย่อยของนโยบาย ผลกระทบที่สามารถ
รับรู้ได้จึงอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ 
   2.4.5 การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ กระบวนการปรับปรุงนโยบายจะเกิดขึ้นหลายครั้งในกระบวนการของการน านโยบายไป
ปฏิบัติส่วนขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัย  ดังน้ี 
    1) ผลกระทบที่สามารถรับรู้จากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ  
    2) การเปลี่ยนแปลงล าดับความส าคัญของนโยบายที่เป็นผลมาจากการ 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทางเศรษฐกิจสังคม 
    3) ทรัพยากรในการแข่งขันของฝ่ายการเมืองกลุ่มต่างๆ  
    4) การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งและอ านาจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน 
และคัดค้าน 
   สรุปการน ากรอบการศึกษาของซาบาเตียร์และแมซมาเนียนไปประยุกต์ใช้ให้ประสบ 
ผลส าเร็จจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 
   1.  วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องก าหนดให้ชัดเจนและมีความแน่นอน 
   2.  นโยบายจะต้องมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม ที่จะไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยส าคัญของการน าไปปฏิบัติ และมีการเช่ือมโยงของเหตุและผลที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของนโยบายและขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆ 
จะต้องสนองตอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
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   3.  จะต้องมีการให้อ านาจแก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอในการด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายและการใช้มาตรการแทรกซ้อนอื่นๆรวมถึงก าหนดโครงสร้างของการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามได้มากที่สุด 
   4.  ผู้น าของหน่วยปฏิบัติมีความสามารถทางการบริหารและทักษะทางการเมือง 
และมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 
   5.  นโยบายต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนและผู้น าคนส าคัญ
ทางฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ตลอดทั้งกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบัติ ในขณะที่ฝ่าย
ตุลาการอาจจะท าตัวเป็นกลางหรือให้การสนับสนุนก็ได้ 
   6.  วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องไม่ถูกยกเลิกจากสาเหตุของความขัดแย้งและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมแม้ว่าทฤษฎีที่รองรับนโยบายหรือการสนับสนุนจากฝ่าย
การเมืองจะถูกท าลายไปก็ตาม 

 3.   ตัวแบบของวรเดช  จันทรศร 
  วรเดช  จันทรศร (2540) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจากผลงานของ
นักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายท่าน รวมทั้งน าประสบการณ์ที่ผ่านมา  พัฒนาเป็นแนวคิดและตัวแบบ
ทางทฤษฎี  โดยได้ให้ทรรศนะของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของ  องค์การที่
รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร  ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวล  
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้  การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหา
วิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย  แผนงานและการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น  
นอกจากน้ี  การศึกษาเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ  จะต้องอาศัยการน าเสนอตัวแบบทางทฤษฏี 
(theoretical models) หรือแนวทางการศึกษาที่พิจารณาเห็นว่าส าคัญและมีประโยชน์ ซึ่งการเสนอ 
ตัวแบบน้ีเป็นไปตามหลักการของทฤษฏีนิรนัย 
  วรเดช  จันทรศร (2540) ได้เสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ  6  ตัวแบบ     
ดังน้ี 

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model) 
2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (management model) 
3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization development  model) 
4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes model) 
5. ตัวแบบทางการเมือง (political model) 
6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (integrative model) 
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  ตัวแบบทั้ง  6  ตัวแบบน้ีมีตัวแปรตามคือผลที่ได้จากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  
และตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งผลให้เกิดผลการน านโยบายไปปฏิบัติ   

  3.1 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model)  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลถือฐานคติ 
(assumptions) ที่ว่านโยบายที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่
ชัดเจน  มีการมอบหมายงาน  และก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยย่อยต่างๆ ขององค์การ มี
ระบบวัดผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนระบบการให้คุณให้โทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   4   ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

  สรุป ความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติของตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผล กล่าวคือ ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด  
มีการแปลงวัตถุประสงค์ออกเป็นภารกิจย่อยภายใต้ความรับผิดชอบเฉพาะเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  และประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การก าหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการให้คุณ
ให้โทษ 

ผลของการน า
นโยบายไป 
ปฏิบัต ิ

การวางแผนและ
ควบคุม 
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3.2 ตัวแบบด้านการจัดการ (management model)  ตัวแบบด้านการจัดการตั้งอยู่บน 
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีองค์การ   เน้นให้ความสนใจที่สมรรถนะขององค์การ   เพราะเช่ือว่า 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดในลักษณะน้ีนโยบายที่จะ 
ประสบความส าเร็จได้จึงต้องอาศัยโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสม  บุคลากรที่อยู่ในองค์การจะต้อง 
มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ  นอกจากน้ี  องค์การยัง  
ต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์  สถานที่  เครื่องมือ   เครื่องใช้   
และงบประมาณ    ตัวแบบน้ีจึงเป็นความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคของการน า 
นโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้ไขที่ตัวองค์การ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  ตัวแบบทางด้านการจัดการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 
 
  3.3 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ  (organization development  model) ตัวแบบ
ทางด้านการพัฒนาองค์การเป็นตัวแบบที่การมีส่วนร่วม (participation)  ขององค์การเป็นส าคัญ  
ภายใต้ฐานคติที่ว่า  การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ  การน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บังเกิดความส าเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ  การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม  การสร้าง
ความผูกพันของสมาชิกในองค์การ  การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับ  ตลอดจนการสร้าง
ทีมงานมากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม  หรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา  ทั้งน้ีเพราะการ
แบง่แยกว่าการก าหนดนโยบายเป็นเรื่องที่ควรมาจากระดับสูง  และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นเรื่อง
ของผู้ที่อยู่ในระดับล่างเป็นเรื่องที่ขัดกับสภาพความเป็นจริง  การท าให้ผู้ปฏิบัติตระหนักใน
ความส าคัญของนโยบายและเห็นว่าความส าเร็จของนโยบายคือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วน 

สมรรถนะขององค์การ 

โครงสร้าง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
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เกี่ยวข้องทุกคน    จึงน่าจะส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์อื่นๆ  
กล่าวอีกนัยหน่ึง    การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดหรือวางกรอบนโยบายโดยถือว่านโยบายเหล่าน้ันมาจากตัวผู้ปฏิบัติเอง 
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่  6 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 
 
  3.4 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes model) 
ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (bureaucratic processes model) พัฒนามาจากแนวคิด
ของนักสังคมวิทยาองค์การ  ที่พยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพความเป็นจริงทางสังคม 
(social realty) ในองค์การ  ตัวแบบน้ีเช่ือว่าอ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูปนัย แต่มีอยู่
กระจัดกระจายในองค์การ ในทรรศนะน้ีหมายความว่าสมาชิกขององค์การทุกคนมีอ านาจในแง่ของ
การใช้วิจารณญาณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อและให้บริการประชาชน 
(street-level bureaucrats)  โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้  การยัดเยียด นโยบายใหม่ๆ ที่
จะไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการเหล่าน้ีมักจะไร้ผล  
นอกเสียจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติจะยอมรับหรือปรับนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติเหล่าน้ันเข้าไป
เป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่ประจ าวันเอง  โดยนัยน้ี  ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ  จึง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ แต่เกิดจากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บ ริหาร
นโยบายที่ไม่เข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติเกิดขึ้นในลักษณะใดมากกว่า 
 
 

ภาวะผู้น า 

การจูงใจ 

การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

การมีส่วนร่วม 

ผลของการน า
นโยบายไปใช้ 
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แผนภูมิที่ 7 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

  3.5 ตัวแบบทางการเมือง (political model)  ตัวแบบทางการเมืองเช่ือว่า  ความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู้เล่น (players) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน
องค์การ  กลุ่ม  หรือสถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ  ตัวแบบน้ีเห็นว่าการสร้าง
การยอมรับ (consensus)  และการมีส่วนร่วม (participation)  เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้  แต่ความ
ขัดแย้ง (conflict)  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในองค์การและในระบบสังคมทั่วไป  การ
หวังที่จะให้ทุกฝ่ายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายจึงเป็นสิ่งที่ยาก เพราะนโยบายคือการเมือง  ซึ่ง
เป็นเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าให้แก่สังคม  ซึ่งย่อมจะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์  
จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกฝ่ายจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื้องแรก  
ดังน้ัน  การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของการเผชิญหน้า การบริหารความขัดแย้ง  การ
แสวงหาผู้สนับสนุนหรือการยอมรับ  การโฆษณาชวนเช่ือ  การรู้จักสร้างเงื่อนไขและหาข้อต่อรอง
ในการจัดสรรทรัพยากรทั้งระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคลหน่วยงาน  ตลอดจนองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
ความเป็นไปได้ของการสร้างความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนหน่ึง จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการเจรจา  สถานะของอ านาจ  และทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานในฐานะที่จะใช้
เป็นเครื่องมือต่อรองของบุคคลที่ เป็นตัวแทนขององค์การ จ านวนหน่วยงานที่จะต้องเข้าไป
เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากนักการเมือง  สื่อมวลชน  กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์  บุคคล
ส าคัญต่างๆ รวมถึงสภาพความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพความรู้ความสามารถความช านาญในการ
ต่อรองของผู้เล่น (players) แต่ละคนเป็นส าคัญ 
 
 
 

ระดับความเข้าใจสภาพความ
เป็นจริงในการให้บริการ 

ระดับของการยอมปรับ
นโยบายเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
หน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ 

ผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบัติ 
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แผนภูมิที่ 8 ตัวแบบทางการเมือง (วรเดช  จันทรศร, 2540) 
 

  3.6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (integrative model)  ตัวแบบเชิงบูรณาการเป็นตัวแบบที่
รวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตัวแบบมาไว้  โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ  ซึ่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3  มิติด้วยกัน  ได้แก่  มิติที่
หน่ึง  เป็นการวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายจากผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลลัพธ์
สุดท้ายที่เกิดขึ้น  มิติที่สองเป็นการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย  และมิติที่สาม  เป็นการวัดว่าผล
ของนโยบายน้ันสามารถส่งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่  ส่วนตัวแปรอิสระที่น ามา
พิจารณาน้ันมาจาก 4  ปัจจัยด้วยกัน  คือ  สมรรถนะขององค์การ ประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การควบคุม  ภาวะผู้น าและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

ความสามารถในการต่อรอง 
ผลของการน า

นโยบายไปปฏิบัต ิ
ความรู้ความสามารถ 

บุคลิกภาพ 

สถานะ อ านาจ และ
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

การสนับสนุนจาก 
- ส่ือมวลชน 
- นักการเมือง 
- หัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ 
- กลุ่มอิทธิพล 
- กลุ่มผลประโยชน ์
- บุคคลส าคัญ 
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แผนภูมิที่ 9  ตัวแบบเชิงบูรณาการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 
   ตัวแบบการบูรณาการน้ีเป็นเสมือนการผสมผสานตัวแปรที่เป็นตัวแปรส าคัญที่มา
จากตัวแบบอื่นๆ ทั้ง 5 ตัวแบบ  เช่น  มีการน าตัวแปรจากตัวแบบทางด้านการจัดการ  ตัวแบบด้าน 
การพัฒนาองค์การ  และตัวแบบทางการเมือง  โดยได้ก าหนดตัวแปรอิสระ  4  ตัวแปร  ดังน้ี 
   3.6.1 ตัวแปรด้านประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม  เป็นเงื่อนไขหน่ึง
ที่ส าคัญในการสร้างให้เกิดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ตัวแปรน้ีประกอบไปด้วย
เงื่อนไขต่างๆ คือ  ความชัดเจนและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย  
การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  การก าหนดมาตรฐานในการท างาน ระบบการติดตาม  
ควบคุม  และประเมินผลนโยบาย  และความเป็นธรรมของมาตรการในการให้คุณให้โทษ  
   3.6.2 ตัวแปรด้านสมรรถนะขององค์การ หรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
ตัวแปรน้ีจะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยๆ อีก 5  ปัจจัย คือ โครงสร้างองค์การ  งบประมาณ  บุคลากร  
วัสดุอุปกรณ์  และสถานที่  นโยบายจะส าเร็จได้น้ันส่วนหน่ึงมาจากความแข็งแกร่งของสมรรถนะที่
องค์การมี  กล่าวคือองค์การจะต้องมีโครงสร้างภายนอกและภายในที่แข็งแกร่ง เช่น มีโครงสร้างที่
กะทัดรัดมีระบบการตัดสินใจ  มีระบบข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารที่ดี  บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและมีจ านวนที่เพียงพอ  มีงบประมาณเพียงพอและมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ช่วยให้การด าเนิน
นโยบายขององค์การมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและมีสถานที่สะดวกสบาย 
   3.6.3 ตัวแปรด้านภาวะผู้น าและความร่วมมือ  กล่าวคือการน านโยบายไปปฏิบัติจะ
ประสบความส าเร็จได้ผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม รู้จักใช้วิธีจูงใจในเชิง
บวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีการให้รางวัล  ชมเชย หรือยกย่องสามารถสร้างให้สมาชิกในองค์การมี  

ประสิทธิภาพในการวางแผน
และการควบคุม 

ภาวะผู้น าและความร่วมมือ 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

มิติที่ 1 

มิติที่ 2 

มิติที่ 3 

 
 

 

สมรรถนะขององค์การ 
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ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความผูกพัน  และการยอมรับจากสมาชิกคนอื่น และรู้จัก
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
   3.6.4 ตัวแปรด้านการเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก  ตัวแปรน้ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างให้เกิดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  เพราะแนวคิดที่ว่า
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติน้ันเกิดจากความสามารถของผู้เล่น (players)  หรือบุคคลที่
เป็นตัวแทนขององค์การ  กลุ่มหรือสถาบันและความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์การ  ตัวแปรน้ีประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยอีกหลายประการ  เช่น  ระดับความสนับสนุนหรือ
ต่อต้านจากฝ่ายต่างๆ จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับการพึ่งพาที่ต้องมีระหว่างหน่วยงาน
ความสามารถในการเจรจาต่อรองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
   สรุป วรเดช  จันทรศร  ได้พัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ
ทั้งสิ้น 6  ตัวแบบด้วยกัน  ได้แก่  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  ตัวแบบทางด้านการจัดการ   ตัวแบบ
ทางด้านการพัฒนาองค์การ ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง 
และตัวแบบเชิงบูรณาการ ซึ่งในการพัฒนาตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์
แนวคิดจากผลงานของนักวิชาการต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ดังน้ัน การพัฒนาตัวแบบ
เหล่าน้ีจึงเป็นการใช้ทฤษฏีนิรนัย (deductive theory) เพื่อใช้ส าหรับพิสูจน์กระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

