
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  ได้รับข้อมูลกลับคืน 
จ านวน 689 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากน้ันผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปน้ี 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ 
หน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  
ปัจจัยศักยภาพ และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติ  และปัจจัยศกัยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัต ิ
 ตอนที่ 5  ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา t-distribution 
 F  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา F-distribution 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean squares) 
 df  แทน ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
  y    แทน ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  
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 a    แทน ค่าคงที่ 
    b1…b12 แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายกับตัวแปรเกณฑ์  
 **  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *     แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มตัวอย่าง)  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห ์
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ และร้อยละ พร้อมทั้งบรรยายรายละเอียด ดงัตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ความถี่ ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1.   กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
      กลุ่มที่ 1  จ านวนบัณฑิตตั้งแต่ 5,000  คนขึ้นไป   140 20.32 
      กลุ่มที่  2  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 4,000-4,999  คน 137 19.88 
 กลุ่มที่  3  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 3,000-3,999  คน   89 12.92 
 กลุ่มที่  4  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 2,000-2,999  คน 139 20.17 
 กลุ่มที่  5  จ านวนบัณฑิตน้อยกว่า 2,000 คน 184 26.71 
2.   เพศ   
      ชาย 310 44.99 
 หญิง 379     55.01 
3.   ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 131 19.01 
 ปริญญาโท 388 56.31 
 ปริญญาเอก 158 22.93 
 อื่นๆ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 12      1.74 
3.  สาขาที่ส าเร็จการศึกษา    
 การศึกษา 204 29.61 
 วิทยาศาสตร์ 148 21.48 
 ศิลปศาสตร์/สงัคมศาสตร ์ 168 24.38 
 วิศวกรรมศาสตร ์ 21 3.05 
 การบริหารธุรกิจ 148    21.48 
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ตารางที่ 4  ความถี่ ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 

5.   ต าแหน่งในมหาวิทยาลัย   
 อธิการบดี  15 2.18 
 รองอธิการบด ี 63 9.14 
 ผู้ช่วยอธิการบดี 28 4.06 
 คณบดี  66 9.58 
 ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน 76 11.03 
 หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 15 2.18 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 15 2.18 
 ผู้อ านวยการกอง 48 6.97 
 หัวหน้าส านักงาน (ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/คณะ) 79 11.47 
 ประธานสาขาวิชา 250 36.28 
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 15 2.18 
 เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  19 2.76 
6. ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ   
 คณะกรรมการอ านวยการ 88 12.77 
 คณะกรรมการด าเนินงานกลาง 120 17.42 
 คณะกรรมการด าเนินงานประจ าคณะ/ส านัก/ 
 สถาบัน/ศูนย์   

478 69.38 

 อื่นๆ (โปรแกรมเมอร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 3 0.44 
7. บทบาทการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา   
 ระดับมหาวิทยาลัย 491 71.26 
 ระดับเครือข่าย 2  0.29 
 ระดับสมศ. 9 1.31 
 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือข่าย 58 8.42 
 ระดับมหาวิทยาลัยและระดับสมศ. 129    18.72 
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ตารางที่ 4  ความถี่ ร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 

8. ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 น้อยกว่า  2  ป ี  182 26.42 
 ระหว่าง 2 – 5  ป ี 327 47.46 
 มากกว่า  5  ป ี 180    26.12 