 1. วรรณกรรมของนักวิชาการต่างประเทศ 
  แนวทางการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ ความจริง เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องดังน้ันนักวิชาการทั้งหลายจึงได้พยายามเสนอ 
ตัวแบบ  (model)   เพื่อที่จะอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายที่ท า 
การศึกษา  ผู้วิจัยได้ค้นคว้าผลงานของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับโดยวัดจากความถี่ของการถูก
อ้างอิงทางวิชาการเพื่อผู้วิจัยจะได้อาศัยเป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติซึ่งมีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 
  อัลลิสัน (Graham T. Allison, 1971) ได้วิเคราะห์วิกฤตการณ์กรณีปัญหาการติดตั้ง
ขีปนาวุธในประเทศคิวบาของสหภาพโซเวียต ในปี 1971 เขาได้ทดลองใช้ 3 ตัวแบบ (model) เพือ่
ค้นหาค าอธิบายพฤติกรรมของรัฐบาลเกี่ยวกับการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสภาพโซเวียต  
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และในที่สุดสหภาพโซเวียตต้องตัดสินใจถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาพบว่า  
   ตัวแบบแรก คือ ตัวแบบผู้กระท าที่ใช้หลักเหตุผลหรือตัวแบบคลาสสิค (the rational 
actor or classic model) ตัวแบบน้ีได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรภ์ายใต้แนวคิดพื้นฐาน
ที่ว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ จะได้รับการแปลงใหเ้ป็นผลส าเร็จเชิงอรรถประโยชน์ 
หรือสิง่ที่พงึปรารถนา ซึ่งแสดงออกในแง่คุณค่า การเลือกชุดของผลลัพธ์หรือกลุ่มของทางเลือกใด
หากจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในระดับที่สูงที่สุด เขาจะเลือกทางเลือกน้ันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง ตัวแบบ
สนใจศึกษาผลิตผลนโยบาย (policy outputs) ในแง่ของคุณค่าสงูสุดจากการเลือกที่ชอบด้วยเหตผุล 
ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ 
   ตัวแบบที่สอง  คือ  ตัวแบบกระบวนการขององค์การ (organizational process model) 
ตัวแบบน้ีได้รับการพัฒนามาจากตัวแบบทฤษฎีองค์การ (organization theory)  ซึง่นักวิเคราะห์จะ 
ก าหนดปัญหาว่าอะไรคือ บรบิท (context) และแรงกดดันขององคก์ารจากปรากฏการณ์การตัดสินใจ  
การวิเคราะห์จะศึกษากระบวนการ โดยวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของรัฐบาล เป็นผลจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ประจ าของระบบราชการ ตามขบวนการปฏิบัติของมาตรฐานงาน หน่วยการวิเคราะห์
พื้นฐานก็คือ การปฏิบัติงานของรัฐบาลซึง่เป็นผลมาจากกระบวนการบริหารงานของระบบราชการ 
กรอบการวิเคราะห์เกีย่วข้องกับตัวแปรการปฏิบัติงานภายในองค์การระบบราชการ จนกระทั่งส่งผล
ให้เกิดการตัดสินใจของผู้น ารัฐบาล 
   ตัวแบบที่สาม คือ ตัวแบบการเมืองของรัฐบาล (governmental politics model) ซึง่
พัฒนามาจากทฤษฎีทางการเมืองเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ หน่วยการวิเคราะห์พื้นฐานคือ การ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลในฐานะที่เป็นผลรวมการเจรจาต่อรองทางการเมือง น่ันก็คือการตัดสินใจและการ
กระท าของรัฐบาลเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองทางการเมือง ตัวแบบน้ีสนใจตัวแปรเกี่ยวกับว่า
ใครคือผู้เล่น (players) เพือ่ให้เกิดการเจรจา โดยศกึษาตัวแปรต่างๆ เช่นจุดยืนของนักเจรจา ข้อจ ากดั 
การรับรู้ เป้าหมายและผลประโยชน์ การก าหนดขอบเขตเส้นตาย เหตุการณ์ที่ก าลังเผชิญหน้า 
อ านาจ ช่องทางของการปฏิบัติ ซึง่ก็คือตัวแปรการปฏิบัติการทางการเมืองน่ันเอง 
   อัลลิสัน พบว่า ตัวแบบที่ 2 และ 3 เป็นตัวแบบที่มีประโยชน์ต่อการอธิบาย 
วิกฤตการณ์ปัญหาคิวบา เพราะเป็นตัวแบบที่สามารถวิเคราะห์กระบวนการ ที่เน้นความส าคัญของ
ผู้น าและกลไกการบริหารของรัฐ ผลงานของอลัลิสัน ได้ช่วยให้พบขอสรุปว่าในการศึกษานโยบาย 
มีความจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานของระบบราชการ และกระบวนการเจรจา
ต่อรองระหว่างผู้น าในกระบวนการนโยบายหรือ การวิเคราะห์นโยบาย คือ การศึกษากระบวนการ
ภายในระบบราชการและกระบวนการทางการเมือง 
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  เพรสแมน และวิลดัฟสกี ้(Jeffrey L. Pressman&Aaron Wildavsky, 1973) ได้ศึกษาการ
น านโยบายการสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติในนครโอคแลนด์ (Oakland) มลรัฐแคลฟิอรเ์นีย  
สหรัฐอเมริกา ได้ช้ีใหเ้ห็นความส าคัญของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ  
  จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบาย 
การสร้างงานแก่ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติคือ (1) จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วม การมีหน่วยงานเข้ามาร่วม
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติจ านวนมาก ท าให้ยากล าบากในการประสานกิจกรรมให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน แม้หน่วยงานต่างๆ จะเห็นพ้องต้องกันในด้านเป้าหมายนโยบายแต่ก็จะมีความ
ขัดแย้งกันในด้านวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย เพราะแต่ละหน่วยงานมีทัศนภาพ  วัตถุประสงค์หลกั 
และมีความรู้สึกถึงความเร่งด่วนของโครงการต่างกัน (2)  ความชัดเจนของโครงการซึง่ได้แก ่ความ
ชัดเจนของเป้าหมาย (clarify goals) กลยุทธ์ (strategy) และแนวปฏิบัติ (guidelines) ต่าง  ๆ หาก
ปัจจัยด้านน้ีมีความคลุมเครือจะกลายเป็นเงือ่นไขให้กลุ่มผลประโยชน์มีโอกาสกระท าการ ให้การ
ด าเนินการตอบสนองวัตถุประสงค์ของพวกตน (3) ผู้ปฏิบัติงานคนส าคัญ(key actors) ผู้ปฏิบัตงิาน
คนส าคัญเป็นผู้ที่เข้าใจภาพรวม และกิจกรรมของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติชัดเจน และ
พยายามผลักดันและสนับสนุนโครงการทกุวิถีทาง จ านวนผู้ปฏิบัติงานคนส าคัญคือ ปัจจัยส่งผลตอ่
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ  นอกจากปัจจัยหลักเหล่าน้ีแล้วการศึกษาของเพรสแมน  
วิลดัฟสกี้   ยังพบปัจจัยย่อยอื่นๆ  ที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ   เช่น  
ความชัดเจนของหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ  
หน่วยงานอื่น จ านวนประเด็นและจุดที่ต้องตัดสินใจ เป็นต้น  
  แวน  มีเตอร์ และแวน  ฮอร์น (Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter, 1976)  
เขียนบทความช่ือ The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework ในปี ค.ศ. 1975 
โดยทั้งสองเห็นว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 1) การสื่อความ 
ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่าง  ๆ มสี่วนช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้น ตลอดจน
ความพร้อมของผู้ปฏิบัต ิ 2) สมรรถนะขององค์การ ได้แก ่ การมีทรพัยากรเพียงพอ คุณภาพของ
บุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคัญของหน่วยงานและสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทั่วไป  
3) ด้านตัวผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ความภักดีของบุคคลทีม่ีต่อองค์การ ความพรอ้ม
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม 
  กรีนวู้ด (Peter W. Greenwood, 1975) และแมคลาฟลิน (McLaughlin, 1975) ได้เขียน 
หนังสือช่ือ Federal Program supporting Educational Chang, Vol. III: The Process of Change  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผนงานของรัฐบาลกลางในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมใน
สถานศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไป
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ปฏิบัติขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ การสนับสนุนอย่างแข็งขันทางด้านการบริหารจากทุก
ระดับของระบบการน านโยบายไปปฏิบัติ และความช่วยเหลือทางเทคนิคในด้านการฝึกอบรมและ
การพัฒนา 
  เลวิน (Levin, 1981)  ได้เขียนบทความเรื่อง Condition Contributing to Effective  
Implementation and Their Limits ซึ่งได้กล่าวถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จ ได้แก่ การมภีาวะผู้น าที่เข้มแข็งสามารถดึงทรพัยากรทางการเมืองมาสนับสนุน
นโยบายได้ ท าให้โครงการมีความโดดเด่นและสามารถสร้างกลุ่มที่จะสนับสนุนนโยบายได้ และมี
กลุ่มผลประโยชน์เอกชนที่คอยช่วยเหลือในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  กันน์ (Lewis A. Gunn, 1978)  ได้เขียนบทความช่ือ Why is Implementation so Difficult 
กล่าวว่าเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ มีเวลาและทรัพยากร
เพียงพอ ในแต่ละขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องสามารถจัดสรรทรพัยากรที่ต้องการ
ใช้ในเวลาน้ันได้  และมีความเข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ 
  เคอร์ (Kerr, 1976) ได้เขียนบทความช่ือ The Logic of Policy and Successful Policies 
ได้อธิบายความล้มเหลวในขั้นของการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย องค์การที่น านโยบายไป
ปฏิบัติมีศักยภาพต่ า องคก์ารขาดความรู้และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตัวผู้ปฏิบัติขาดความสามารถและ
องค์การขาดก าลังคน 
  เอ็ดเวิร์ดส ์ (Edwards, 1980) ได้เขียนหนังสือช่ือ Implementing Public Policy พบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ทรัพยากรทีเ่พียงพอ และมีระดับของ
การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ จ านวนมาก 
  แวน  ฮอร์น (Van Horn, 1979) ได้เขยีนหนังสือช่ือ  Policy Implementation in Federal 
System, National Goals and Local Implementers กล่าวว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปน้ี สภาพแวดล้อมของนโยบายระดับท้องถิ่น ได้แก ่ ทัศนคติ 
ของข้าราชการการเมืองในท้องถิ่น  และทัศนคติของนักบริหารในท้องถิ่น  ที่มีต่อมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย  ทัศนคติของกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนที่มีต่อนโยบาย ลักษณะ
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติในแง่ศักยภาพของทีมงาน  ตลอดจนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในท้องถิ่น 
  เกเบรียล ย ู อีกิลเซียส (Iglesias, 1976) บรรณาธิการหนังสือช่ือ Implementation The 
Problem of Achieving Results ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติของกลุม่
ประเทศเอเชีย อันได้แก่ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มาเลเซยี อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร ์
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ฮ่องกง และเกาหลี กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคน้ีต้องให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางการเมอืง
ผู้บริหารโครงการ ต้องแสวงหาการสนับสนุนทางการเมืองให้มากที่สุด 
  กรอส จิแอกควินตาและเบิร์นสไตน์ (Gross Giacquin and Bernstein, 1971)  ได้
ร่วมกันเขียนหนังสือช่ือ Implementation Organizational Innovations: A Sociological Analysis of  
Planned Educational Change ได้ท าการศึกษาเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนในด้านการน า
นวัตกรรมการสอนส าหรับครูมาใช้ พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจนในบทบาทของตนเอง  ผู้ปฏิบัติขาดความรู้และทักษะที่เกี่ยวขอ้ง
กับการน านโยบายไปปฏิบัติและการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  กรินเดิ้ล(Grindle, 1980)  ได้เขียนหนังสอืช่ือ Politics and Policy Implementation in 
the Third World ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ เน้ือหา
สาระของนโยบาย เช่น ความเรียบร้อยของแต่ละหน่วยงาน การได้ความไว้วางใจจากผู้น าทางการเมือง  
การมีเป้าหมายของนโยบายที่ชัดเจน   และการไดร้ับความเห็นชอบและการสนับสนุนที่เพียงพอ   
สภาพแวดล้อมของนโยบาย  เช่น  บุคคลต่างๆ ตั้งแต่ผู้วางแผนระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น  
ผู้น ากลุ่มพลังต่าง  ๆในสังคมและข้าราชการ 
  วีค(Karl E. Weick, 1977) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติภารกิจของนักบินอวกาศสกายแล็บ 
จากข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในอวกาศภายใต้ศูนย์ควบคุมฮูสตัน (Houston) โดยพวกเขาเหน็
ว่าศูนย์ควบคุมจะต้องให้โอกาสนักบินได้ตัดสินใจปฏิบัติงานตามภารกิจในอวกาศด้วยตนเองจาก
แบบรายการ(hopping list) เพือ่ให้นักบินได้เลือกปฏิบัติอย่างเหมาะสมในขณะปฏิบัติงานในอวกาศ 
  หลักการของการออกแบบองค์การด้วยตนเอง คอื ผู้ร่วมงานก าหนดโครงการแก้ปัญหา
ให้ชัดเจน ก าหนดเป้าหมาย ทางเลือก ให้สมาชิกหลอมความคิดเพือ่สร้างรูปแบบและแนวทางการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน การแก้ปัญหาให้สนใจการวิเคราะห์เชิงคุณภาพก่อนเชิงปรมิาณ  ให ้
ออกแบบงานด้วยตนเองและจะได้รับประโยชน์ด้านคุณค่าทางการเสี่ยง 
  ฐานคติของการน านโยบายไปปฏิบัติระบบออกแบบองค์การด้วยตนเองเช่ือว่า  เมือ่ 
องค์การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือทีมงานออกแบบงานด้วยตนเอง จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
มีคุณภาพ และการออกแบบองค์การจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีคุณภาพ และการออกแบบ
องค์การจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติชัดเจนขึ้น การศึกษาระบบออกแบบองค์การด้วยตนเอง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการแก้ปัญหาของผู้วางแผน
และผู้น าแผนไปปฏิบัติพบว่า การวางแผนและการปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแยกจากกัน 
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  เบอร์แมน (Paul Berman, 1977) ท าการศึกษาเพือ่แสวงหาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จ
ของการน านโยบายนวัตกรรม ที่รัฐบาลกลางได้ให้ความสนับสนุนแก่ท้องถิ่นไปปฏิบัติ โดยผูศ้ึกษา
เลือกเอาโรงเรียนท้องถิ่นจาก 18 ต าบล การศึกษาครั้งน้ีได้ท าภายหลงัโครงการสิ้นสุดไปแล้ว 1-2 ปี 
ความส าเร็จของโครงการวัดจาก (1) เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายโครงการบรรลผุล (2) ความต่อเน่ือง
ของการใช้วิธีการที่ได้รับจากโครงการและ (3) จิตส านึกของครูเกี่ยวกับประสิทธิผล (4)  ประสบการณ์ 
ท างานของครู และ (5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องเรียน เป็นต้น 
  การศึกษาของเบอร์แมน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของครูโดยการสนับสนุนจาก
ครูใหญ่ สามารถอธิบายหรือมีอิทธิพลต่อรอ้ยละของเป้าหมายโครงการบรรลุผล และความต่อเน่ือง
ของการใช้วิธีการที่ได้รับจากโครงการ เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการใช้กลยุทธ์แบบการสนับสนุนกัน
เป็นทีม   ปัจจัยด้านจิตส านึกของครูเกีย่วกับประสิทธิผลก็สามารถอธิบายหรือท านายร้อยละของ 
เป้าหมายโครงการบรรลผุลได้เช่นกัน   การเปลีย่นแปลงรูปแบบการจัดห้องเรยีนสามารถอธิบาย 
ผลรวมการเปลีย่นแปลงของครูได ้ ในขณะที่ประสบการณ์การสอนของครูน้ัน มีอิทธิพลทางลบตอ่
ต่อร้อยละของเป้าหมายโครงการบรรลุผลและผลรวมการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับตัวครู 
  ยิน (Robert K. Yin, 1977) ได้นิยามความส าเร็จของความพยายามในการน านโยบาย 
เกี่ยวกับนวัตกรรมไปปฏิบัติว่ามี 2 กรณี คือ (1) การให้บริการไดร้ับการปรับปรงุและหน่วยงานที่ 
ให้บริการก็ได้ประโยชน์เรยีกว่า Success I   และ   (2) องค์การไม่มีการปรับปรุงการบริหารและ 
ปรากฏว่านวัตกรรมที่เสนอให้ก็ถูกปฏิเสธโดยองค์การเรียกว่า  Success II   ส าหรับนิยามความ 
ล้มเหลวของการน านโยบายนวัตกรรมไปปฏิบัติได้รับการพิจารณาเป็น 2 กรณีเช่นกัน คือ  
(1) ปรากฏว่าการบริการไมไ่ด้รับการปรับปรุง แต่กระน้ันระบบราชการหรือองค์การก็ได้ประโยชน์
จากนโยบาย (2) องคก์ารน านวัตกรรมไปปรับปรุงบริการแต่แล้วปรากฏว่าภายหลังกลับปฏิเสธ 
  การศึกษาของ ยิน เป็นกรณีศึกษา 140 กรณี และให้ความสนใจที่จะตรวจสอบอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระต่าง  ๆเช่น ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ลักษณะของหน่วยงาน ตัวนวัตกรรม และความพยายาม
ของฝ่ายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเป็นต้น และการศึกษาของ ยิน พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายนวัตกรรมไปใช้ได้แก่ การมีสภาพแวดล้อมที่ร่ ารวย ความสามารถในการใช้ร่วมกัน
ได้ และการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการยอมรับเป็นต้น ซึ่งตัวแปรเหล่าน้ีเป็นตัวแปรย่อย  ๆ ของตัวแปรหลัก 
3 ตัวแปรคือ ตัวแปรสภาพแวดล้อมภายนอก ตัวแปรตัวนวัตกรรมเอง และตัวแปรความพยายามของฝ่าย
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมส่วนตัวแปรด้านลักษณะหน่วยงานพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการอธิบายความ 
ส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  คีน (Peter G. W. Keen, 1978) ได้ท าการศึกษาโครงการทดลอง เพื่อพัฒนาระบบให ้
สอดคล้องกับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบการเงินของโรงเรียน พบว่า หลายโรงเรยีนประสบความ 
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ล้มเหลว มีจ านวนน้อยที่น าไปใช้แล้วประสบความส าเร็จ ในส่วนที่ประสบความส าเร็จจะเป็นโครงการ
ทดลองในรัฐแคลิฟอร์เนีย การศึกษาครั้งน้ีต้องการค้นหาค าตอบว่า ท าไมตัวแบบแคลิฟอร์เนีย (California 
model) จึงประสบความส าเร็จ  ความส าเร็จของตัวแบบแคลิฟอรเ์นีย มีสาเหตุมาจาก 3 ประการคือ (1) 
พบว่ามีพลังเคลื่อนไหวอยูภ่ายใน (momentum) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและมีความผกูพัน (commitment) 
ด้วยการอยากลองจากภายในอยู่ก่อนแล้ว (2) มีความตั้งใจจริงอย่างระมัดระวัง เพื่อสร้างความแน่ใจในการ
น าไปใช้     (3) มีการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าการได้ข่าวสารน้ันมาโดย