รวม 689 100.00 
 
 ตารางที่ 4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญส่ังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที ่5 (ร้อยละ  
26.71) รองลงมาสงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที ่ 1  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที ่ 4 (รอ้ยละ 
20.31) และ (ร้อยละ 20.17)  ตามล าดับ  ส่วนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3  มีจ านวนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 12.92)กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.01) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (รอ้ยละ 
56.31)  รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 22.93)  สาขาที่ส าเร็จการศกึษา ส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาสาขาการศึกษา (ร้อยละ 29.61) รองลงมาส าเร็จการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์/
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 24.38) และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.05 เท่าน้ันที่ส าเร็จการศึกษาสาขาทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประธานสาขาวิชา (ร้อยละ 36.28) รองลงมา 
หัวหน้าส านักงาน (ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/คณะ) (ร้อยละ 11.47) และ ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน 
(ร้อยละ 11.03)  ส่วนอธิการบดี หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการ 
ส านักงานอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ตอบแบบสอบถามในจ านวนที่เท่ากันคือ 
ร้อยละ 2.18   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานประจ าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  (ร้อยละ 69.38) รองลงมาเป็น  คณะกรรมการด าเนินงานกลาง (ร้อยละ 
17.42)  และด ารงต าแหน่งอื่นๆ ซึง่ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 0.44) 
ส่วนใหญ่มีบทบาทการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (รอ้ยละ 71.26)  
มีบทบาทระดับมหาวิทยาลัยและระดับ สมศ.  (ร้อยละ 18.72)  มีบทบาทระดับเครือข่าย (ร้อยละ 0.29) 
ในขณะที่ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประมาณ 2-5 ปี ร้อยละ 47.46 และ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อยกว่า 2 ปี และมากกว่า 5 ปี มีจ านวนใกล้เคียงกัน คอื 
ร้อยละ 26.42 และ 26.12 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2   ผลการศึกษาปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  
 ปัจจัยศักยภาพ และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ   
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลยัราชภัฏ น าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล  
ระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รายละเอียดดงัตารางที่ 5 – 8 

ตารางที่  5    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย 

ปัจจัยสาระนโยบาย X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

1.  มหาวิทยาลัยก าหนดวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศกึษา 
 ไว้ชัดเจน 

4.39 .77 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 

2.   มหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
 การศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

4.30 .85 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

3 

3.   มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีที่สอดรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.19 .85 เห็นด้วย 
มาก 

9 

4.   มหาวิทยาลัยมีกลไกการด าเนินการเพือ่ก าหนดปรัชญา ปณิธาน 
 กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการที่สอดรับ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.16 .88 เห็นด้วย 
มาก 

10 

5.   มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา  
 ปณิธานและกลยุทธ์กับภารกิจหลัก 

4.11 .93 เห็นด้วย 
มาก 

11 

6.   มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งช้ีของการด าเนินงานการประกัน
 คุณภาพการศึกษาตามแผนทุกภารกิจ 

4.21 .81 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

7 

7.   มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนทุกภารกิจ 

4.22 .80 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

6 

8.   มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานการประกัน 
 คุณภาพการศึกษา อย่างสม่ าเสมอ 

4.21 .91 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

8 
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ตารางที่  5    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย (ต่อ) 

ปัจจัยสาระนโยบาย X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

9.   มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อ 
 สภามหาวิทยาลัย 

4.27 .85
 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

10.   มหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ 
 ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม  
 ในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 

4.01 .92 เห็นด้วย 
มาก 

13 

11.  แนวนโยบายของสมศ. มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานประกัน 
 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.28 .77 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4 

12.  มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถงึ 

3.89 .89 เห็นด้วย 
มาก 

15 

13.  มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นรูปธรรมน าไปปฏิบัติได้ 3.92 .88 เห็นด้วย 
มาก 

14 

14.  มหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 4.33 .78 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2 

15.  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการด าเนินงานประกันคุณภาพ
 การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

4.05 .90 เห็นด้วย 
มาก 

12 

รวม 4.17 .66 เห็นด้วย 
มาก 

 

 ตารางที่ 5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ในระดับ 
เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเป็นล าดับที ่1 
ได้แก่   มหาวิทยาลยัก าหนดวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาไว้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.39)  
ล าดับที่ 2  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.33)  
ล าดับที่ 3  ได้แก่  มหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 4.30)   ซึ่งทั้งสามล าดับกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถงึ (ค่าเฉลี่ย 3.89)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับ 
เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่  6    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุน 
 การปฏิบัติ 

 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ 

 
X  S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

1.  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.03 .83 เห็นด้วย 
มาก 

3 

2.  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการ ด าเนิน 
 งานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.03 .87 เห็นด้วย 
มาก 

4 

3.   มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแจกจ่าย 
 อย่างทั่วถึง 

4.04 .90 เห็นด้วย 
มาก 

2 

4.   มหาวิทยาลัยมีการนิเทศหน่วยปฏิบัติการประกันคุณภาพ
 การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.73 .94 เห็นด้วย 
มาก 

9 

5. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมสัมมนาวิธีการด าเนินงาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

3.79 .87 เห็นด้วย 
มาก 

7 

6. องค์การภายนอกยอมรับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
 มหาวิทยาลัย 

3.89 .86 เห็นด้วย 
มาก 

6 

7. มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากองค์การภายนอกเกี่ยวกับ
 สถานที่ฝึกงานของนักศึกษา 

3.94 .74 เห็นด้วย 
มาก 

5 

8. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.71 .91 เห็นด้วย 
มาก 

11 

9. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นแยกไว้เฉพาะ 
 การ ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.73 .94 เห็นด้วย 
มาก 

10 

10. มหาวิทยาลัยจัดเตรียมบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอกับ
 ความต้องการ 

3.52 .99 เห็นด้วย 
มาก 

13 

11. มหาวิทยาลัยได้หาวิธีการต่างๆ ช่วยให้บุคลากรมีความรู้เพื่อ
 สามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

3.63 .90
 

เห็นด้วย 
มาก 

12 
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ตารางที่  6    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุน 
 การปฏิบัติ  (ต่อ) 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

12. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสรมิให้มีการใช้ประโยชน์จากงาน
 วิชาการเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.74 .92 เห็นด้วย 
มาก 

8 

13. มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อการด าเนินงาน
 ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

4.20 .87 เห็นด้วย 
มาก 

1 

14. มหาวิทยาลัยมีการหมุนเวียนบุคลากรรับผิดชอบการประกัน
 คุณภาพการศึกษาทุกปีการศกึษา 

3.42 1.01 เห็นด้วย 
มาก 

14 

15. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ
 การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

3.25 1.02 เห็นด้วย 
ปานกลาง 

15 

รวม 3.78 .70 เห็นด้วย 
มาก 

 

 
 ตารางที่ 6  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วยมาก 14 ข้อ ระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ข้อ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลีย่สงูสุดเป็นล าดับที ่1 ได้แก ่
มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.20)  ล าดับที่ 2  ได้แก่  มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
แจกจ่ายอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 4.04)  ล าดับที่ 3  ได้แก่  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.03)   ซึ่งทั้งสามล าดับกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  (ค่าเฉลี่ย 3.25) 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
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ตารางที่  7    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านศักยภาพ 
        หน่วยปฏิบัต ิ

ปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

1. โครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัยช่วยให้การปฏิบัติงานการ
 ประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3.69 .89 เห็นด้วย 
มาก 

8 

2. โครงสร้างการบรหิารมหาวิทยาลัยเอือ้ต่อการด าเนินงานการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 .91 เห็นด้วย 
มาก 

11 

3. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งการมอบหมายงานประกันคุณภาพ
 การศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.16 .90 เห็นด้วย 
มาก 

1 

4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสื่อสารภายในองค์การที่มี
 ประสิทธิภาพเพือ่ช่วยในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
 การศึกษา 

3.75 .91 เห็นด้วย 
มาก 

7 

5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความคิดริเริม่สร้างสรรค ์และ
 สร้างองคค์วามรู้ใหม ่

3.88 .96 เห็นด้วย 
มาก 

4 

6. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์ 3.92 1.03 เห็นด้วย 
มาก 

3 

7. ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วม
 การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.98 .88 เห็นด้วย 
มาก 

2 

8. มหาวิทยาลัยมีแผนการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
 คุ้มค่าต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.67 .92 เห็นด้วย 
มาก 

9 

9. มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรทรัพยากรให้เพยีงพอกับความ
 ต้องการของหน่วยปฏิบัติประกันคุณภาพการศึกษา 