หน่วยงานหรือบุคคลจัดแจกให ้
  นอกจากน้ัน คีน พบว่า ความล้มเหลวของโครงการน้ีเป็นเพราะ (1)  ไม่มีก าลังผลักดัน 
(leverage) จากภายใน แต่มีการอุปถัมภ์โครงการ (project sponsored) มาจากภายนอก ท าให้มีการ
ต่อต้านหรือวางเฉย   (2)   แบบแผนเชิงเทคนิคที่ออกแบบไมค่่อยสอดประสานกับสภาพสังคม  
การเมืองและบริบทของการบรหิาร และ (3) ตัวแบบที่เสนอมลีักษณะเป็นเกมการเมือง  
  เอลเมอร์ (Richard F. Elmore, 1979)   ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสลับซับซอ้นของ 
นโยบายกับระบบการควบคุมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในปี 1979 โดยดูว่านักกฎหมาย
และนักบริหารจะเข้าไปมีอิทธิพลอย่างไรในการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นการศึกษาเพื่อจะ
ดูว่าผู้ก าหนดนโยบายจะเลือกแนวทางใดระหว่าง แนวทางที่ใช้การก ากับควบคุม (regulatory  
approach) ที่เน้นการควบคุมเพือ่ให้ปฏิบัติตามโดยใช้สายการบังคับบญัชากับแนวทางการปฏิบัติ 
ตามขั้นตอนของแผนงาน (programmatic approach) ที่เน้นการมอบอ านาจ การควบคุม และการเพิม่
สมรรถนะในการจัดการด้านบริการ นอกจากน้ัน เอลเมอร์ ยงัพบว่า ความสลับซับซ้อนของ 
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติท าให้นักกฎหมายและนักบริหารกลับมาคิด (rethinking) ในการที่
จะเข้าไปควบคุม ยิ่งน านโยบายไปปฏิบัติมีความสลับซับซ้อนมากเท่าใด การควบคมุ การรวม
อ านาจ การดูแลอย่างใกล้ชิดและการออกกฎเกณฑ์ข้อบงัคับจะแน่นหนา (tighten) มากยิ่งขึ้นเท่าน้ัน 
เอลเมอร์ เสนอว่าทางออกก็คือ จะเลือกการควบคุมขั้นตอนการบังคับบัญชามากๆ กับ การออกแบบ
ให้มีความสลับซับซอ้นน้อยแล้วควบคุมแบบมอบอ านาจ 
  แวน ฮอร์น (Carl E. Van Horn, 1979) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของ
รัฐบาลกลางในปี 1979 โดยไดส้ร้างตัวแบบขึ้นมาท าการศึกษาเรียกว่า ตัวแบบการน านโยบาย
ระหว่างรัฐไปปฏิบัติ (A Model of Intergovernmental Policy Implementation) ตัวแบบของเขามี
ฐานคติว่า การปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเป็นเรื่องของการก าหนดว่าใคร คือ ผู้ปกครอง (who govern) 
ใครคือผู้ใช้เงิน (who are funds used) และใครคือ ผู้ได้ประโยชน์ (who benefits) น้ัน เป็นผลมาจาก
ปัจจัย 3 ประการ คอื (1) สภาพแวดล้อมของทอ้งถิ่น ซึ่งได้แก ่ ทัศนคติของนักการเมืองทอ้งถิน่ 
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ทัศนคติของข้าราชการ ลักษณะของหน่วยงานในท้องถิ่นและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ทอ้งถิน่ 
ต่อนโยบาย (2) มาตรฐานในการก าหนดทรัพยากรซึ่งได้แก่ความเพยีงพอของเงินและสิ่งเสริมแรง  
ระดับความชัดเจนของมาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงค์   ระดับความขัดแยง้ของมาตรฐาน 
นโยบาย ความแน่ชัดของขบวนการในการปฏิบัติ และระดับความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานนโยบาย  
และวัตถุประสงค์ และ (3)  สภาพแวดล้อมนโยบายระดับชาติ ซึ่งได้แก่การสื่อความหมาย  
การกระตุ้นส่งเสริม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นต้น  
  เกอร์สทีน (Dean R. Gerstein, 1979)  ได้ศึกษาความล้มเหลวของการน านโยบาย 
การบ าบัดยาเสพติดไปปฏิบัต ิ โดยใช้แนวทางกรณีศึกษา (case study approach) เช่ือมโยงลักษณะ
ทางสังคมวิทยาเชิงมหภาค  (macro sociology levels)   ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการใช้นโยบาย
รักษาผู้ติดยาเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าพลังทางสังคมการเมือง (sociopolitical forces) สามารถปรับเปลีย่น 
ข้อก าหนดการปฏิบัติของคลินิกที่ท าการรักษาผู้ติดยาในระดับสังคมวิทยาเชิงจุลภาค (micro  
sociological levels) ได้  
  การวิจัยการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติในพื้นที่ที่ใช้ยาในทางผิดพลาดนักวิชาการได้
ใช้กรอบทฤษฎีองค์การท าการวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายใต้เงือ่นไขเฉพาะน้ัน รัฐบาลกลาง
สามารถที่จะก าหนดข้อปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นปฏิบัติตามได้โดยตรง แต่เมื่อทอ้งถิน่
น าไปปฏิบัติพบว่านโยบายน้ันล้มเหลว (failure) 
  ตัวแบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ (1) การศกึษาประวัติของนโยบายเกี่ยวกับยา
เสพติด (2) วิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรกัษายาเสพติดด้วยเมธาโดน (methadone)  (3) 
ศึกษาการสนองตอบจากหน่วยงานที่ท าการรักษาระดับท้องถิ่นต่อกฎเกณฑ์และแรงกดดันจาก
ส่วนกลาง (4) วิเคราะห์กระบวนการของผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม ซึ่งได้แก่การปฏิบัติของผูท้ี่
ติดยาและการปฏิบัติของทีมงาน และ (5) การวิเคราะห์การปฏิบัติที่หน่วยงานระดับล่างต้องยอมตาม
เพื่อรักษาประโยชน์ของหน่วยงานเอาไว้ ในขณะที่เป้าหมายนโยบายถูกเปลี่ยนไป 
  การศึกษาของ เกอรส์ทีน พบว่า ระดับมหภาค รัฐบาลกลางในฐานะผู้ให้เงินสนับสนุน
โครงการ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติเชิงเหตุและผลโดยเช่ือว่าจะมีผลดีแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติใน
ท้องถิ่น ซึ่งถ้าหากหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติตามเงื่อนไข หน่วยงานก็จะได้รับเงินสนับสนุนต่อไป 
แต่ข้อมูลระดับจุลภาคพบว่า  แนวปฏิบัติที่ก าหนดจากส่วนกลางหลายประการ หน่วยปฏิบัติ 
ด าเนินการได้ยาก ข้อปฏิบัติหลายลักษณะท าไม่ได้ มีบางหน่วยงานพยายามผิดระเบยีบเพือ่ให้การ
รักษาได้ผล แต่หลายหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบทั้ง  ๆ ที่การรักษาอาจไม่ประสบความส าเร็จแต่
หน่วยงานต้องการเงินสนับสนุน จึงด าเนินการตามแนวทางที่ส่วนกลางได้ก าหนดไว้ 
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  ปัจจัยที่ท าให้นโยบายการรักษาผู้ติดยาเสพติดประสบความส าเร็จหน่วยปฏิบัติจะต้อง
อาศัยการให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย ให้ความเห็นอกเห็นใจ การรักษาจะได้ผลหรือไม่เพยีงใด ขึ้นอยู่กบั
การให้ความไว้วางใจของพี่เลี้ยงและผู้ให้การรักษา การรักษาต้องใช้เวลา จะต้องอาศยัการเสริมแรง 
ทางบวก ในขณะที่ระเบียบจากส่วนกลางเน้นการเสริมสร้างทางลบ เช่น เมื่อผู้รับการรกัษาปรับตัว
ได้จะได้ให้หยุดยาทันที หรือในระหว่างการรักษาหากตรวจพบจากปัสสาวะว่าผู้มารักษายังใช้ยาอยู่
จะยุติให้การรักษาทันที เป็นต้น  
  สรุปการน าตัวแบบด าเนินนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น หาก
ส่วนกลางเป็นฝ่ายก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติโดยตรงแต่ฝ่ายเดียว โอกาสที่จะล้มเหลวมี
มาก เพราะสภาพปัญหาทางสังคมวิทยามีความแตกต่างกัน 
  ซาบาเตียร์ (Paul Sabatier, 1980) และ แมซมาเนียน (Danish Mazmanian, 1980)  ได้
ศึกษากรอบการวิเคราะห์  (framework of analysis)  กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ   ซึ่งมีตัวแปรตาม  
ประกอบด้วย (1) ผลิตผลนโยบาย (policy outputs) ของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ (2) การ
ยอมปฏิบัติตาม (compliance) ของกลุม่เป้าหมาย (3) ผลกระทบแท้จรงิของหน่วยงาน (4)  การรบัรู้
ผลกระทบจากการตัดสินนโยบาย และ (5) การทบทวนประเด็นส าคัญของกฎหมาย  ตัวแปรอสิระ
ประกอบด้วย (1) ความง่ายของปัญหา (tractability of  problem) ประกอบด้วย การมีทฤษฎีและ
วิทยาการที่เที่ยงตรงความหลากหลายของพฤติกรรม (2) ระดับของความประสานสอดคลอ้งของ
กฎหมายกับโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ การจัดรูปแบบองค์การการปฏิบัตทิี่
มีทฤษฎีรองรับ ทิศทางนโยบายไม่คลุมเครือ  มีทรพัยากรการเงิน มีการบูรณาการล าดับขั้นตอนของ
โครงสร้างสถาบันที่น านโยบายไปปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก มีกฎระเบียบสนับสนุนการปฏิบตัิ
ของหน่วยงาน ความสามารถเลอืกสรรข้าราชการเข้ามาปฏิบัติงานและเปิดทางให้บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วม และ (3) ตัวแปรทีม่ิใช่กฎหมายซึง่สง่ผลต่อการด าเนินนโยบายไปปฏิบัติอื่นๆ ได้แก่ 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลย ี สื่อที่น าไปใช้กับปัญหา การสนับสนุนจากสาธารณะ 
ทัศนคติและทรัพยากรจากกลุ่มตามสถานการณ์ การสนับสนุนจากแหล่งอ านาจ ความผูกพันและ
ทักษะความเป็นผู้น าของข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
  บาแดช (Eugene Bardach, 1980) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีกรอบ 
การศกึษา คือ การมองการน านโยบายไปปฏิบัติว่าเป็นระบบของเกม (system of games) ผลการศกึษา 
ของบาแดช  พบว่า  เกมในการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ อุปสรรคส าคัญในกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เพราะ (1) ท าให้มีการหันเหทรัพยากรไปใช้ผิดทาง โดยเฉพาะเงินซึง่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ส าคัญของการด าเนินงาน (2) ท าให้เป้าหมายของนโยบายเบีย่งแบนไปจากเดิม (3) เป็นอุปสรรคตอ่
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ความพยายามควบคุมพฤติกรรมการบรหิารอย่างเปิดเผย และ (4) ท าให้พลังการท างานของบุคคล
และพลังทางการเมืองแตกกระจายและสูญสลายไป นอกจากน้ันบาแดช ยังพบว่า เกมในกระบวนการ 
น านโยบายไปปฏิบัติมีหลายลักษณะ (1) เงินที่ได้มาง่าย (easy money) เป็นกลเม็ดที่หน่วยงานใช้ใน
การหาเงินมาจากรัฐ และเมื่อได้เงินมาแล้วก็มิได้น าเงินไปใช้ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใด 
(2) การใช้ชีวิตท างานแบบง่ายๆ (easy life) เป็นการใช้เล่ห์เหลีย่มที่จะให้หน่วยงานได้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อจะได้รับประโยชน์หรือเงินจากโครงการ แต่แท้จริงแล้วไม่อยากท างาน ชอบอยู่
สบายๆ (3) ท าให้เป้าหมายบิดเบี้ยว (deflection of goals) เพิ่มเป้าใหม่เข้าไปหรือฉวยโอกาส
บิดเบือนโครงการใหเ้ข้ากับวัตถุประสงคข์องตนเองให้มีการว่ิงเต้นเจรจาต่อรองให้ตนเองมีอ านาจ
และมีโอกาสตัดสินเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อตน (4) การรับว่าจะกระท าแต่ที่แท้จริงแล้วไม ่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (tokenism) คือ เมื่อรับนโยบายมาปฏิบัติแล้วสภาพการปฏิบัติงานจริงไมม่ี
อะไรเปลี่ยน คอื ยงัท างานทุกอย่างง่ายๆ สบายๆ เหมือนเดิม (5) โตเ้ถียงกันอย่างเหนียวแน่น  
(tenacity) จนทุกฝ่ายพอใจปล่อยให้แผนงานตายไปหรอืล่าช้าเสียการ และ (6) สร้างเงือ่นไขเพือ่ 
ตนเอง (odd man out) คือพรอ้มถอนตัวเองออกจากความรับผิดชอบได้ทกุเมื่อ ในขณะที่หน่วยงาน
อื่นที่ร่วมโครงการก าลังท างานเอาเป็นเอาตาย คือ ประโยชน์จะเอาแต่ไม่ยอมเข้าไปร่วมเหน่ือย และ
ร่วมเสี่ยงด้วยเป็นต้น เกมส์ต่างๆ ยงัมีอีกมาก ในทรรศนะของ บาแดช เห็นว่าการวิเคราะห์
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ    ในลักษณะกระบวนการกลยุทธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ 
ผลประโยชน์ตามกรอบกระบวนการทางการเมือง ท าให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์เชิงประจักษ์  
ซอก (James D. Sorg, 1983) ได้ท าการศึกษาแบบของพฤติกรรมของข้าราชการระดับล่าง (street 
level bureaucrats) ในการน านโยบายไปปฏิบัติในปี 1983 โดยพฒันาแนวคิดของ บาแดช แวน มี
เตอร์ แวน ฮอร์น และ บังเกอร ์(Bunker) มาศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะขององค์การหรอืสถาบัน และ
ข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติพบว่าสามารถจ าแนกแบบของพฤติกรรมข้าราชการจากการสังเกต 
ว่ามี 3 แบบ คือ (1) แบบต้ังใจท าตามได้ส าเร็จ (intentional compliance) มพีฤติกรรมที่ตั้งใจปฏิบตัิ
ตามนโยบาย ผู้มีพฤตกิรรมแบบน้ีจะพยายามตีความเป้าหมายและขบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation procedure) ออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนส าเร็จ  (2) แบบต้ังใจท าแต่
ไม่ส าเร็จ (intention non-compliance) เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบาย แต่ปฏิบตัิ
ล้มเหลว อาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจนโยบาย หรือเพราะท างานบกพร่อง (3) แบบต้ังใจจะไม่ท า
ตาม และไม่ท าตามได้ส าเร็จ (unintentional non-compliance) เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจจะไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบาย แล้วเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติไดส้ าเร็จ ซึ่งอาจเป็นเพราะเขาไม่ชอบหรือไม่
เห็นด้วยกับนโยบายน้ัน 
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  ชีมา (G. Shabbir Cheema, 1983) และ รอนดิเลลี (Dennis A. Rondinelli, 1983) ได้
เขียนหนังสือช่ือ Implementing Decentralization Programmes in Asia: Local capacity for Rural 
Development เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การจัดท าเป็นปฏิบัติงานของประเทศต่างๆ 
ในเอเชีย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 
ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และการออกแบบองค์การ ความเพียงพอของการสนับสนุนทางด้าน
การเมือง การเงิน และทางเทคนิคจากส่วนกลาง 
  กันน์ (Lewis A. Gunn, 1984) และฮอกวู้ด (Brain W. Hogwood, 1984) ได้ศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งเขาเสนอว่ามี  4 แนวทางคือ (1) แนวทางขบวนการและการจัดการ (procedural 
and managerial approach) เป็นการศกึษาที่ให้ความส าคัญต่อการควบคุม เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
คาดหวัง โดยเน้นเทคนิคเชิงปริมาณในกระบวนการปฏิบัติ (2) แนวทางศึกษาโครงสร้างองค์การ 
แนวทางน้ีจะศึกษาว่าลักษณะโครงสร้างองค์การทัง้ภายในและภายนอก จะส่งผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างไร (3) แนวทางศึกษาเชิงพฤตกิรรม เป็นแนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
ความเช่ือใจและความเข้าใจในนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติ และ (4) แนวทางรัฐศาสตร์ให้ความส าคญั
เกี่ยวกับอ านาจขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัต ิ
  อเลกซานเดอร(์Ernest R. Alexander, 1985) ได้เสนอกรอบแนวคิดกระบวนการ 
นโยบายแผนงานและการน าไปปฏิบัติ ซึ่งได้เสนอตัวแบบกระบวนการนโยบายแผนงานและการ
น าไปปฏิบัติ (Policy-Program-Implementation Process = PPIP) โดยอธิบายว่า นโยบาย แผนงาน 
และการน าไปปฏิบัติเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซึ่งมีตัวเช่ือม (link) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ 
  ตัวแปรส าคัญของตัวแบบน้ีมี 4 ตัว คือ (1) การกระตุ้นเป็นขั้นตอนการยอมรับปัญหา 
หรือการก าหนดเป้าหมายนโยบาย (2) ตัวนโยบาย คือ แนวปฏิบัติซึ่งจะต้องก าหนดผู้กระท าที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ัน (3) แผนงานเป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ การก าหนดทรัพยากร แนวปฏิบัติ รวมทั้งระบุกลุม่เป้าหมายผู้ที่จะได้รับประโยชน์ชัดเจน 
และ (4) การน าไปปฏิบัติ เป็นจุดลงมือการปฏิบัติเพื่อให้ผลของนโยบายถงึมือผู้รับประโยชน์ตามที่
ตั้งใจให้เกิดขึ้นตามนโยบายและแผน 
  ตัวแปรทั้ง 4  มีความเช่ือมโยงกับตัวเช่ือม 3 ตัว ซึ่งท าหน้าที่ต่างกัน ตัวเช่ือมตัวแรก จะ
เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างการกระตุ้นกับนโยบาย เป็นสภาพแวดล้อมของนโยบาย ตัวเช่ือมที่สอง 
จะเช่ือมนโยบายกับแผนงาน เป็นการก าหนดขอบเขตของแผนงานในลักษณะปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมของการน านโยบายไปปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการ (actors) ทีม่า
จากระดับการก าหนดนโยบาย แผนงานและระดับปฏิบัติ ตัวเช่ือมที่สาม คือ โครงสร้างความ 
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เช่ือมโยงในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  (implementation structure)   ที่แสดงให้เห็น 
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและส่วนต่างๆ ที่มสี่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ลินเดอร์ (Stephen H. Linder, 1987)และปีเตอร์ (B. Guy Peter, 1987)ได้เสนอแนวทาง 
การศึกษา การน านโยบายไปปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเป็นการศึกษาที่เน้นปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจ ากัดที่น าไปสู่ความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ พร้อมทัง้เสนอแนวทางแก้ไข และ
แนวทางทีส่อง คอื การศึกษาที่มุง่แสวงหาค าอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นจรงิ ทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี  
  การศึกษาเพือ่สร้างทฤษฎีจ าแนกออกได้เป็น 4 แนวทาง คือ (1) แนวทางการศึกษาที่
เน้นการใช้อ านาจของผู้น าระดับสูง เพื่อให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของนโยบายที่ก าหนดไว้เปน็
แนวทางบนลงล่าง (top-down approach) (2) แนวทางการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ระดับล่างเป็นการศึกษาโดยการมองจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) (3) แนวทางที่น่าสนใจ
การปฏิบัติของนักการเมืองที่อยู่ในต าแหน่งระดับสูง ที่ดูแลนโยบายกับข้าราชการที่รับผิดชอบการ
น านโยบายไปปฏิบัติ แนวความคิดของแนวทางการศึกษาน้ีเห็นว่า การก าหนดนโยบายเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติเกิดขึ้นจากข้อตกลง และความเห็นชอบร่วมกันระหว่างนักการเมอืงกับข้าราชการระดบั
ปฏิบัติ การศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ จะให้ความสนใจที่ความสามารถของ
ข้าราชการ และ (4) แนวทางการศึกษาการปฏิบัติของข้าราชการระดับล่าง แนวคิดของแนวทาง
การศึกษาน้ีจะเน้นที่ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติของข้าราชการระดับล่างจะต้องให้ความส าคัญกบั
ความชัดเจนของเป้าหมาย   และวัตถุประสงค์ของนโยบาย   มีความเพียงพอด้านทรัพยากร  
มีสภาพแวดล้อมทีเ่กื้อหนุนต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