3.66 .93 เห็นด้วย 
มาก 

10 

10. หน่วยปฏิบัติประกันคุณภาพการศึกษามีระบบการตรวจสอบ
 สภาพวัสด ุอุปกรณ์ให้มสีภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

3.56 .95 เห็นด้วย 
มาก 

13 

11. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะเข้า
 ร่วมปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.58 .98 เห็นด้วย 
มาก 

12 

12. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินกิจกรรมการปฏิบัติการ
 ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

3.83 .94
 

เห็นด้วย 
มาก 

5 
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ตารางที่  7    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านศักยภาพ 
        หน่วยปฏิบัต ิ(ต่อ) 

ปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

13. มหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือในเรือ่งการจัดท ารายงานผลการ
 ประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.75 .98 เห็นด้วย 
มาก 

6 

14. มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการ เพือ่ให้เกิดความร่วมมอืในการ
 ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.43 1.04 เห็นด้วย 
มาก 

14 

รวม 3.75 .76 เห็นด้วย 
มาก 

 

 
 ตารางที่ 7  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกขอ้มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่มีค่าเฉลีย่สงูสุดเป็นล าดับที ่1 ได้แก ่มหาวิทยาลัยมีค าสัง่การมอบหมายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ย 4.16)  ล าดับที่ 2  ได้แก่  
ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมการบรหิารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.98)  ล าดับที่ 3 ได้แก่  ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 3.92)   
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา(ค่าเฉลี่ย 3.43) 
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ตารางที่  8    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน า 
        นโยบายไปปฏิบัติ 

ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า

ดับ

ที่ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
 อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.54 1.00 เห็นด้วย 
มาก 

26 

2. มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 4.19 .84 เห็นด้วย
มาก 

1 

3. มหาวิทยาลัยมีกลไกการพัฒนานักศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่
 ก าลังศึกษา 

3.87 .87 เห็นด้วย
มาก 

11 

4. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 การ เรียนการสอน 

3.96 .82 เห็นด้วย
มาก 

4 

5. หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามา
 ใช้นักศึกษามีผลการเรยีนดีขึ้น 

3.57 .87 เห็นด้วย
มาก 

25 

6. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

3.73 .85 เห็นด้วย
มาก 

19 

7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างเพยีงพอกับความ
 ต้องการของนักศึกษาและชุมชน 

3.70 .87 เห็นด้วย
มาก 

20 

8. มหาวิทยาลัยได้น าผลงานทางวิชาการของอาจารย์มาพัฒนา
 กระบวนการเรียนการสอน 

3.59 .88 เห็นด้วย
มาก 

22 

9. มหาวิทยาลัยให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและ 
 มีประสิทธิภาพ 

3.79 .87 เห็นด้วย
มาก 

14 

10. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมการสง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
 ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 

3.97 .87 เห็นด้วย
มาก 

3 

11. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ทุกมิติที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม 3.87 .87 เห็นด้วย
มาก 

10 

12. มหาวิทยาลัย/คณะมีแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในสถาน
 ประกอบการจริง 

4.02 .86 เห็นด้วย
มาก 

2 

13. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ให้เป็นไปตาม
 มาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา 

3.96 .83 เห็นด้วย
มาก 

5 
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ตารางที่  8    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน า 
        นโยบายไปปฏิบัติ  (ต่อ) 

ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

14. มหาวิทยาลัยมีแผนในการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
 บริการวิชาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.87 .83
 

เห็นด้วย 
มาก 

9 

15. มหาวิทยาลัยมีแผนบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเข้ากับ
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.81 .86 เห็นด้วย 
มาก 

13 

16. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกทีส่นับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
 และการเรียนการสอน ซึง่บุคคล องคก์ารและชุมชนภายนอกเข้า
 มามีส่วนร่วม 

3.91 .91 เห็นด้วย 
มาก 

6 

17. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติตาม
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.84 .88 เห็นด้วย 
มาก 