 2. วรรณกรรมของนักวิชาการไทย 
  สุรพล  กาญจนจิตราและประภาส  ศิลปะรัศม ี(2529)  ไดศ้ึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อความ 
ส าเร็จของกลุม่อาชีพ  ซึ่งได้รับการส่งเสรมิการด าเนินงานกิจกรรมอาชีพตามนโยบายของกรมการ
พัฒนาชุมชน พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุม่ม ี6 ปัจจัย คือ ความสามารถสนองความ
ต้องการของสมาชิก การไดร้ับความสนับสนุนจากหน่วยราชการ การได้รับความสนับสนุนจากผู้น า
ชุมชน การติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ การได้รับข่าวสารและระยะเวลาของการจัดตั้ง นอกจากน้ัน 
ผลการศึกษายังพบว่า ความสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกสงู ความส าเร็จจะสูงกว่า
ความสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ต่ า การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการมาก 
ความส าเร็จจะมากกว่าการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการน้อย เช่นเดียวกับการได้รบั
ความสนับสนุนจากผู้น าชุมชนการตดิตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มากพบว่า ไม่สง่ผลต่อความส าเรจ็ 
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คล้ายกับระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่ม ส าหรับการไดร้ับข่าวสารมาก ความส าเร็จจะมากกว่าการได้รบั
ข่าวสารน้อย 
  วรเดช  จันทรศร และ ลิขิต  ธีรเวคิน (2530) ได้เสนอบทความเรื่อง “การน านโยบายไป 
ปฏิบัติในระบบราชการไทย” ช้ีให้เห็นถึงงานของ วรเดช  จันทรศร และ วินิต  ทรงประทุม  ที่ได้
ท าการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง ซึ่งเขียนรายงานไว้ในปี 2530  โดยศึกษาการ
ประสานการด าเนินงานของระบบราชการในระดับมหภาคและจุลภาค   ในการน านโยบายและ 
แผนพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ มองว่าระบบราชการ คือ กุญแจส าคัญของความส าเร็จในการน า
นโยบายและแผนพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ แต่จากการศึกษาพบปัญหา 4 ประการ ในกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง คือ (1) หน่วยงานองค์การ กลุ่มบุคคลที่น านโยบายไปปฏิบตัิ
ในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นขาดความเข้าใจนโยบายของส่วนกลาง หรือนโยบายของกรม  
(2) หน่วยงานระดับปฏิบัติขาดศักยภาพในด้านบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณ (3) ขาด
การติดตามปะเมินผลการปฏิบัติงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และ (4) ขาดการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรมระดับจังหวัดเช่นขาดการร่วมใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
  กลยุทธ์ในการลดปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติของกรมประมง จากข้อเสนอของ   
วรเดช   จันทรศร และ ลิขิต  ธีรเวคิน  คือ จัดใหม้ีการประชุมแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารระหว่างกนั
ของหน่วยงานของกรม จัดท าแผนการฝึกอบรมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะและเทคนิค เพือ่ให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และเข้าใจนโยบายของกรม ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อเพิม่
สมรรถนะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหา จัดเตรียมคู่มือเอกสาร
ค าแนะน า วัสดุอุปกรณ์ให้หน่วยงานระดับล่าง เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
เป้าหมายของงาน ให้มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการก ากับควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แสวงหาวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการน านโยบายไปปฏิบัติหลีกเลี่ยงการท างาน 
ลักษณะความร่วมมือกับต่างหน่วยงานที่มีจ านวนองค์การเข้าร่วมมาก  ๆพยายามลดความไม่เข้าใจ 
ระหว่างหน่วยงาน โดยจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เพื่อประสาน
การตัดสินใจ และสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ประสานงานทั้งภายในและระหว่าง 
องค์การในการวางแผน และตัดสินนโยบายร่วมกันของผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
  ชาติชาย  ณ เชียงใหม่(2531) ได้ท าการศึกษาการประสานงานระหว่างสาขาในการ  
พัฒนาชนบทด้านสาธารณสุข โดยก าหนดกรอบการศึกษา  การประสานงานระหว่างสาขาในการ
พัฒนาสาธารณสุข ภายใต้การบรหิารงานพัฒนาชนบท กชช. อธิบายได้จากโครงสร้างองค์การกระบวนการ 
บริหารบุคลากร ระบบข้อมูลข่าวสาร และการเมืองของการบริหาร การพัฒนาชนบท ข้อมูลการศึกษา 
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คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และอื่นๆ แนวนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ 
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
  การศึกษาในส่วนของกระบวนการบริหารมีประเด็นที่ศึกษา คือ  การก าหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาชนบทประจ าปี เพื่อพัฒนาสาธารณสุข การประสานแผนในการจัดท าแผนพัฒนา
ชนบทประจ าปีของจังหวัด อ าเภอ และต าบล และการด าเนินโครงการพัฒนาชนบท  ผลการศึกษา 
พบว่า (1) การก าหนดแผนงานโครงการพฒันาชนบทประจ าปีเพื่อพัฒนาชนบทประจ าปี มีความ
ชัดเจนค่อนข้างน้อยเพราะกระทรวงต่างๆ   ที่เกีย่วข้องยงัไม่มกีารพิจารณาปัญหาและตัดสินใจ 
แก้ปัญหาสาธารณสุขร่วมกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมของระบบราชการและระบบงานงบประมาณมี
อิทธิพลมากต่อทัศนคติของข้าราชการว่า เป็นหน้าที่และเป็นเรื่องของกรมทีเ่ป็นเจ้าของโครงการ 
แต่ข้อมูลระดับกรมถอืว่าเป็นความรับผิดชอบของกองที่เป็นเจ้าของโครงการและในระดับกองก็ถอื
ว่าเป็นเรื่องของฝ่ายซึ่งรับผดิชอบและเช่ียวชาญเฉพาะด้านน้ันๆ แม้จะมีการตั้งกรรมการพัฒนาชนบท 
ระดับกรมเป็นองค์การตัดสินใจกลั่นกรอง และประสานโครงการ แต่แท้จรงิเป็นเพยีงสัญลักษณ์ ท า
หน้าที่เพียงรับทราบ (2) การประสานแผนในการจัดท าแผนพัฒนาชนบทประจ าปีของจังหวัด  
อ าเภอ และต าบลกรอบแนวทางพัฒนาชนบทประจ าปีของกระทรวงหลกัไม่ชัดเจน จังหวัดไดร้บั
กรอบแนวทางพัฒนาชนบทประจ าปีล่าช้า กพจ.สภาต าบล ยงัไม่มกีารแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน การอนุมัติโครงการ งบประมาณ อยู่ในอ านาจของกรม ไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถ
ประสานโครงการต่าง  ๆ ลงไปปฏิบัติในพื้นที่เดียวกันได้จรงิ เพราะการอนุมัติงบประมาณและพื้นที่
ด าเนินการแต่ละโครงการ กรมต่างๆ ไม่ไดร้่วมกันพิจารณาปัญหาของพื้นที่ให้ประสานกันแล้วค่อย
อนุมัติงบ และ (3) การด าเนินการพัฒนาชนบท การรับแผนหลักจากกระทรวงช้าท าให้จังหวัดไม่
สามารถจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีและโครงการได้ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการประสานโครงการ
แต่ละท้องที่ การประสานระดับอ าเภอกับต าบลค่อนข้างน้อย ข้าราชการขาดทักษะการบริหาร
โครงการ ไม่เตรียมประชาชนให้พร้อมมสี่วนร่วมและไม่เตรยีมชุมชนในการปฏิบัติ 
  พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ และสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ (2532) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้การท าหมันของคูส่มรส เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าหมันของ
คู่สมรสตามโครงการวางแผนครอบครัวของรัฐบาลและองค์การเอกชน โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน
เกี่ยวกับอายุ การศึกษา อาชีพ การย้ายถิ่น สถานที่ และบุคลากรที่ท าคลอดบุตรคนสุดท้ายและปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยาสังคม คือ ความพึงพอใจในความเป็นอยู่กับการท าหมัน ผลการศึกษา พบว่า 
ประชากรอายุน้อยอัตราการท าหมันต่ า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกถึงการท าหมันคอื 
ระดับการศึกษาสูงการท าหมันสูงระดับการศึกษาต่ าท าหมันต่ า อาชีพเกษตรท าหมันต่ ากว่ามิใช่
เกษตร การย้ายถิ่นเข้าเมืองท าหมันมากกว่าไม่เคยย้ายถิ่น ความพึงพอใจในความเป็นอยู่กับการท า
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หมันคู่ที่มีค าตอบว่าพอใจ ภรรยาตอบว่าเฉยๆ ไม่พอใจท าหมันสงู สถานที่และบุคลากรท าคลอด
บุตรคนสุดท้ายที่ทันสมัยสงูจะท าหมันสูง 
  วรเดช จันทรศร (2532) ได้ท าการศึกษาการบรหิารเพือ่การพัฒนาของกระทรวง 
สาธารณสุข โดยการก าหนดตัวแบบการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวง 
สาธารณสุข ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข ตัวแปรอิสระ 4  
ตัวแปร คือ (1) สภาพแวดลอ้มทางการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ อ านาจบทบาท
องค์การ และกระบวนการของงาน (2) การบรหิารทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
ปริมาณ คุณภาพ การน าไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  (3)  กระบวนการ 
วินิจฉัยสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก ่ ระบบข้อมลู การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการตัดสินใจ
และ (4) การน านโยบายไปปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข 
  หน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษาใช้  2  ระดับ  คือ  ระดับมหภาคและระดับจุลภาค 
กลุ่มตัวอย่างในส่วนกลางเป็นผู้บริหารของกระทรวงระดับปลัดกระทรวงลงไปจนถึงผู้อ านวยการ
กอง กลุ่มตัวอย่างระดับภูมิภาค คอื ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ วิธีการศกึษาใช้การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม การสงัเกตและร่วมปฏิบัต ิตัวแปรเกีย่วกับการน านโยบายไปปฏิบัติที่ศึกษา มีตัวแปร 
ย่อยหลายประการ ได้แก่ การทราบนโยบายจากส่วนกลางหรือหน่วยงานก าหนด การสื่อความและ
ความเข้าใจนโยบายการก าหนดเป้าหมาย ความพอใจในการประสานงานหน่วยงานที่ประสานงานยาก 
ระดับการยอมรับนโยบายที่ก าหนดขึ้น ระดับความสอดคล้องของผลประโยชน์ของพื้นที่เป้าหมาย 
การไปตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้งการปฏิบัติงาน และระดับการแก้ปัญหาได้ของการไปตรวจเยีย่ม 
  ผลการศึกษาด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทราบนโยบายที่ 
ส่วนกลางหรือหน่วยงานรับผิดชอบก าหนดขึ้น และความคิดเห็นไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 
หน่วยงานและระหว่างภาค การสื่อความการท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น มีประสิทธิภาพ 
น่าพอใจและไม่น่าพอใจสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ระดับสถานีอนามัยความเข้าใจนโยบายจากส่วนกลาง
ยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การก าหนดเป้าหมายบางครั้งสอดคล้องบางครั้งขัดแย้งเอาแน่ไม่ได้ ความ
พอใจของการประสานงานระหว่าง 5 กระทรวงหลัก อยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานที่ประสานยาก
ที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทยและอุตสาหกรรมระดับการยอมรับนโยบายที่ก าหนดขึ้นของหน่วยงาน 
ระดับล่าง อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความสอดคล้องของผลประโยชน์พื้นที่เป้าหมายในส่วนรวมมี
ระดับปานกลาง การไปตรวจเยี่ยมยังท าไม่ทั่วถึง ความถี่ไม่สม่ าเสมอ การไปตรวจเยี่ยมช่วยแก้ไขปัญหา
ได้ปานกลาง ส าหรับภาคอีสานการตรวจเยี่ยมช่วยแก้ปัญหาได้น้อย 
  โครงการที่ประสบความส าเร็จ คือ การวางแผนครอบครัว ปัจจัยที่ท าให้ส าเร็จ คือ  
(1) ระดับการสนับสนุนและความร่วมมือทั้งจากต่างประเทศและภาคเอกชน (2) การสร้างความ
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เข้าใจและการยอมรับของประชาชน (3) การใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม และ (4) ความต่อเน่ืองของ
โครงการ ส่วนโครงการที่ล้มเหลว คือ บัตรสุขภาพ ปัจจัยที่ท าให้ล้มเหลว คือ (1) การขยายผลกว้างท า
อย่างเร่งรัด ผู้ปฏิบัติไม่สามารถปรับตัวและสร้างความเข้าใจในโครงการได้เพียงพอ (2) ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการขาดความเข้าใจในประโยชน์ของโครงการ และ (3) ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของ 
ประชาชน 
  อาคม ใจแก้ว(2533) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของการน า 
นโยบายไปปฏิบัติในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้ตัวแบบ 2 ตัวแบบ เพื่อเป็นกรอบการศึกษา  
  ตัวแบบที่ 1 มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ (1) ประชาชน พิจารณาที่ความต้องการ การ
สนับสนุนจากท้องถิ่น และท่าทีต่อข้าราชการ และ (2) ชุมชนพิจารณาจากการยึดมั่นในวัฒนธรรม 
ส่วนตัวแปรตามคือ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ วัดจาก (1) ทัศนคติของเยาวชนไทย
มุสลิม (2) พฤติกรรมการเรยีนภาษาไทย และ (3) พฤติกรรมการเรียนอสิลามศึกษา 
  ตัวแบบที่ 2 มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ (1) นโยบาย เน้นที่ความชัดเจน ความ
สอดคล้องกับปัญหา (2) องค์การ เน้นการประสานงานและการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
(3) ข้าราชการ เน้นความตั้งใจจริง ความมีวิชาชีพและความสามารถปรับตัว (4) ทรพัยากรเน้น 
งบประมาณและบุคคล และ (5) การใช้ข้อมูลและกระบวนการติดต่อ คือ การใช้ข้อมูลในพื้นที่ และ
การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  ผลจากการศึกษาเชิงปริมาณของตัวแบบแรก พบว่า ตัวแปรด้านประชาชนและชุมชน 
มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติเชิงพฤติกรรมและทัศนคต ิผลการศึกษา
เชิงปริมาณของตัวแบบที่สอง พบว่า ข้าราชการและงบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  อาคม  ใจแก้ว  เห็นว่า ข้าราชการระดับล่าง คือ ผู้เช่ือมโยงนโยบายระดับนามธรรมไปสู่ 
ผลการปฏิบัติระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม หากข้าราชการขาดความตั้งใจจริง ไม่มีความสามารถด้านวิชาชีพ
หรือไมอ่าจปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้ว ถึงแม้นนโยบายจะมีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและวัฒนธรรมของพื้นที่เพียงใด ก็อาจท าให้นโยบายล้มเหลวได้ในที่สุด 
  กล้า  ทองขาว (2534)  ได้ท าการศึกษาปัญหาของการน านโยบายรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ
แห่งชาติไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายรณรงค์เพื่อการรู้
หนังสือสามารถจ าแนกออกได้  6 ด้าน คือ (1) ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์  กล่าวคือ 
หากทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี  (2)  มีการมอบหมาย
งานและภารกิจที่ดี  มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการก าหนดวิธีและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
(3)  ลักษณะของหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย  กล่าวคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  
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มีการวางแผนที่ดีและผู้มีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบ  องค์การที่รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความเข้าใจ
ขั้นตอนวิธีการท างานอย่างชัดเจน  หน่วยงานมีศักยภาพที่เข้มแข็ง  เจ้าหน้าที่มีการผนึกก าลัง  มีทีมงาน
ที่เข้มแข็งจริงจัง  นอกจากน้ีผู้ปฏิบัติงานส าคัญ  จะต้องเอาจริงเอาจังด้วย  (4)  การสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น  คือ นโยบายจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ความ
ร่วมมือจากประชาชน นักศึกษา อาสาสมัครในรูปแบบต่าง  ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันปฏิบัตินโยบายให้เกิดผลส าเร็จ  
(5)  มาตรการควบคุม ประเมินและกระตุ้นส่งเสริม  ผู้บริหารระดับสูงให้มีการเร่งรัด  สอบถาม  หรือให้
มีการรายงานผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  (6)  การเห็นประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คือ ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการรู้หนังสือ  
  ทองใบ สุดชารี (2536)  ได้ท าการศึกษาการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  การศึกษา 
ได้ตั้งสมมติฐาน 3 ข้อ คือ 1) ตัวแปรลักษณะโครงสร้างของนโยบาย  ทรัพยากร  การให้ความร่วมมอื 
ในการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทางการเมือง  การติดต่อสื่อสารและภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์
เชิงปฏิฐานสูงกับการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  2)  ตัวแปรการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานและภาวะผู้น าเป็นชุดตัวแปรเชิงนโยบาย ที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ่ความส าเร็จของการน า
นโยบายของวิทยาลัยครไูปปฏิบัต ิ  และ 3)  ตัวแปรการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและภาวะ
ผู้น าเป็นชุดตัวแปรเชิงนโยบายที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่มตามระดับความส าเร็จ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ผลการศึกษาได้ยืนยันตามสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ กล่าวคือ ตัวแปรเชิงนโยบายทุกตัว
(ยกเว้นการสนับสนุนทางการเมือง)  มีความส าคัญต่อการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัต ิ โดย
มีตัวแปรการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน   และภาวะผู้น าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสงูสุดต่อ 
ความส าเร็จในการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัต ิ  นอกจากน้ีตัวแปรทั้งสองยังเป็นตัวแปร 
ที่มีอิทธิพลสงูสุดต่อการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่มตามระดับของความส าเร็จในการน านโยบายของ
วิทยาลัยครูไปปฏิบัต ิ
  กิตติ บุนนาค(2536)  ได้ท าการศึกษาการน านโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติในโรงแรม 
ช้ันหน่ึงและโรงแรมช้ันสองในต่างจังหวัด  พบว่า ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติน้ันมี  6  ปัจจัย คอื 
  1. ปัจจัยด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ประกอบไปด้วยความชัดเจน
ของการสื่อความหมาย  ข่าวสารนโยบายด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ระดับความ
เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายของบุคคลผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบโครงการตรงตาม
เจตนาของนโยบาย ความเข้าใจตรงกันด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กับการน านโยบายไปปฏิบัติ   ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของแผนงาน  
โครงการและกิจกรรม 
  2.   ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน    ประกอบด้วยความชัดเจน 
ของการก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการน าโยบายไปปฏิบัติความเหมาะสมของการจัดสรร
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายปฏิบัติความเพียงพอของการจัดสรรอ านาจ เพื่อเพิ่มความ 
เป็นไปได้ให้แก่หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ  ความยืดหยุ่นของกระบวนการท างาน  ความสอดคล้องของ 
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานกับองค์การภายนอก 
  3.  ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  ประกอบไปด้วย  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
เน้ือหาสาระที่ใช้ในการสื่อความหมายของนโยบาย  ผลของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการ 
ปฏิบัติงาน  ความจ าเป็นในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ 
  4.   ปัจจัยด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล ประกอบด้วย ความพร้อมทางด้านบุคลากร 
ในแง่ของความรู้ความสามารถตลอดจนจ านวนผู้ปฏิบัติที่มากพอ ความพร้อมทางด้านงบประมาณ 
เงินทุนและระเบียบข้อบังคับที่มีความเหมาะสม ตลอดจนความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และวัสดุ
ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  5.   ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจต่อผู้ประกอบการและประชาชน  ประกอบด้วย 
ประโยชน์ที่ธุรกิจและประชาชนจะได้รับจากนโยบาย (การเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิม่) ความสะดวก
ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของนโยบาย(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม  
  เทพศักดิ์  บุญยรัตพันธ์ุ (2536)  ไดท้ าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการสร้างประสิทธิผล
ในการน านโยบายการให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ  โดยท าการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวแปรอิสระ  4  
ตัวแปรซึ่งประกอบด้วย  ตัวแปรความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย  ความพร้อมของทรัพยากร  ความ
ซับซ้อนของโครงสร้างและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการพบว่าตัวแปรความพร้อมของทรัพยากรมี
อิทธิพลและสามารถอธิบายความมีประสิทธิผลได้มากที่สุดรองลงมาได้แก่ตัวแปรความซับซ้อนของ
โครงสร้าง ตัวแปรความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย และตัวแปรการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
ตามล าดับ  ส่วนในด้านทิศทางของความสัมพันธ์พบว่า  ตัวแปรอิสระ 3 ตัว  ได้แก่ ความชัดเจนใน
เป้าหมายของนโยบาย ความพร้อมของทรัพยากร  และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ ในขณะที่ความซับซ้อน
ของโครงสร้างมีความสัมพันธ์เชิงลบกับประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการประชาชนไปปฏิบัติได้แก่ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความเสมอภาคในการให้บริการ และความเป็นธรรม
ในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการน้ันปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คอื ความ
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ซับซ้อนของโครงสร้าง โดยมีความสมัพันธ์เชิงลบกับความพงึพอใจของผูร้ับบริการ  ในด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ พบว่าความพร้อมของทรพัยากรเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความรวดเร็วใน
การให้บริการในด้านความเสมอภาคการให้บริการพบว่าความพร้อมของทรัพยากรมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความรวดเร็วในการให้บริการ ในด้านความเสมอภาคในการให้บริการพบว่าความพรอ้ม
ของทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเสมอภาคในการให้บริการ  ในด้านของความเป็นธรรม 
ในการให้บริการพบว่าตัวแปรความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบายเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในขณะที่ตัวแปรที่เหลือไม่สามารถใช้อธิบายได ้
  ชนัด  เผ่าพันธ์ุดี (2545)  ไดศ้ึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของการน า 
นโยบายการแปรสภาพกิจกรรมของรัฐใหเ้ป็นกิจกรรมของเอกชน(privatization) ของหน่วยงาน 
โทรคมนาคมของไทยที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical approach) ประกอบไปด้วยตัวแปร 
3 ตัว  ได้แก ่กลยุทธ์ด้านการจัดการ (management strategy) แหล่งเงินทุน (sources of funds)  และ
การสร้างพันธมิตรธุรกิจ (strategic partnership) ตัวแปรเหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบทางตรงตอ่
ความส าเร็จในการแปรสภาพกิจกรรมของรัฐให้เป็นกิจกรรมของเอกชน  และผลกระทบทางออ้ม
ต่อตัวแปรแทรกซ้อน 2 ตัว ได้แก ่ การออกกฎหมายด้านโทรคมนาคม และความสามารถในการ
น าไปปฏิบัติ 
  ร าจวญ  เบญจศิริ  (2545)  ได้ท าการศึกษาถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการน าระบบมาตรฐานสากล 
ภาครัฐของประเทศไทย (P.S.O.) มาใช้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกรมพัฒนาชุมชน  พบว่า  
ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานน าระบบมาตรฐานสากลมาใช้ที่ส าคัญได้แก่  การสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูงในองคก์าร  ประสบการณ์และความสามารถในการใช้นวัตกรรมขององค์การ
ตัวระบบมาตรฐานสากล  การยอมรับในในระบบมาตรฐานสากล  ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร  
ลักษณะของหน่วยงานในการเรียนรู้และกฎระเบียบในการปฏิบัติงานนอกจากน้ีปัจจัยอื่นๆ  ที่ส่งผล
ต่อการน าระบบมาตรฐานสากลมาใช้ยังประกอบด้วยปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เวลาใน
การปฏิบัติงานให้เห็นผล  ทรพัยากร (งบประมาณ เครือ่งมอืเครื่องใช้และอุปกรณ์) ความพร้อมของ
ส านักงานข้าราชการพลเรือนที่เป็นผู้รับรองระบบมาตรฐานสากล  การสานต่อของผู้บริหารของ
กรมพัฒนาชุมชนและการเปลี่ยนรัฐบาล 
  จุฑารัตน์  วิทยาขาว (2541)  ได้ท าการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษา : ศึกษากรณีการน านโยบายไปปฏิบัติในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษารูปแบบ  และปัญหา/อุปสรรคของการน าเอานโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดจนการเสนอ 
แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติตามนโยบายการประกัน 
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คุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการ
ด าเนินการ  และการด าเนินการจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากร ปัญหาที่พบคอืปัญหาที่เกิดจาก
ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ การสื่อสารภายในองค์การ การขาดแคลนทรัพยากร และ
ลักษณะความแตกต่างของแต่ละหน่วยงาน สถาบันยังไม่มหีน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ   องค์การมีความเป็นอิสระในการท างานไม่มีสายบังคับบัญชา    
แนวทางการแก้ปัญหา คือ ผู้บริหารทกุระดับต้องปรับบทบาทโดยการเข้ามามีส่วนร่วมและให้เวลา
ในการด าเนินการมากขึ้น  คัดเลือกผู้บรหิารด้านการประกันคุณภาพเป็นการเฉพาะ  จัดให้มีหน่วยงาน
กลางที่ท าหน้าที่ด้านการประสานงาน ติดตามผล ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลให้ทั่วถงึทกุ
ระดับ ผู้รับผิดชอบควรไดร้ับการฝึกอบรมจากผู้เช่ียวชาญ จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ และ
สถาบันควรมีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ  
  ภาษิณี  พ่วงวิจิตร (2546)  ได้ท าการศึกษาการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มาปฏิบัติในหน่วยการศึกษาของกองทพัเรอื      กรณีศึกษาโรงเรยีนดุริยางค์ กองดุรยิางค์ทหารเรือ 
ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการ
ที่ผู้น าเป็นที่ยอมรับและเช่ือฟังของผู้ปฏิบัติ  แต่มีปัญหาในด้านการไม่ต่อเน่ืองในการด ารงต าแหน่ง  
ปัจจัยด้านนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การพบว่าเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพมีความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์และการสื่อสารในองค์การ
เป็นไปอย่างทั่วถึง  ปัจจัยขั้นตอนการท างาน  เป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากขั้นตอนในการ
ท างานสามารถกระท าได้ในทุกกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน การน าแผนมาปฏิบัติ การประเมินผล 
และการปรับแผน  ปัจจัยด้านทรัพยากรที่น าเข้าสู่กระบวนการเป็นปัจจัยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เพียงพอเน่ืองจากเงินและทรัพยากรการเรียนรู้ไม่เพยีงพอและไม่มีการวางแผนอย่างชัดเจนในการ
ด าเนินการ  ปัจจัยการบริหารบุคคลในองคก์าร เป็นปัจจัยที่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจาก
ทัศนคติของข้าราชการส่วนใหญ่ถือว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพิ่มภาระงานจากเดิม 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพ ได้รับการตอบสนองอย่างแพร่หลายและต่อเน่ือง  นักวิชาการต่างเสนอ
ความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศกึษากันมากมาย  เช่น  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอว่า
คุณภาพ คือ ผลรวมของคุณลักษณะ และคุณสมบัติของผลผลิตของสถาบันการศึกษาที่จะสนองตอบตรง
ต่อความต้องการที่ก าหนด การประกันคุณภาพ คือ แผนงาน การปฏิบัติ ทั้งหลายที่เป็นระบบเพื่อให้เกิด 
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ความมั่นใจว่าการศึกษาจะสนองต่อคุณภาพที่ก าหนด   ส่วนสิริรัตน์  วิภาสศิลป์ (2542)  กล่าวว่า 
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อประกันว่า
คุณภาพการศึกษาได้รับการรักษาไว้และส่งเสริมเพิ่มพูน 
  อุทุมพร  จามรมาร (2540) กล่าวว่า การประกันคุณภาพ หมายถงึ การตรวจสอบ 
คุณภาพ (quality audit) การประเมินคุณภาพ (quality assessment) และการรับรองวิทยาฐานะ  
(quality accreditation) ไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพแบบใด จะต้องมุ่งที่การให้ข้อมลูว่าทุกคน 
ในหน่วยงานท างานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ (efficiency) และมีประสิทธิผล 
(effectiveness) เพื่อให้ไดผ้ลผลิตทีม่ีคุณภาพ 
  สมคิด  พรมจุ้ย  และสุพักตร์  พิบูลย์  (2544) กล่าวว่า  การประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นการด าเนินกิจกรรมและภารกิจต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ การบริการ การบริหารและการจัดการเพือ่
สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศกึษา คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และสถานประกอบการ 
ประชาชนและสังคมโดยรวม  
  อุไรวรรณ  เจนวาณิชยานนท์  และสุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง (2545) กล่าวว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา(quality assurance) เป็นกิจกรรม แนวปฏิบัติ หรอืแผนงานที่ได้จัดท าขึ้นอย่างเป็น
ระบบ หรือเป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีเป้าหมายของกิจกรรมหรือการกระท าที่วางไว้ 
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2537 พบว่าการศึกษาของไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ   ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการยังด้อยและอยู่ในภาวะวิกฤติทางคุณภาพ 
(รุ่ง  แก้วแดง, 2544)  การพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มโดยแนวคิดการบริหารที่เปน็
ระบบครบวงจร (Deming’s Cycle: P-D-C-A) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (D: Do) ร่วมกันตรวจสอบ (C: Check) และร่วมกันปรับปรุง (A: Act) 
ภายใต้ความสอดคล้องที่ว่า การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ คือ กระบวนการบริหาร
เพื่อพฒันาคุณภาพตามหลักการบริหาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) อีกส่วน
หน่ึงได้มีการเสนอผลการศกึษาของนักวิชาการพบว่า ระบบมาตรฐานสากลน้ันไม่เหมาะส าหรบั
การประกันคุณภาพการศึกษาไทยด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ 1) ระบบมาตรฐานสากลเน้นที่
ปัจจัยน าเข้า (input) และกระบวนการ (process) แต่การศึกษาต้องเน้นที่ผลผลิตหรือผู้เรยีน (output) 
และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เป็นเรือ่งของทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต 2) ระบบ
มาตรฐานสากล ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากแต่คุณภาพการศึกษาอาศัยวิธีการและความตั้งใจของ
บุคลากร เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การสอนของคร ู 
การบริหารของผู้บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาล้วนเป็นเรื่องเดียวกัน  
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  การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ดไูด้จากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   การปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติซึ่ง 
ก าหนดการจัดการศึกษาให้ตอบสนองรัฐธรรมนูญ เพือ่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข โดยยึดหลัก 3 ประการในการจัดการศึกษาคือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ 3) พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีการประกันคุณภาพการศกึษาจึงมีความจ าเป็นต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย สาระ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาทุกแหง่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพโดย
เริ่มจากพัฒนาคุณภาพของตนเองเป็นการประกันคุณภาพภายใน   ผสมผสานอยู่ในกระบวนการ 
บริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา    เพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง 
ต่อเน่ืองตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  เพือ่แสดงถึงศกัยภาพใน
ระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีหลักฐานที่สังคมสามารถประเมินและตรวจสอบ
ได้สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
  มาตรา  47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ระบบหลักเกณฑ์   และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง 
  มาตรา 48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มี
ฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์หรือวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มกีารตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้ 
มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง่อย่างน้อยหน่ึงครัง้ในทุกห้าปี นับตั้งแต่ 
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
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  มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรยีมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวขอ้งกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินกับ
การปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา   ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน 
  มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   จัดท าข้อเสนอแนะการ 
ปรับปรุงแก้ไขตอ่หน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข 
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)  มาตรา 24 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ซึง่ม ี
หน้าที่ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานเกณฑ์
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวขอ้งตามนโยบายของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการด าเนินการของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ได้มกีารก าหนดพันธกิจและมาตรฐานพร้อมทั้งตัวบ่งช้ีการประเมนิ
เพื่อใช้มาตรฐานและตัวบ่งช้ีดังกล่าวเป็นเครื่องสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึง มาตรฐานและผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อใหก้ระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกที่อาศัยมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ดังกล่าวผลักดันให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การประสานงานระหว่างส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดในรูปความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาโดยเริม่จากการที่บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ต่อจากน้ันก็จะมีกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ แล้วจัดท ารายงาน
ประจ าปีเป็นรายงานการประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) เสนอหน่วยงานต้นสังกดั 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
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การศึกษาของสถาบันการศึกษา เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพ
ภายนอก เป็นงานที่ต่อเน่ืองและรายงานอื่นๆ อันเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานและการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดยผู้ประเมนิ
ภายนอกที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองเป็นผู้ด าเนินการ
ตามกระบวนการแล้วรายงานผลการประเมินกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพือ่น าไปสู่การรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาจะท าให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ มกีารท างานที่มีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยในการด าเนินการตาม
แผนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายน้ันจะต้องมี การประกันคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง 
เพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  หมายถงึ  การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ 
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ือง นอกจากน้ัน กล้า  ทองขาว (2534) เสนอให้
ผู้รับผิดชอบน านโยบายสู่การปฏิบัติจะสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามเจตจ านง
ของนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการบริหารที่ป้องกันไม่ใหเ้กดิ
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ โดยมีหลักการด าเนินการเพื่อให้มีการ 
ประกัน คุณภาพการศึกษา 3 ขั้นตอน  ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่  1   การควบคมุคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนา 
สถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 
  ขั้นตอนที่  2  การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  ขั้นตอนที่  3  การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพื้นที่  และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถงึแม้จะเป็นบุคคลภายนอก 
แต่ยังถือว่าเป็นการประเมินภายใน เพราะการด าเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของ
สถานศึกษา ที่จะด าเนินการตรวจเยี่ยม และประเมินสถานศึกษา เป็นระยะๆ ตามที่ก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ 
อันเป็นการเตรียมความพรอ้มก่อนรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากเป็นการด าเนินการเพื่อ 
มาตรฐานการศึกษาแล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เป็นระบบต่อเน่ืองเพือ่ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ    ภายใต้กระบวนการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  



 66 

เน่ืองจากการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินการควบคุมคุณภาพทุกส่วนของระบบการศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษา หลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอน ที่จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ต่อเน่ืองโดยใช้หลกัการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม   การพิจารณากระบวนการน านโยบายการ  
ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

การประกันคุณภาพอุดมศึกษา และภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 1. ความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ  คือ  การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การด าเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว  มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
แต่ในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการประเมินภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ประกอบกับปัจจุบันมีปัจจัย
ทั้งภายนอกและภายในหลายประการ  ที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ  ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ 
  1.1 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมาก 
ขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว 
  1.2   มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตใน
วงการ    อุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเสรี
ทางการค้าและการบริการอย่างเต็มรูปแบบ 
  1.3   สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล  
เพื่อให้ได้รับ การยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 
  1.4   สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
  1.5   สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ ( public information)  ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา  ผู้จ้างงาน  ผู้ปกครอง  รัฐบาล  และประชาชนทั่วไป 
  1.6   สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส ( transparency) และความ
รับผิดชอบ  ซึ่งตรวจสอบได้ (accountability)   
  1.7   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงให้มีส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการ
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จัดการศึกษา  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา  ซึ่งสถาบันการศึกษาทุกแห่ง
ต้องเข้ารับการประเมินภายนอกทุก ๆ 5 ปี 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มีการก าหนดบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องน้ีในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งโดยหลักการสากลถือว่าการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญที่
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา 
  โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจ
บริหารการศึกษาไปยังระดับท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา  จึงมีความจ าเป็นต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม จะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกัน  ทั้งน้ีจะมีทั้งการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาและการประเมิน
ภายนอก เป้าหมายของการประเมินคุณภาพน้ัน  ไม่ใช่เพื่อการลงโทษ  แต่เป็นเครื่องสะท้อนให้
สถาบันการศึกษาได้น าไปพิจารณา  จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างเต็มที่  ฉะน้ัน 
การประกันคุณภาพจึงเป็นการประกันคุณภาพ  เพื่อผู้เรียน 
  ในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีหลักที่จะต้องพิจารณา  ดังน้ี 
  1.  ระบบประกันคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องของการช้ีถูกช้ีผิด หรือการตรวจสอบ  แต่เป็น
เครื่องมือที่ต้องใช้ควบคู่กับการกระจายอ านาจบริหารการศึกษา 
  2.  มาตรฐานการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา        
แห่งชาติที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.  การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 ส่วน ซึ่งต้องแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
      3.1 การก าหนดมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ของระบบการประกันคุณภาพเป็น 
หน้าที่ของส่วนกลาง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
      3.2 การประเมินภายใน  เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาระบบ 
การประเมินภายใน  โดยดึงชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
           3.3 การประเมินภายนอก  ให้องค์การอิสระในรูปองค์การมหาชนท าหน้าที่ใน 
การประเมินภายนอก  การที่ให้องค์การอิสระท าหน้าที่น้ี  เพราะต้องการให้อิสระจากฝ่ายราชการ   
และต้องท าหน้าที่ประเมินทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 
        3.4 การน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการปรับปรุง  เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร  
การศึกษา 
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 2. แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพ 
   การประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) หมายถึง การบริหารจัดการและการ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  
   การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม 
(control)  ตรวจสอบ (audit)  และประเมิน (assess)  การด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
(quality factor)  ตามดัชนีบ่งช้ี (index) ที่ก าหนด  เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนให้มั่นใจว่า    สถาบันการศึกษาน้ันๆ   สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และ 
พร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจากภายนอก  การประกันคุณภาพมีแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานของการป้องกันไม่ให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ  
ส าหรับแนวทางในการควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษามี  ดังน้ี 
   2.1 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะน้ี มีแนวคิดเพื่อส่งเสรมิ  และเสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน   ดังน้ี 
   2.1.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การควบคุมคุณภาพการศึกษาเป็นการจัดให้ 
มีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพ  เพือ่ก ากับการด าเนินงานของสถาบันให้ได้ผล
ตามดัชนีช้ีวัดคุณภาพโดยมีขั้นตอน  ดังน้ี 
    (1) การสร้างระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ  สถาบันอุดมศึกษา  
ด าเนินการจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ   ภายในขึ้นโดยยึดปรัชญาและ/หรือปณิธานของ 
สถาบัน  องค์ประกอบของคุณภาพและดัชนีบ่งช้ี  คุณภาพที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดเป็นแนวทาง  
ในการจัดท าระบบและกลไก 
    กลไกการควบคุมคุณภาพที่ส าคัญ  คือ  หน่วยงาน/และคณะกรรมการที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งอาจจะจัดตั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ  โดยให้มี
บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์กับองค์การอื่นในสถาบันตามระบบ 
         (2)  การพัฒนาระบบคุณภาพ  การเลือกระบบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับลักษณะของสถาบันของตน และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบ 
และอ้างอิงได้หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพทีเ่ป็นสากล    แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเอง
หรือเป็นระบบสากล  จะต้องเป็นกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพที่มีการวางแผน  มีการด าเนินการ
ควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงตามองค์ประกอบของคุณภาพที่ก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
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(3) องค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้คุณภาพ  องค์ประกอบของคุณภาพและดัชนี 
บ่งช้ีคุณภาพ  ไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด  จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 
ในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ดงัแผนภาพที ่10 

 
     
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่ 10   องค์ประกอบหลักในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
   (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,2551) 

   2.1.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพภายในเปนกระบวน
การหน่ึงของการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ  และเพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแกไข  การ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางดังน้ี  คณะวิชา /สถาบัน/กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อท าหนาที่ศึกษาวิเคราะหวาคณะวิชา/สถาบัน มีระบบและ
กลไกก ากับการควบคุมคุณภาพ  ตลอดจนไดน าระบบและกลไกดังกล าวไปด าเนินการและ
ปรากฏผลการด าเนินการเปนที่ประจักษ พรอมทั้งใหขอแนะน าขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ ใหดียิ่งขึ้น  