12 

18. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมงีานท าภายใน 1 ปี
 หลังจากจบการศึกษา 

3.78 .88 เห็นด้วย 
มาก 

16 

19. บัณฑิตที่มีงานท าภายใน 1 ปี ได้รับเงินเดือนเริม่ต้นเป็นไปตาม
 เกณฑ์มาตรฐาน 

3.64 .86 เห็นด้วย 
มาก 

21 

20. นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มีความพงึพอใจต่อบัณฑิต
 อยู่ในระดับสูง 

3.78 .86 เห็นด้วย 
มาก 

15 

21. ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยไดร้ับการประกาศเกยีรติคุณ ยกย่องใน 
 ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ 

3.58 .98 เห็นด้วย 
มาก 

23 

22. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดง้านท าตรงตาม
 สาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

3.58 .89 เห็นด้วย 
มาก 

24 

23. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์หลังจาก 
 มหาวิทยาลัยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ 

3.74 .83 เห็นด้วย 
มาก 

18 

24. มหาวิทยาลัยมีระบบการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้มี
 ความสามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ 

3.77 .83 เห็นด้วย 
มาก 

17 
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ตารางที่  8    ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน า 
        นโยบายไปปฏิบัติ  (ต่อ) 

ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า
ดับ
ที่ 

25. มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการท าวิจัยและ
 ผลงานทางวิชาการเพื่อน าผลมาพัฒนาการเรียนการสอน 

3.90 .86 เห็นด้วย 
มาก 

8 

26. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
 กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

3.91 .88 เห็นด้วย 
มาก 

7 

รวม 3.80 .69 เห็นด้วย 
มาก 

 

 
 ตารางที่ 8  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบาย 
ไปปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเป็นล าดับที ่1  ได้แก ่ มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาส
ทางการศึกษามากขึ้น(ค่าเฉลี่ย 4.19)  ล าดับที่ 2   ได้แก่  มหาวิทยาลัย/คณะมีแผนการฝึกปฏิบัติของ
นักศึกษาในสถานประกอบการจริง (ค่าเฉลี่ย 4.02)  ล าดับที่ 3 ได้แก่  มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.97)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยเป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
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ตารางที่  9   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและความส าเร็จของ 
        การน านโยบายไปปฏิบัติ  สรุปเป็นรายด้าน 

รายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ปัจจัยสาระนโยบาย 4.17 .66 เห็นด้วยมาก 

 วัตถุประสงค์ของนโยบาย 4.26 .74 เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ 4.17 .73 เห็นด้วยมาก 
 มาตรฐานนโยบาย 4.09 .70 เห็นด้วยมาก 
ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ 3.78 .70 เห็นด้วยมาก 
 การส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ 3.93 .74 เห็นด้วยมาก 
 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 4.22 .76 เห็นด้วย 

อย่างยิ่ง 
 ความพอเพียงของทรัพยากร 3.65 .86 เห็นด้วยมาก 
 การพัฒนาบุคลากร 3.65 .76 เห็นด้วยมาก 
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 3.75 .76 เห็นด้วยมาก 
 โครงสร้างองค์การ 3.80 .79 เห็นด้วยมาก 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 3.93 .87 เห็นด้วยมาก 
 การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 3.63 .83 เห็นด้วยมาก 
 บุคลากรปฏิบัติ 3.58 .98 เห็นด้วยมาก 
 ระบบการท างาน 3.67 .89 เห็นด้วยมาก 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ 3.80 .69 เห็นด้วยมาก 
 ผลด้านผู้เรียน 3.81 .70 เห็นด้วยมาก 
 มาตรฐานทางวิชาการ 3.64 .81 เห็นด้วยมาก 
 คุณลักษณะทางวิชาชีพ 3.88 .80 เห็นด้วยมาก 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 3.90 .75 เห็นด้วยมาก 
 ระบบบริหารคุณภาพ   3.69 .75 เห็นด้วยมาก 
 ผลงานวิชาการผู้สอน 3.91 .83 เห็นด้วยมาก 
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 ตารางที่ 9  สรุปข้อมูลปัจจัยและความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นรายด้าน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.17)  เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 2 ด้านและเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 1 ด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย 4.26)  รองลงมาได้แก่
ด้านความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.17)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับ
เห็นด้วยมาก 3 ด้าน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้าน ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.22)  รองลงมาได้แก่ด้านการส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.93)   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 3.93)  รองลงมา ได้แก่  ด้านโครงสร้างองค์การ (ค่าเฉลี่ย 3.80)  
 ส่วนความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลงานวิชาการผู้สอน (ค่าเฉลี่ย 3.91) รองลงมาได้แก่ด้านกิจกรรมการเรียน 
การสอน (ค่าเฉลี่ย 3.90)  และด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย  3.88)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านมาตรฐานทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
 

ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบตัิ  
 ปัจจัยศักยภาพ และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

 การเปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ
หน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่ 1  จ านวนบัณฑิต
ตั้งแต่ 5,000  คนขึ้นไป  จ านวน 140 คน  กลุ่มที่  2  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 4,000-4,999 คน จ านวน 
137 คน กลุ่มที่  3  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 3,000-3,999  คน จ านวน 89 คน กลุ่มที่  4  จ านวนบัณฑิต
ระหว่าง 2,000-2,999  คน จ านวน 139 คน และ กลุ่มที่  5  จ านวนบัณฑิตน้อยกว่า 2,000 คน จ านวน 
184 คน น าเสนอด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA) และ
ทดสอบรายคู่ (post hoc) ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe) รายละเอียดดังตารางที่ 10 – 34  
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปัจจัยสาระนโยบาย 
แต่ละด้าน 

แหล่งความ 
df SS MS F p 

แปรปรวน 
1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 4 7.45 1.86 3.47* .008 
 ภายในกลุ่ม 684 366.97 .54   
 รวม 688 374.42    
2. ความสอดคล้องของ ระหว่างกลุ่ม 4 7.49 1.87 3.54* .007 
    แนวปฏิบัติ ภายในกลุ่ม 684 362.49 .53   
 รวม 688 369.98    
3. มาตรฐานนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 4 6.14 1.53 3.22* .012 
 ภายในกลุ่ม 684 326.24 .48   
 รวม 688 332.38    

ภาพรวมปัจจัยสาระนโยบาย 
ระหว่างกลุ่ม 4 6.91 1.73 4.07* .003 
ภายในกลุ่ม 684 290.11 .42   
รวม 688 297.01    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 10   แสดงว่าบุคลากรสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยสาระนโยบายระหว่างบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิ ธีของเชฟเฟ่ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 11-14 
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ตารางที่ 11  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
4.11 4.19 4.39 4.26 4.37 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 4.11     -.26* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 4.19      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.39      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 4.26      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.37 .26*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 11  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน 
วัตถุประสงค์ของนโยบายแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มี 
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 12  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
4.01 4.11 4.25 4.17 4.30 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 4.01     -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 4.11      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.25      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 4.17      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.30 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 12 แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านความ 
สอดคล้องของแนวปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มี 
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 13  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านมาตรฐานนโยบาย 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.96 4.05 4.20 4.06 4.20 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.96     -.24* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 4.05      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.20      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 4.06      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.20 .24*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 13  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านมาตรฐาน 
นโยบายแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 14  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมปัจจัยสาระนโยบาย 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
4.02 4.11 4.27 4.16 4.28 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 4.02     -.26* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 4.11      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.27      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 4.16      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.28 .26*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 14  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมปัจจัยสาระนโยบายแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่  5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

 