 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค์/แผนการด าเนินของสถาบัน 

กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
1. การจัดการเรียนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการบริหาร 
1. การบริหารและการจัดการ 
2. การเงินและงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิ 
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   ทั้งน้ีการศึกษาวิเคราะหจะใชรายงานการศึกษาตนเอง (self-study) ของสถาบัน 
พรอมทั้งหลักฐานเอกสารตางๆ ตลอดจนการตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในคณะวิชา /สถาบัน  
ประกอบเขาดวยกัน 
   ผลดีจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน  คือ  การวางระบบงานที่มีระบบและกลไก              
ที่ชัดเจนรวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้มาจากการค้นหาและจัดท าหลักฐานซึ่งในอดีต  อาจไม่เคย
รวบรวมเป็นระบบระเบียบหรือไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร  ดังน้ันการสร้างฐาน ข้อมูลจะ
เป็น ส่วนส าคัญที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบระเบียบในการบริหารจัดการและจะท าให้
ระบบการประกันคุณภาพโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2.1.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกระบวน
การตอเน่ืองจากการตรวจสอบคุณภาพ  แตทั้งน้ีจะเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของคณะวิชา/สถาบันกับดัชนีบงช้ีคุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพ วาการด าเนินงานเปนไป 
ตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด  โดยจัดเป็นระดับของการบรรลุ
เป้าหมาย 
   การพิจารณาใช้ตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา /   
หน่วยงาน จ าเป็นต้องก าหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพตามความเหมาะสมของสถาบันแต่ละแห่ง เพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์และปรัชญาตามที่ ตั้งไว้ของสถาบัน รวมทั้ง
เป้าหมายของการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
   2.2  แนวคิดตามหลักการบริหาร  ตามหลักการบริหารน้ัน  การประกันคุณภาพภายใน  
เป็นกระบวนการบริหารจัดการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ต้องการ 
   หลักการและกระบวนการบริหารดังกล่าว  เป็นสิ่งที่ใช้ในการท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ  โดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน (Plan) ท าตามแผน (Do)  ตรวจสอบประเมินผล 
(Check) และพัฒนาปรับปรุง (Action) อยู่เสมอ  เพื่อให้การท างานได้ผลและมีคุณภาพดี 
  2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและแนวคิดตาม
หลักการบริหาร   ถ้าพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุม
และการตรวจสอบคุณภาพ   กับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA)  ซึ่งประกอบด้วย   
การร่วมกันวางแผน (P)  ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C)  และร่วมกันปรับปรุง  
(A)  จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน  แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11 ดังน้ี 
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แผนภูมิที่  11   ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการประกันคุณภาพกับหลักการบริหาร  
      (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 
 
  จากแผนภูมิที่  11 การควบคุมคุณภาพ  และการตรวจสอบคุณภาพคือ  กระบวนการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร  การควบคุมคุณภาพ  คือ การที่สถาบันการศึกษาต้อง
ร่วมกันวางแผน  และด าเนินการตามแผน  เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษา  ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถาบันการศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อสถาบันการศึกษา 
มีการตรวจสอบตนเองแล้ว  หน่วยงานต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตาม  และประเมินคุณภาพเพื่อให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการศึกษา  ซึ่งจะท าให้สถาบันการศึกษามีความอุ่นใจ  
และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ อยู่เสมอ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพที่ไม่มีที่
สิ้นสุด เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดไป โดยการน าแนวคิด
เกี่ยวกับวงจรคุณภาพ P D C A มาด าเนินการอย่างต่อเน่ือง หมดรอบแล้วเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อย ๆ ไม่มี
ที่สิ้นสุด ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถด าเนินการได้ทั้งส่วนที่ดีเป็นจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป และ
ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงก็ท าให้ดีขึ้นจนได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นตลอดไป  หัวใจ
ส าคัญ คือ  ต้องท าให้ครบวงจร  และท าอย่างจริงจังต่อเน่ืองตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด  ดังแผนภูมิที่ 12 
 
 
 

P 
D 

C 

A 

ร่วมกันวางแผน

แผน 

ร่วมกันปฏิบัต ิ

ร่วมกันตรวจสอบ 

ร่วมกันปรับปรุง 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ 
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แผนภูมิที่  12    การปรับปรุงที่ต่อเน่ืองตลอดเวลา (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 
 
 3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย  ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

  3.1 การประกันคุณภาพภายใน 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน   
   การประกันคุณภาพภายในเป็นการ จัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยการจัดระบบและกลไกตามองค์ประกอบและดัชนีบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนดไว้  
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ  
   ขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ  ซึ่งต้องเริ่มสร้างระบบและกลไกเพื่อการควบคุม
คุณภาพ  และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้สร้างกลุ่มพลังที่มีความกระตือรือร้นในการประกัน
คุณภาพของการจัดการศึกษาตามภารกิจของแต่ละบุคคล/ส่วน  จะต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ โดย
ระดมบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ  และมอบหมายหน้าที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม  ตั้งแต่การวางแผนซึ่ง

P   D 
 

C   A 
QA 

QA 

QA 
สภาพปัจจุบัน 

มาตรฐานระดับชาติ 

มาตรฐานระดับนานาชาติ 

การปรับปรงุต่อเน่ืองตลอดเวลา 

P   D 
 

C   A 

P   D 
 

C   A 
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สามารถจัดท าเป็นแผนระยะสั้น-ยาว  จากน้ันจึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงตามขั้นตอนต่าง ๆ  ของการประกันคุณภาพ   
   ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารและ          การท างานน้ัน  จะต้องค านึงถึงเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก  เข้ามามีส่วนส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วม
คิดร่วมท า รวมทั้งจะต้องมีการท างานเป็นทีม  โดยบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาต้องได้รับ
การเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่า  และมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน  และด าเนินการอย่างต่อ เน่ืองร่วมกับทุกฝ่ายที่ เ กี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา  โดยมีการติดตามและก ากับดูแล การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
   ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยค านึงถึงเงื่อนไขข้างต้น  ควรมีการ
เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและจัดให้มีกลไกในการด าเนินงานในเรื่องน้ีหลัง
จากน้ัน  บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวางแผน  ร่วมกันปฏิบัติ  
ร่วมกันตรวจสอบ  และร่วมกันปรับปรุง  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด  ดังแผนภูมทิี่  13 
และมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน  ดังต่อไปน้ี 
   สรุปหลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้ดงัน้ี 
     3.1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ  การที่สถาบันการศึกษา 
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้ 
บุคลากรเสียหน้า  โดยเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

3.1.2  การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1  ต้องท าให้การประกัน 
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคน 
ในสถาบันการศึกษา  ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถาบัน 
การศึกษา  โดยสถาบันการศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน  ท า 
ตามแผน  ตรวจสอบประเมิน  และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  เป็นระบบ  มีความโปร่งใส  และมี 
จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 
     3.1.3 การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา   
ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร  อาจารย์  และบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษา  โดยในการด าเนินงาน
จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้เรียน  ชุมชน  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเป้าหมาย  วางแผน  ติดตามประเมินผล  พัฒนาปรับปรุง  ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  ช่วยกัน
ผลักดันให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้ปกครอง  สังคม  และประเทศชาติ 
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แผนภูมิที่  13  ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 

การรายงาน 

จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 

- รวบรวมผลการด าเนินงาน   
   และผลการประเมิน 
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
- เขียนรายงาน 

การเตรียมการ 

1. เตรียมความพร้อม 
    ของบุคลากร 
    - สร้างความตระหนัก 
    - พัฒนาความรู้และทักษะ 
2. แต่งตั้งกรรมการ 
    ที่รับผิดชอบ 

การด าเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
   - ก าหนดเป้าหมายหรือ              
     มาตรฐานการศึกษา 
   - จัดล าดับความส าคัญของ 
      เป้าหมาย 
   - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
   - ก าหนดระยะเวลา 
   - ก าหนดงบประมาณ 
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

2. ด าเนินการตามแผน (D) 
    - ส่งเสริม  สนับสนุน 
    - จัดส่ิงอ านวยความสะดวก 
       สนับสนุนทรัพยากร 
    - ก ากับติดตาม 
    - ให้การนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
   - วางกรอบการประเมิน 
   - จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
   - เก็บข้อมูล 
   - วิเคราะห์ข้อมูล 
   - แปลความหมาย 
   - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน 4. น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
    งาน (A) 
   - ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากร 
   - วางแผนในระยะต่อไป 
   - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ใช้การประกันคุณภาพภายใน  9  องค์ประกอบ  44  ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
  องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินการ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
กลยุทธ์  แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
  องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน   
   ตัวบ่งชี้ที่  2.1   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.2   มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล   องค์การ  และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.5   สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท   
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.6   สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.7   มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ 
คณาจารย์ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.9  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.10  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับเงินเดอืนเริ่มต้น
เป็นไปตามเกณฑ์ 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.11  ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง   ผู้ประกอบการ  และผู้ใช้บัณฑิต 
   ตัวบ่งชี้ที่  2.12  ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปี  ที่ผ่านมาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  
กีฬา  สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม  และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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   ตัวบ่งชี้ที่  2.13 ร้อยละของอาจารย์ประจ าซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
  องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1   มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.2   มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  องค์ประกอบที่  4  การวิจัย   
   ตัวบ่งชี้ที่  4.1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
   ตัวบ่งชี้ที่  4.2   มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   ตวับ่งชี้ที่  4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ 
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  4.4  ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ได้รับการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  4.5   ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิ (citation) ใน refereed  
journal  หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิต
บัณฑิตและวิจัย) 
  องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม   
   ตัวบ่งชี้ที่  5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมาย
ของสถาบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม  เป็นที่ปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการ   
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน  และประเทศชาติ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
   ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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   ตัวบ่งชี้ที่  5.5  จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จ านวนศูนย์เครือข่าย) (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม) 
  องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
   ตัวบ่งชี้ที่  6.1  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ตัวบ่งชี้ที่  6.2  มีผลงาน  หรือช้ินงานการพัฒนาองค์ความรู้  และสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 
   ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ประสิทธิผลในการอนุรักษ์  พัฒนา  และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม) 
  องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   
   ตัวบ่งชี้ที่  7.1  สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.3  มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และ
ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.5  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร  การเรียนการสอน  
และการวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.6  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
ระดับองค์การสู่ระดับบุคคล 
  องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ   
   ตัวบ่งชี้ที่  8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย   
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ตัวบ่งชี้ที่  8.2   มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 
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  องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
   ตัวบ่งชี้ที่  9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  9.2   มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  9.3  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
  3.2 การประกันคุณภาพภายนอก 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 49  ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง  อย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปีโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ  สมศ .  นอกจากน้ีในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพน้ันจ าเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ  เช่นเดียวกับการบริหารหรือด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญประการหน่ึงคือ  
การประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพื่อตรวจสอบหรือจับผิด  และน ามาซึ่งข้อมูลย้อนกลับ  
อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน  ที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงใด  รวมทั้งมี
จุดอ่อนหรือปัญหาในเรื่องใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การวางแผนและการด าเนินงานระยะ
ต่อไปบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   ด้วยเหตุน้ีจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพจริง            
โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานที่เป็นกลาง  เพราะจะท าให้เกิดกลไกการตรวจสอบ
อย่างจริงจัง  รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุด  คือ 
สถาบัน การศึกษาและภายในห้องเรียน  ต้องมีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  ดังน้ันการประกันคุณภาพภายนอกจึงเป็นการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก  เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบัน การศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
จะด าเนินงานในการประกันคุณภาพภายนอก  ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  
(พ.ศ. 2544 - 2548) กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมีความแตกต่างกัน  ดังน้ี 
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ตารางที่   1  การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548)  
                    กับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) 
ประเด็นเปรียบเทียบ การประเมินรอบแรก การประเมินรอบสอง 

1. สิ่งที่มุ่งประเมิน คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
โดยรวม 

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม และ     
ของกลุ่มสาขาวิชา 

2. มาตรฐานคุณภาพ         
สมศ. 

8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ี              
ใช้เหมือนกันทุกสถาบัน 

7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งช้ี เป็นตัวบ่งช้ีร่วม 39         
ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเฉพาะ 9 ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก
กรอบมาตรฐานและตัวบ่งช้ีผันแปรตามกลุ่ม
สถาบัน  รวมทั้งมีตัวบ่งช้ีเฉพาะตามจุดเน้น      
ของกลุ่มสถาบันด้วย 

3. ประสงค์อะไร ประเมินเพื่อใหส้ถาบัน 
อุดมศึกษาไดส้ารสนเทศ
เพิ่มเติมในการประเมินตนเอง
และก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอย่างต่อเน่ือง 

ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
การศึกษาของสถาบันและหวังว่าจะกระตุ้นให้
สถาบันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างก้าว
กระโดดและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ก าหนดทั้ง
การอิงมาตรฐานขั้นต่ า การอิงพัฒนาการ และ
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนของสถาบัน 

4. เกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  

ไม่ได้ก าหนด ก าหนดทั้งระดับกลุ่มสาขาและระดับสถาบัน
โดยรวม 

5. นิยมอะไร คุณภาพและความเป็นกลาง คุณภาพและความเป็นกลาง 
6. มั่นใจอะไร กัลยาณมิตรประเมิน และ        

การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ        
ในระบบ Peer Review 

กัลยาณมิตรประเมินและการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ Peer Review ซึ่งเป็น        
การประเมินโดยผู้รู้ทีม่ีความเป็นกลาง 

7. ต้องการอะไร สถาบันใช้ผลประเมินในการ
วางแผนพัฒนาโดยปรับ           
การเรียน เปลีย่นการสอน
ปฏิรูปการบริหารให้ได้
มาตรฐาน 

สถาบันใช้ผลประเมินในการวางแผนพัฒนา     
โดยปรับการเรียน เปลีย่นการสอน ปฏิรูป          
การบริหารให้ได้มาตรฐาน 

8. มีอะไรเป็นที่สุด สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพ         
ที่มีการพัฒนาคุณภาพและ             
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง         

สถาบันอุดมศึกษาคุณภาพที่มีการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง               
ตามอัตตลักษณ์และมาตรฐานสากล 
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  3.2 ค าจ ากัดความที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายนอก 
   สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย หรือ  หน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญา และ /หรือ
ระดับปริญญา ในที่น้ีได้แก่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่นๆ 
   นิยามของกลุ่มสถาบัน  
    1.  กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย  เป็นกลุ่มสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจ 
ของสถาบัน อุดมศึกษา  โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  และวิจัยสร้างความรู้ใหม่
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ  และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  
โดยมุ่งสู่ความทันสมัย  และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   
    2.   กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  ผลิต
บัณฑิตระดับสูง   ในบางสาขาวิชาและเน้นการพัฒนาสังคม  โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการ/
วิชาชีพแก่สังคม 
    3.   กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นกลุ่ม 
สถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วน
ใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชา  โดยการประยุกต์ความรู้  เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐาน
ศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล  
    4.   กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต เป็นกลุ่มสถาบันที่เน้นการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี ประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต เป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตและ
พัฒนาคนในด้านวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ 
   กลุ่มสาขาวิชา ใช้แนวทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  มี 10 กลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่   

   1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์   
เทคนิคการแพทย์  เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
การกีฬา  พลศึกษาและสุขศึกษา  
    2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ   ได้แก่   คณะวิทยาศาสตร์   
ทรัพยากรธรรมชาติ    เทคโนโลยีสารสนเทศ   
    3.  กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
    4.  กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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    5.  กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ได้แก่  คณะเกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร  
วนศาสตร์  เทคโนโลยีการเกษตร 

 6.  กลุม่สาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร ์ การบัญชี  การจัดการ  การท่องเที่ยว   
และเศรษฐศาสตร ์
     6.1  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์  การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ 

 6.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 
 7.  กลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 

  8.  กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ได้แก่  คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ วิจิตรศิลป์  มัณฑศิลป์  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ 

9. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์  เช่น  คณะนิเทศศาสตร์  วารสารศาสตร์  
อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์  มนุษยศาสตร์  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมวิทยา  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   
เป็นต้น 

10.  กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ    
10.1 สาขาวิชาที่มีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  
10.2 สาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก 9 กลุ่มสาขาวิชาข้างต้น 

   มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพ  ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง  เพื่อใช้เป็นหลัก
ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ต้องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษา 4 ประการ  อันได้แก่  การผลิต
บัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  ซึ่งบทบาทในการก าหนดมาตรฐาน
อุดมศึกษาน้ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
          มาตรฐานคุณภาพ สมศ. หมายถึง มาตรฐานคุณภาพใน 4 มิติ  คือ  ประสิทธิผล
การบริหารและการจัดการ  การเรียนรู้  และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งช้ี  
ตามที่ สมศ. ก าหนด  โดยมาตรฐานที่ 1-4 เป็นมาตรฐานด้านผลลัพธ์  ส่วนมาตรฐานที่ 5-7 เป็น
มาตรฐานด้านกระบวนการ  ในแต่ละมาตรฐานมีจ านวนตัวบ่งช้ีร่วมและตัวบ่งช้ีเฉพาะ (*) ตาม
จุดเน้นปฏิบัติพันธกิจและอัตตลักษณ์ของสถาบัน  แสดงดังในตารางที่  2 
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ตารางที่  2   มาตรฐานคุณภาพ สมศ. 

มาตรฐาน น้ าหนัก จ านวนตัวบ่งชี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต    อย่างน้อย 20 6+2 * 

2. มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   อย่างน้อย 20 5+2 * 

3. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ อย่างน้อย 20 4+3 * 

4. มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   อย่างน้อย 10 2+2 * 

รวม มาตรฐาน 1- 4 100 17+9 * 

5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  20 11 

6. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 

7. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ  20 2 

รวม มาตรฐาน 5 - 7 60 22 

รวม มาตรฐาน 1 - 7 160 39+9 * 

  
   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง  การประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
หรือผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
   ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองจาก สมศ. ให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    รายงานประจ าปี  หมายถึง รายงานสัมฤทธ์ิผลการด าเนินงานในรายปีของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   อีกทั้ งมีความสอดคล้องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษาได้ 
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  3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
       เมื่อสถาบันการศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  และจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่มีลักษณะการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี  รายงานดังกล่าวจะเสนอต่อ สมศ. เพื่อรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ดังแผนภูมิที่  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  14     ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
   (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 
  
   รายงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาจะช่วยให้คณะผู้ประเมินภายนอกสามารถ
วางแผนเพื่อรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคุณภาพของสถาบันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว  
การประเมินตนเองจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหน่ึงของการประเมินคุณภาพภายนอก             
   การประเมินภายนอกเน้นการประเมินตามสภาพเป็นจริงของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น
สภาพ           การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการและการบริการต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้
เกณฑ์การประเมินตนเองจะครอบคลุมการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน  แต่เน่ืองจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินโดยมีความต่อเน่ืองมาจากการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอง  จึงเป็นงานที่ยืนยันผลของการประเมินภายในที่ท าโดยสถาบันอุดมศึกษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 15          
 
 
 

                                    การประเมินคุณภาพภายนอก 
          การประกันคุณภาพภายใน 

การปฏบิัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน 
ตนเองของสถาบัน 

รายงาน 
ประจ าป ี

 

การตรวจ
เย่ียม 

รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 
 
 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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                  ประเมินคุณภาพภายนอก           ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  15    ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายใน 
   และการประเมินคุณภาพภายนอก (คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 
 

-  ใหก้ารรับรองผู้ประเมินภายนอก 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ   
   ภายใน 
-  ศึกษารายงานประจ าปีของสถาบัน 
-  ศึกษาเอกสารหลกัฐานข้อมูล 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 
   คุณภาพ  
-  เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 
-  พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
    ฯลฯ 

สถาบันอดุมศกึษา 
-  คณะ  สถาบัน  ส านัก  ศูนย/์หน่วยงาน  เทียบเท่า 
-  ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 

สมศ.  : 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 
ระดับอุดมศึกษา (กพอ.) 

หน่วยงานต้นสังกัด 
-  กระทรวงศึกษาธิการ 
-  กระทรวงอื่น ๆ 

-  ด าเนินการตามภารกิจให้มีคุณภาพ 
-  จัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายใน 
-  จัดท ารายงานประจ าป ี
-  ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูล                       
   เพื่อการประเมินภายนอก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่เนน้การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ส าหรับสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 ที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา, 2552) และ กลุ่ม 3 ที่เน้นการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม (http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/Report/, 29 ธันวาคม 2552) 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2522 ปรับปรงุ 2545 มาตรา 49 วรรค 2 ที่
ก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปีนับแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องและสังคม ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

รา
ชน

คร
ินท

ร์ 

เท
พส

ตร
 ี

พร
ะน

คร
ศร
ีอย
ุธย
า 

ภาพรวมผลการจัดการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 3 3 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านวิจัยและงานสร้างสรรคข์องสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 3 4 

ผลการจัดการศึกษาด้านการบริการแก่สงัคมของสถาบันอุดมศึกษา 5 4 5 
ผลการจัดการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 4 4 

ผลการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา 4 4 4 
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา 4 5 4 

หมายเหตุ  5  หมายถึง  ดีมาก,4  หมายถึง  ดี,3  หมายถึง  พอใช้,2 หมายถึง  ควรปรับปรงุ, 
                 1หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา(ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

วไ
ลย
อล

งก
รณ์

 

ร า
ไพ

พร
รณี

 

กา
ญจ

นบ
ุรี 

ภาพรวมผลการจัดการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 3 3 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านวิจัยและงานสร้างสรรคข์องสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3 3 4 

ผลการจัดการศึกษาด้านการบริการแก่สงัคมของสถาบันอุดมศึกษา 4 5 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5 5 5 

ผลการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา 4 4 3 
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา 5 4 5 

หมายเหตุ  5  หมายถึง  ดีมาก,4  หมายถึง  ดี,3  หมายถึง  พอใช้,2 หมายถึง  ควรปรับปรงุ, 
                 1หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา(ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

นค
รป

ฐม
 

เพ
ชร
บุร

 ี

หม
ู่บ้า
นจ

อม
บึง

 

ภาพรวมผลการจัดการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านวิจัยและงานสร้างสรรคข์องสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 4 3 

ผลการจัดการศึกษาด้านการบริการแก่สงัคมของสถาบันอุดมศึกษา 4 5 5 
ผลการจัดการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 5 4 

ผลการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา 4 4 4 
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา 4 4 5 

หมายเหตุ  5  หมายถึง  ดีมาก,4  หมายถึง  ดี,3  หมายถึง  พอใช้,2 หมายถึง  ควรปรับปรงุ, 
                 1หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา(ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

จัน
ทร

เกษ
ม 

ธน
บุร

ี 

บ้า
นส

มเด็
จเจ

้าพ
ระ
ยา

 

ภาพรวมผลการจัดการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 5 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 3 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านวิจัยและงานสร้างสรรคข์องสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 3 4 

ผลการจัดการศึกษาด้านการบริการแก่สงัคมของสถาบันอุดมศึกษา 5 5 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5 4 5 

ผลการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 4 3 4 
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา 5 4 5 

หมายเหตุ  5  หมายถึง  ดีมาก,4  หมายถึง  ดี,3  หมายถึง  พอใช้,2 หมายถึง  ควรปรับปรงุ, 
                 1หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถาบันอุดมศึกษา(ต่อ) 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

พร
ะน

คร
 

สว
นด

ุสิต
 

สว
นส

ุนัน
ทา

 

ภาพรวมผลการจัดการศึกษาระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านคุณภาพบัณฑิตของสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 4 
ผลการจัดการศึกษาด้านวิจัยและงานสร้างสรรคข์องสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 3 4 

ผลการจัดการศึกษาด้านการบริการแก่สงัคมของสถาบันอุดมศึกษา 4 5 5 
ผลการจัดการศึกษาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4 4 5 

ผลการพัฒนาสถาบันและพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 4 4 5 
หลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา 4 4 4 
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศกึษา 4 5 5 

หมายเหตุ  5  หมายถึง  ดีมาก,4  หมายถึง  ดี,3  หมายถึง  พอใช้,2 หมายถึง  ควรปรับปรงุ, 
                 1หมายถึง  ตอ้งปรับปรุง 
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การบูรณาการเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบจ าลองเพ่ือศึกษา
การน านโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ

 1. การบูรณาการเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย 
  การตรวจสอบแนวทางการศึกษา และผลงานการวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศและ 
นักวิชาการไทยที่ผ่านมา ท าให้มองเห็นได้ว่า แนวทางการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติของ
นักวิชาการตะวันตก เช่น อัลลิสัน เพรสแมน และวิลดัฟสกี ้  แวน  มเีตอร ์ และ แวน ฮอรน์            
ซาบาเตียร์ และแมซมาเนีย  บาแดช  ซอร์ก หรือคนอื่นๆ กรอบการวิเคราะห์มีขอบเขตความสนใจ
อยู่ที่กระบวนการ กล่าวคือ การศึกษามุ่งที่จะเสนอหรืออธิบายปรากฏการณ์ในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า ผลิตผลของนโยบายเกิดจากผลกระทบของปัจจัยอะไรบ้างในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยเหล่าน้ันมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร แต่ละปัจจัยในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติมีอิทธิพลต่อผลของนโยบายหรอืไม่ เพียงใด ข้อคิดเห็นน้ีอาจยืนยันได้ โดย
พิจารณาจากการจ าแนกแนวทางการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติในทัศนะของ กันน์  และฮอกวู้ด  
ซึ่งพบว่าแม้นักวิชาการทั้ง 2 จะจัดกลุ่มกรอบแนวคิดในการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มคือ (1) แนวทาง
ขบวนการและการจัดการ (2) แนวทางการศึกษาเชิงโครงสร้างองค์การ (3) แนวทางวิเคราะห์
พฤติกรรมและ (4) แนวทางวิเคราะห์การใช้อ านาจในเชิงรัฐศาสตร ์ จะเห็นว่าทั้ง 4 แนวทางต่าง
สนใจอยู่ภายใต้ขอบเขตของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น นอกจากน้ี หากจะพิจารณา
เสนอกรอบการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการของไทย   ซึ่งจากการส ารวจ 
วรรณกรรมพบว่า มีเพยีงท่านเดียว คือ วรเดช  จันทรศร ที่ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์แนวทาง
การศึกษาเอาไว้ 6 แนวทางคือ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ตัวแบบด้านการจัดการ ตัวแบบด้านการ
พัฒนาองค์การ ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง และตัวแบบเชิง
บูรณาการ ก็พบว่า ความสนใจการศึกษาล้วนแต่มุ่งอธิบายปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่างๆ ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่จะส่งผลหรือผลกระทบต่อผลิตผลของนโยบาย
เช่นกัน การพิจารณากรอบการวิเคราะห์ที่ผ่านมา สามารถท าให้โยงไปสู่การนิยามแนวคิด “การน า
นโยบายไปปฏิบัติ” ในทรรศนะของ เพรสแมน และ วิลดัฟสกี ้ที่ว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็น
กระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้กับปฏิบัติการที่มุ่งไปสู่การกระท าให้
บรรลุผล” และการนิยามของแบร์เร็ตต์ ที่ว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากจะมองการผลักดนั
นโยบายให้บังเกิดผลแล้ว ยังหมายถึงการสังเกตปรากฏการณ์หรือการกระท าน้ันมีอะไรเกิดขึ้นและ
เกิดขึ้นอย่างไร” ดงัน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า กรอบวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติทั้งของนักวิชาการ
ต่างประเทศและนักวิชาการไทยมุ่งสนใจศึกษาที่ “กระบวนการ” ที่ท าให้เกิด “ผลิตผล หรือผลลัพธ์”  
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ของนโยบาย เพือ่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยพยายาม
อธิบายว่า มีปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้างในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ส าคัญและน่าสนใจ 
ปัจจัยเหล่าน้ันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร และปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่าน้ันมี
อิทธิพลต่อผลิตผล หรือผลลัพธ์ของนโยบายมากน้อยเพียงใด 
  การพิจารณากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ชัดเจนจะต้องให้ความสนใจที่ระบบ
ราชการ  และกระบวนการทางการเมืองในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษา
ของเพรสแมน วิลดัฟสกี้ ที่พบว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมในกระบวนการน านโยบายสร้างงานแก่ชน
กลุ่มน้อยไปปฏิบัติมีจ านวนมาก แต่ละหน่วยงานต่างมีทัศนภาพ  วัตถุประสงค์หลัก มองเหน็
ความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการต่างกัน ท าให้ยากล าบากในการประสานกิจกรรมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งด้านวิธีการที่จะท าให้โครงการบรรลเุป้าหมาย 
และจากผลการวิเคราะห์ของเอลเมอร์ พบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวข้องกับเรือ่งของ
อ านาจการตัดสินใจเพราะความชัดเจนหรือความคลุมเครือของเป้าหมายและวิธีการ มีความสัมพันธ์ 
กับระบบการควบคุม ความคลุมเครือของเป้าหมาย ส่งเสริมใหห้น่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติมี
อ านาจตัดสินใจ จัดสรรคุณค่าของนโยบายไปปฏิบัติ เป็นกลเม็ดที่แยบยล ที่หน่วยงานพยายามต่อสู ้
เพื่อให้ได้มาซึง่อ านาจและผลประโยชน์แก่ตนส่งผลให้มกีารหันเหทรพัยากรไปใช้ผิดทาง เบี่ยงเบน 
เป้าหมายไปจากเดิม เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร และเป็นการท าลายพลงัความพยายามของบุคคล
และหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ มี
นโยบายจ านวนไม่น้อยซึ่งเป็นนโยบายที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องมีการต่อสู้กันระหว่าง
หน่วยงาน เพราะมีการก าหนดภารกิจ มอบหมายงาน และมีการจัดสรรทรัพยากรชัดเจน เช่น 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาที่ท าการศึกษาโดย กรีนวู้ดและคณะ นโยบาย
ส่งเสริมนวัตกรรมทีศ่ึกษาโดย เบอร์แมน เป็นต้น ท าให้ตัวแปรทางการเมืองในกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติหลายตัวแปร ลดความส าคัญและลดความน่าสนใจลง และส าหรับการวิเคราะห์
วรรณกรรมการน านโยบายไปปฏิบัติในสังคมไทย เช่น นโยบายด้านการบริหารการพัฒนาของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ศึกษาโดย วรเดช  จันทรศร ทีพ่บว่า มีตัวแปรด้านการเมืองบางตัวแปร เช่น 
อ านาจและบทบาทขององค์การต่าง  ๆที่ร่วมโครงการในการวินิจฉัยตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร 
แต่ตัวแปรส าคัญบางตัวแปร เช่น ความสามารถในการเจรจาต่อรอง หรือความขัดแย้งของหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง
มองเห็นได้ชัดเจนก่อนท าการศึกษา แต่จากการศึกษาวรรณกรรมพบว่า มีตัวแปรส าคัญทางด้าน
การเมือง คือ การสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น ยังคงมีความส าคัญอยู่ในกระบวนการน า
นโยบายลักษณะพิเศษไปปฏิบัติ ในฐานะที่ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานแผนงาน  ตามแนวคิด 
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ของ แวน  ฮอร์น และในฐานะที่ท้องถิ่นมีทรัพยากรบุคคลทางด้านความช านาญ ตามแนวคิดของ  
ชีมา และรอนดิเนลลี 
  สรุป การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติมุ่งสนใจที่กระบวนการ ซึง่ท าให้เกิดผลิตผล
หรือผลลัพธ์ของนโยบาย ที่อาจมองในแง่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวว่า มีผลจากปัจจัยด้านใด 
และเพราะเหตุใด ประเด็นที่นักวิชาการสนใจในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใหก้าร  
อธิบายปรากฏการณ์ชัดเจนจ าเป็นต้องมองไปที่กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือระบบ
ราชการ และกระบวนการทางการเมืองในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม นโยบายบาง
ประเภทเหมาะที่จะมองด้วยกรอบการวิเคราะห์ทางการเมือง นโยบายบางประเภทอาจจะเหมาะที่จะ
ใช้กรอบการมองด้านการบริหารที่ใช้หลักเหตุผล โดยน าเอาตัวแปรทางการเมอืงบางตัวแปรที่ 
นักวิชาการให้ความส าคัญมาผสมไว้ในตัวแบบ กล่าวคือ ผู้วิจัยจะน าพื้นฐานจากแนวคิดของ วรเดช  
จันทรศร คือ ตัวแบบ  Rational Model มาเป็นหลัก แล้วน าเอาตัวแปรบางตัวแปรจากตัวแบบอื่นมา
ผสมและพัฒนาขึ้น เป็นกรอบในการส ารวจข้อมูล โดยที่จะเริ่มศึกษาส่วนที่เป็นตัวแปรผลิตผลหรอื
ผลลัพธ์ของนโยบาย ซึ่งผู้วิจัยใช้ค าว่าความส าเร็จของน านโยบายไปปฏิบัติ หลงัจากน้ันจะท าการ
ส ารวจตัวแปรอิสระต่าง  ๆ ในแง่ของคุณลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปร
อิสระ และตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ซึง่ผู้วิจัยเรยีกว่า ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ซึง่มีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี 
  การอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
  1. ตัวแปรสาระนโยบาย 
   เป็นการศึกษาภายใต้ความเช่ือว่านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
นโยบายด้านการจัดการศึกษา  ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมการศึกษาความสัมพันธ์ของสาระ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลัก  ดังน้ี 
   1.1 วัตถุประสงค์ของนโยบาย  เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  ไม่มีการบิดเบือนหรือการขัดแย้งของวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายเดมิที่ก าหนดไว้  ซึง่ต้องอาศยัความชัดเจนของวัตถุประสงค์  การระบุหรือการแฝงไว้
ในประกาศนโยบาย  ที่ต้องใช้การแปลความหมายสูก่ารน าไปปฏิบัติ  จึงเป็นสิง่ส าคัญของสาระ
นโยบายที่จะช่วยหรือเป็นอุปสรรคของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   1.2 ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  เน่ืองจากหน่วยปฏิบัติเป็นหน่วยรับนโยบายที่ 
หลากหลาย   หากแนวปฏิบัตินโยบายระบุขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน   หรือแนวปฏิบัติที่สอดคลอ้งกับ 
ภารกิจที่หน่วยปฏิบัติด าเนินกิจกรรมอยู่จะช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพดี  และ 



 93 

มีกลไกของความตอ่เน่ือง แต่หากแนวปฏิบัติไม่ชัดเจน ระบุให้เห็นแนวทางการบรรลุเป้าหมายไม่ได้ 
หรือไมส่อดคล้องกับการปฏิบัตินโยบายหรือภารกิจอื่นๆ   จะก่อให้เกิดปัญหาของการน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้ส าเร็จได้ ทั้งน้ีความสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติอาจไม่จ าเป็นต้อง
ละเอียดเป็นขั้นตอน  แต่ช่วยให้ผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ มองเห็นแนวทางปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกับภารกิจตามปรัชญาขององค์การ 
   1.3  มาตรฐานนโยบาย  เป็นสาระจ าเป็นของนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง 
เน่ืองจากการมีเป้าหมายระยะสั้นของการปฏิบัติ  นอกจากสร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติแล้ว 
กระบวนการบริหารยังสามารถแกไ้ขแนวทางการปฏิบัติได้ทันการและยังมีความสัมพันธ์เกีย่วโยง
ต่อการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัตินโยบาย  เกิดผลส าเร็จ ความชัดเจนของมาตรฐานนโยบาย 
ที่เข้าใจง่าย   ช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดี   และการมีหลักการทีไ่ม่ซับซ้อนในการท า 
ความเข้าใจในมาตรฐานก็จะช่วยให้การสื่อสารนโยบายในวงกว้างเพื่อความร่วมมอืเกิดขึ้นได้ง่าย  
หากมาตรฐานนโยบายไม่ชัดเจนก็จะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวางแผนปฏิบัติ  และส่งผล
ให้การปฏิบัติไม่บรรลผุลส าเร็จในที่สุด  ผู้ปฏิบัติก็ไมเ่กิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติต่อไปเป็นผลกระทบ
ต่อเน่ือง 
  สรุปความชัดเจนของสาระนโยบายมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าให้บรรลผุล  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ท าให้ฝ่ายทีน่ า
นโยบายไปปฏิบัติหรือฝ่ายบริหารบิดเบือนเป้าหมายได้ยาก  เพราะเป้าหมายมิใช่เพยีงสัญลักษณ์แต่
จะต้องเป็นจริง  การมีเป้าหมายชัดเจนจะท าให้การก าหนดเครื่องมือการให้การสนับสนุน  การให้
การช้ีแนะมีล าดับขั้นตอนชัดเจนแน่นอน  การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน  จะท าให้มีศนูย์
อ านาจในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่เข้มแข็ง ท าให้ความจ าเป็นในด้านการออกกฎระเบียบ 
เพื่อการควบคุมน้อยลง  ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์จะท าให้เจตนาเดิมของนโยบาย
ยังคงอยู่ ป้องกันการหันเหการใช้ทรัพยากรไปในทางที่ผิด  เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอก
ตรวจสอบควบคุมพฤตกิรรมการบริหารของหน่วยงานได้  เพราะความชัดเจนของเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย  จะแสดงออกมาในลักษณะข่าวสารนโยบายซึ่งบอกเน้ือหาสาระและทิศทาง
ของนโยบาย กรณีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน  จะท าให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั
การน านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจ  ขจัดความสงสยัว่า  อะไรคอืเป้าหมายหรอืผลลพัธ์ที่ผู้ก าหนด
นโยบายต้องการ  เมื่อเข้าใจแล้วก็จะท าให้ง่ายต่อการก าหนดภารกิจการมอบหมายงาน  และความ
รับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติประสบความส าเร็จในที่สุด  การอธิบายความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยด้านความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์  กับความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ  มีลักษณะดังแผนภมูิที่ 16 
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แผนภูมิที่ 16   ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยด้านความชัดเจนของเป้าหมายและ 
   วัตถุประสงค์  กับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ   
 
  2. การสนับสนุนการปฏิบัติในระดับสถาบันการศึกษา  มีองค์ประกอบหลัก  ดงัน้ี 
   2.1  ส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ  จากหน่วยงานกลางและหน่วยงานระดับสูงใน 
รูปของการท าความเข้าใจในเอกสาร คู่มอื การประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา
ช่วยช้ีแนะหรือแก้ปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการเก็บหลักฐานเอกสาร 
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง ล้วนเป็นการสนับสนุน 
ที่จะช่วยให้หน่วยปฏิบัติระดับสถาบันการศึกษาสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้ดี ที่ส าคัญและผล
การศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัต ิ คือ วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบตัิ 
และโอกาสการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับสูง 
   2.2  ความร่วมมือจากภายนอก  เป็นการสนับสนุนที่ต้องอาศัยกระบวนการติดต่อ 
สื่อสารประสานงานของบุคลากรในหน่วยงานกับท้องถิ่น  สัมพันธภาพของผู้น าและบุคลากรอื่น
ลักษณะการร่วมกิจกรรมในชุมชน  การสร้างศรัทธาและการสร้างความไว้วางใจ จากหน่วยงานอื่น 
ในการปฏิบัติตามแนวทางที่วางแผนไว้ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้การขอสนับสนุน
ทรัพยากรในรูปแบบการให้เปล่า การให้ยืม การช่วยเหลือด้านค าแนะน า การใช้แหล่งค้นคว้า การ
ร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ การมสี่วนร่วมในการเรียนรู้และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.3  การสนับสนุนให้มีความเพียงพอของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรที ่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย เช่น เอกสารที่ช่วยในการสื่อสารสาระนโยบาย มาตรฐานของนโยบายหรือผล
ที่นโยบายคาดหวังให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม  แนวทางการปฏิบัติที่เป็นตัวอย่าง  นอกเหนือจากการ

 

สาระนโยบายชัดเจน 
ความส าเร็จของการ 
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ภารกิจชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติเข้าใจเป้าหมาย 
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ส่งเสริมให้มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ทรัพยากรที่เป็นดัชนีการวัดผล
การปฏิบัติทรัพยากรที่ขอความร่วมมือจากท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นได้โดยไม่มีความยุ่งยากในเรื่อง 
ระเบียบปฏิบัติ และการดูแลให้มีความทันสมัยเพียงพอกับความจ าเป็นกับการปฏิบัติ เช่น โปรแกรม
การเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ บุคลากรที่ปรกึษา 
   2.4 การพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจสาระนโยบาย แนวทางการปฏิบัติการ
ใช้เทคนิคที่ทันสมัยเพื่อการปฏิบัติ ทัง้ด้านความรู้ที่จัดการประชุม ช้ีแจง สัมมนาภายนอกหน่วยงาน 
การศึกษาคู่มือ  เอกสาร  อย่างต่อเน่ืองเพื่อรับรู้เหตุการณ์เปลีย่นแปลงที่เกี่ยวขอ้งกับการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและการให้โอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานอืน่
รวมทั้งการจัดการอบรมภายในหน่วยงาน ทั้งเป็นรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสอนงาน
การทดลองใช้เกณฑ์การประเมินภายใน เป็นต้น ทั้งน้ีการพัฒนาบุคลากรยังรวมถงึการเปิดโอกาส
ในด้านการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา การอบรมระยะสั้นเฉพาะทาง และการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่เช่ือว่าจะส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเพิม่พูนความสามารถในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ร่วมมือปฏิบัติอกีทางหน่ึง 
  3. ความสามารถหรือศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ  ในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานการณ์แวดล้อมของหน่วยปฏิบัติเอง ซึ่งจากแนวคิดทั้งหลายที่ทบทวนต่างก็เสนอว่าหน่วย
ปฏิบัติเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรงองค์ประกอบหลักของหน่วยปฏิบตัิ 
ที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิคือ  
   3.1  โครงสร้างองค์การ  เป็นส่วนส าคัญในการประสานงาน การมอบหมายงาน  
การติดตามและการให้อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ท าให้เกิดการปฏิบัติภายใต้การบังคับบัญชา
สั้นที่มีความคล่องตัว หรือการมสีายบังคับบัญชาหลายขั้นตอน เพื่อเพิ่มการตรวจสอบหรือร่วม
รับผิดชอบ การจัดโครงสร้างเฉพาะกิจเป็นการยอมรับกันภายในเกี่ยวกับการมอบหมายอ านาจและ
หน้าที่ให้รับผิดชอบ เป็นต้น 
   3.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  เป็นความสามารถหรือทักษะที่แตกต่างกันของ 
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  ที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจจากบุคลากรในองค์การหรือหน่วย 
ปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากรในสถาบันการศึกษาให้ยอมรับนโยบายและ
ร่วมมือปฏิบัติ ความสามารถในการจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติ ส่งเสริมความ  
รับผิดชอบต่อผลการประเมินและผลการปฏิบัติในภาพรวมการสร้างความรู้สกึผูกพันต่อผลงานของ 
สถาบันการศึกษาทั้งในการประกันคุณภาพภายในและการพร้อมรับการประเมินภายนอก ซึ่ง
ทัศนคติ ความเข้าใจของผู้บริหารต่อนโยบายเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้แสดงความเป็นผู้น าในการ
ปฏิบัติทั้งหน่วยปฏิบัติได้ในขณะที่หลายหน่วยปฏิบัติต้องการภาวะผู้น าที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติ  
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กล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาในระดับหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งความสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสามารถ
ของสถาบันการศึกษาในการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
   3.3 การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ   เป็นความสามารถของบุคลากรใน 
หน่วยงานที่ใช้กลไก การด าเนินงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดการปฏิบัต ิ เรือ่งทรพัยากรภายใน
ทั้งคน เงิน วัสดอุุปกรณ์ การจัดการภาระงานของบุคลากร การติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ทางการศึกษาและที่ส าคัญ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ใหม้ีความพร้อมในการใช้ประโยชน์มี
ความคล่องตัวในการน าทรัพยากรต่างๆ มาใช้เพื่อการปฏิบัต ิ ไมม่ีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้
ทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ เพราะการจัดสรรให้มีการใช้ประโยชน์ได้ มีความส าคัญกว่าการมีปรมิาณ
ทรัพยากรที่มากแต่ไมส่ามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติจริง 
   3.4  บุคลากรปฏิบัติ  ที่หมายถงึบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาทั้งบุคลากร 
บริหาร บุคลากรสายการสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  ที่สามารถใช้ความรู้ ทักษะของตนเอง 
อย่างเต็มศกัยภาพในการปฏิบัติ  การพัฒนาตนเองและกระตือรอืร้นต่อการพัฒนาเพือ่การปฏิบัต ิ
ที่มีประสิทธิภาพ ความตั้งใจและเต็มใจปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด และความร่วมมือแสดงความ 
รับผิดชอบต่อการคิด การท าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา  เป็นปัจจัยที่ 
ช่วยผลักดันหรือต่อต้านการปฏิบัติที่เห็นได้ชัดเจน  การเรียกร้อง  การมโีอกาสมสี่วนร่วมหรือการ 
ได้รับความไว้วางใจ  ตลอดจนการยอมรับในสถาบันการศึกษาว่ามีบทบาทต่อการประกันคุณภาพ  
การศึกษามากน้อยเพยีงใด ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษา 
   3.5  ระบบการท างานที่เป็นรูปแบบของสถาบันการศึกษาเอง   ซึง่เป็นปัจจัยหลัก 
ที่แสดงถึงวัฒนธรรมการท างาน  ความตั้งใจหรือความพอใจในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม   เช่น  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ การหมุนเวียนผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การประชุมแบบไมเ่ป็น 
ทางการ   การท างานเป็นกลุ่มยอ่ยเป็นทีม  หรอืการรวมกลุม่เพือ่การถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติ  
การจัดการเรียนการอน  การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเ้กิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ 
ในสถาบันการศึกษา 
  4.  ผลของการน านโยบายไปปฏิบัต ิการน านโยบายไปปฏิบัติอาจประสบผลส าเร็จ 
หรือประสบความล้มเหลว เครื่องวัดหรือดัชนีหรือแนวทางที่จะท าให้เห็นทิศทางหรือผลของการน า 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ทีผู่้วิจัยศึกษา  ประกอบด้วย 
   4.1  ผู้เรียน  ผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับสถาบันการศึกษาที่เป็น 
รูปธรรมในเชิงพัฒนาการของการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งในการมีโอกาสเข้ารบั
การศึกษาของผู้เรยีน โอกาสการมสี่วนร่วมในกิจกรรม และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนต่อกระบวนการ
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เรียนรู้ที่ได้รับทัง้ด้านกายภาพและความพึงพอใจในการเรียน  โดยผลด้านผู้เรียนจะเป็นภาพสะท้อน
ของผลงานสถาบันการศึกษาต่อสังคมภายนอกว่าบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษามากน้อยเพยีงใด ผลผลิตทีม่ีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะและภูมิปัญญาในงาน มีจิตส านึกในฐานะส่วนหน่ึงของสังคมโลกที่ดี 
   4.2  มาตรฐานทางวิชาการ หรือผลด้านการวัดและประเมินผลการเรียนของการจัด 
การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
รายวิชา รายภาคการศกึษา รายปีการศกึษาหรือการให้น้ าหนักคะแนนในรูปแบบการเรียนภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ  การแบ่งเกณฑ์ในการบูรณาการวิชา หลักสูตร โดยกระบวนการประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริงสามารถใช้ประโยชน์จากผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนได้ดี 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคาดหวังให้มรีะบบการวัดและประเมินที่มีคุณภาพ สามารถ 
ตอบเอกลักษณ์ของการจัดการศกึษาของสถาบันการศึกษาได้ในที่สุด 
   4.3  คุณลักษณะทางวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิต 
บัณฑิตออกไปรับใช้ท้องถิ่น  การผลิตบัณฑิตจึงเน้นการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การบรรลุคุณภาพด้านน้ีจึงมิเพียงบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา แต่
เป็นการปลูกฝังความรักในอาชีพ ความภาคภูมิในการปฏิบัติงานบริการสงัคม มีความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและผู้อื่น  
   4.4  กิจกรรมการเรียนการสอน  ขั้นตอนการน านโยบายการประกันคุณภาพ  
การศึกษาไปปฏิบัติ ภายใต้การมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็นดัชนีได้ดีคือ การจัดให้มีความ
หลากหลายรูปแบบของการจัดการสอน การใช้สื่อการสอนที่ทันสมยั การค้นคว้าและการใช้แหล่ง
ค้นคว้าความรู้ ทั้งในท้องถิ่นและสังคมภายนอกเพราะการระดมทรพัยากรและความร่วมมือจากแหล่ง
ต่าง  ๆทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เป็นหน่ึงในกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม 
   4.5  ระบบบริหาร  เน่ืองจากการก าหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในเพื่อ 
พร้อมรับการประเมินภายนอกประกอบด้วย การควบคุม   ติดตาม    และการประเมินคุณภาพซึง่ 
สถาบันการศึกษาต่างมีอิสระในการวางแผนการปฏิบัติในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้
สามารถด าเนินการได้คล่องตัว อาจมีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ การขอความร่วมมือจากหน่วย  
การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ   และระบบการประกันคุณภาพภายในหมาย 
รวมถึงการพฒันาคุณภาพ    ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา   เพื่อน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเห็นผลของ  
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ระบบบริหารจึงเป็นดัชนีที่บอกได้ว่าระบบที่มีความต่อเน่ืองและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับคุณภาพตัวอืน่
ได้ เป็นผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   4.6  ผลงานทางวิชาการ  ในการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ
บุคลากรปฏิบัติเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน ให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในสถาบันการศึกษา  
โดยความร่วมมือปฏิบัติตามแผนของสถาบันการศึกษา และยังต้องปฏิบัติภารกิจในบทบาทของ
ตนเอง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองทัง้ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งพัฒนาการหรือดัชนีหน่ึงที่บอกคุณภาพของบุคลากรผู้สอนได้ คือ การสร้างองค์ความรู้
ใหม่และน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ว่ารูปของ
เอกสารวิชาการ การวิจัย การเขียนต าราหรือการเผยแพรค่วามรู้  ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สิ่ง
ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นผลของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ซึ่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหมเ่ป็นปัจจัยส าคัญของการพฒันาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และขีดความสามารถของคนไทย ใช้ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ 
 

 2. การพัฒนารูปแบบจ าลองเพื่อศึกษาการน านโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
  การศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นการศึกษาว่า
ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิผลต่อการน านโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
ปัจจัยแต่ละตัวมีอิทธิพลในลักษณะใด เพื่อท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงของหน่วยปฏิบัติ ว่ามีปัจจัยใด
สนับสนุนให้น านโยบายไปปฏิบัติได้ส าเร็จ หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของชุด
ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงนอก (external 
latent variables) หรือตัวแปรสาเหตุ 3 ตัว คือ 1) สาระนโยบาย ศึกษาผ่านตัวแปรสังเกตได้จาก
วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ มาตรฐานโยบาย 2) การสนับสนุนการปฏิบัติ ศึกษา
จากตัวแปรสังเกตได้ คือ โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการในหน่วย
ปฏิบัติ บุคลากรปฏิบัติ และระบบการท างาน ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีผลต่อตัวแปรแฝงใน (external 
latent variables) ที่เป็นตัวแปรผลคือ ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ คือ 
ผู้เรียน มาตรฐานวิชาการ คุณลักษณะวิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน ระบบบริหาร ผลงานทาง
วิชาการของผู้สอน แสดงความเช่ือมโยงของตัวแปรที่ศึกษา สร้างเป็นรูปแบบจ าลองหรือรูปแบบ
สมติฐาน(assumptive or hypothesis model) เป็นความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ  (structural 
equation model)ของปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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  กรอบความคิดในการวิเคราะห์ (analytical framework)  หรือตัวแบบที่จะน าไปใช้ใน
การทดสอบเชิงประจักษ์ครั้งน้ีจะมีลักษณะการอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัว
แปร  ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  คล้ายกับตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  (rational  model)  ที่
เสนอโดย  วรเดช  จันทรเดช  กล่าวคือ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลเป็นการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติที่เน้นการสร้างประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม  การยึดหลักเหตุผล  หมายถึง  
ความจ าเป็นขององค์การที่จ าต้องด าเนินงานในฐานะที่เป็น  “rational  value  maximizes”  มี
พฤติกรรมที่เน้นวัตถุประสงค์เป็นแนวทาง  (goal-directed  behavior)  เพื่อให้องค์การน้ันๆ  
สามารถสร้างผลงานให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์หลักให้มากที่สุด  ตัวแบบที่ยึด
หลักเหตุผลยึดถือฐานคติว่า  นโยบายที่จะประสบความส าเร็จ  จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์  
และภารกิจชัดเจน  มีการมอบหมายงานและการก าหนดมาตรฐานการท างานแก่หน่วยงานย่อย  มี
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน    และระบบการให้คุณให้โทษ    ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  ใน 
ตัวแบบเชิงสมมติฐานเพื่อการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นดังแผนภูมิที่  17 
  ภายในตัวแบบลูกศร  a  แสดงอิทธิพลของปัจจัยสาระนโยบาย  ที่มีต่อปัจจัยสนับสนุน
การปฏิบัติของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
  ลูกศร   b  แสดงอิทธิพลของปัจจัยสาระนโยบาย ที่มีต่อปัจจัยด้านศักยภาพหน่วย 
ปฏิบัติ 
  ลูกศร  c  แสดงอิทธิพลของปัจจัยปัจจัยสาระนโยบายมีต่อผลของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (ปัจจัยด้านความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ)  
  ลูกศร  d   แสดงอิทธิพลของปัจจัยด้านสนับสนุนการปฏิบัติที่มีต่อปัจจัยด้าน
ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
  ลูกศร  e   แสดงอิทธิพลของปัจจัยด้านสนับสนุนการปฏิบัติที่มีต่อปัจจัยด้านผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ (ปัจจัยด้านความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ) 
  ลูกศร  f   แสดงอิทธิพลของปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติมีต่อปัจจัยด้านผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ (ปัจจัยด้านความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ) 
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แผนภูมิที่ 17   รูปแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อการน า 
   นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ
 

  สรุปการพัฒนากรอบแนวคิดและทฤษฏีเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
การนิยามการน านโยบายไปปฏิบัติ  ศึกษาแนวทางการศึกษาและวิจัย  และผลงานการศึกษาและวิจัย
ของนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการไทย โดยพิจารณาทั้งแนวทางการเลือกตัวแบบเพื่อ

ปัจจัยสาระนโยบาย 
 

-วัตถุประสงค ์
-ความสอดคล้องของแนวปฏบิัต ิ
-มาตรฐานโยบาย 

 

ปัจจัยศักยภาพหนว่ยปฏบิัต ิ
 

-โครงสร้างองค์การ 
-ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
-การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัต ิ
-บุคลากรปฏบิัต ิ
-ระบบการท างาน 

 

ปัจจัยสนับสนนุการปฏิบัต ิ
 

-การส่งเสริมทางเทคนิคทางวิชาการ 
-ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
-ความเพียงพอของทรัพยากร 
-การพัฒนาบุคลากร 

 

ผลของการน านโยบายไปปฏบิัต ิ
 

-ด้านผู้เรียน 
-มาตรฐานทางวิชาการ 
-คุณลักษณะทางวิชาชีพ 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ระบบบริหารคุณภาพ 
-ผลงานทางวิชาการผู้สอน 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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การศึกษา  และผลของการศึกษา  หลังจากน้ันได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปร
หรือปัจจัยต่างๆ  ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านความส าเร็จของการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความส าเร็จ  ซึ่งเป็นตัวแปรผลของการวิจัย
รวมทั้งได้ศึกษาประเภทและลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จของการน านโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ  โดยการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงนอก (external latent variables) หรือตัวแปร
สาเหตุ 3 ตัว คือ 1) สาระนโยบาย ศึกษาผ่านตัวแปรสังเกตได้จากวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องของ
แนวปฏิบัติ มาตรฐานโยบาย 2) การสนับสนุนการปฏิบัติ ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ คือ โครงสร้าง
องค์การ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ บุคลากรปฏิบัติ และระบบการ
ท างาน ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ตัว  มีผลต่อตัวแปรแฝงใน (external latent variables) ที่เป็นตัวแปรผล คือ 
ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  ศึกษาจากตัวแปรสังเกตได้ คือ ผู้เรียน มาตรฐานวิชาการ คุณลักษณะ
วิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน ระบบบริหาร ผลงานทางวิชาการของผู้สอน ต่อมาผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาแนวทางการอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ  พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรต่างๆ  จะแสดงออก
ในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยๆ  5  ชุด  และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของชุด
ตัวแปรย่อยๆ  เหล่าน้ันจะแสดงเป็นปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ  ใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งได้พัฒนามาจนถึงขั้นสุดท้าย  คือได้กลายเป็นตัวแบบการ
วิเคราะห์ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 ตัวแบบหรือกรอบการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งน้ียังเป็นตัวแบบ
เชิงสมมติฐาน  ที่ได้มาจากผลการศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎี  มีความจ าเป็นจะต้องได้รับการ
ทดสอบเชิงประจักษ์ต่อไป 