X

X
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติแต่ละด้าน 

แหล่งความ 
df SS MS F p 

แปรปรวน 
1. การส่งเสริมทางเทคนิค ระหว่างกลุ่ม 4 8.93 2.23 4.14* .003 
    วิชาการ  ภายในกลุ่ม 684 368.88 .54   
 รวม 688 377.82    
2. ความร่วมมือจากหน่วยงาน ระหว่างกลุ่ม 4 5.47 1.37 2.37 .051 
    ภายนอก ภายในกลุ่ม 684 3.94.77 .58   
 รวม 688 400.24    
3. ความเพียงพอของทรัพยากร ระหว่างกลุ่ม 4 13.33 3.33 4.57* .001 
 ภายในกลุ่ม 684 498.85 .73   
 รวม 688 512.18    
4. การพัฒนาบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 4 8.55 2.14 3.81* .005 
 ภายในกลุ่ม 684 384.17 .56   
 รวม 688 392.72    

ภาพรวมปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 4 8.79 2.20 4.53* .001 
ภายในกลุ่ม 684 332.02 .49   
รวม 688 340.82    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 15   แสดงว่าบุคลากรสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
ยกเว้นด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง 
สถิต ิ
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติระหว่างบุคลากรสังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังตารางที่ 16-19 
 
 
 



 132 

ตารางที่ 16  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านการส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.77 3.84 4.11 3.93 4.01 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.77   -.34*   
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.84      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.11 .34*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.93      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.01      
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 16  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านการ
ส่งเสริมทางเทคนิควิชาการแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 17  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านความเพียงพอของทรัพยากร 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.45 3.55 3.87 3.68 3.75 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.45   -.42*  -.31* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.55      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.87 .42*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.68      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.75 .31*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 17 แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านความ
เพียงพอของทรัพยากรแตกต่างจากบคุลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

X

X
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ตารางที่ 18  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านการพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.48 3.59 3.77 3.63 3.77 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.48     -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.59      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.77      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.63      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.77 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 18  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านการ
พัฒนาบุคลากรแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 19  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.61 3.70 3.94 3.79 3.88 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.61   -.33*  -.27* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.70      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.94 .33*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.79      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.88 .27*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 19  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และ
กลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ
แต่ละด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. โครงสร้างองค์การ ระหว่างกลุ่ม 4 10.62 2.654 4.31* .002 
     ภายในกลุ่ม 684 421.18 .62   
 รวม 688 431.80    
2. ภาวะผู้น าของบริหาร ระหว่างกลุ่ม 4 18.22 4.56 6.15* .000 
     ภายในกลุ่ม 684 506.22 .74   
 รวม 688 524.43    
3. การบริหารจัดการในหน่วย ระหว่างกลุ่ม 4 10.17 2.54 3.73* .005 
    ปฏิบัติ ภายในกลุ่ม 684 466.09 .68   
 รวม 688 476.27    
4. บุคลากรปฏิบัติ ระหว่างกลุ่ม 4 21.14 5.28 5.68* .000 
 ภายในกลุ่ม 684 636.15 .93   
 รวม 688 657.28    
5. ระบบการท างาน ระหว่างกลุ่ม 4 10.82 2.52 3.20* .013 
 ภายในกลุ่ม 684 538.55 .79   
 รวม 688 548.64    

ภาพรวมปัจจัยศักยภาพ 
หน่วยปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 4 12.07 3.02 5.37* .000 
ภายในกลุ่ม 684 384.28 .56   
รวม 688 396.35    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 20   แสดงว่าบุคลากรสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติระหว่างบุคลากรสังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังตารางที่ 21-26 
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ตารางที่ 21  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์การ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.62 3.73 3.97 3.79 3.92 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.62   -.35*  -.30* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.73      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.97 .35*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.79      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.92 .30*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 21  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน
โครงสร้างองค์การแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3  และ กลุ่มที่ 5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 22  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.74 3.79 4.14 3.87 4.11 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.74   -.40*  -.37* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.79     -.32* 
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.14 .40*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.87      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.11 .37* .32*    
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 22  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 5 ส่วน
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 มีความคิดเห็นด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารแตกต่างจาก
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่  5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

X

X
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ตารางที่ 23  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.44 3.53 3.75 3.68 3.75 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.44     -.30* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.53      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.75      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.68      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.75 .30*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 23  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านการ
บริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 24  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านบุคลากรปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.30 3.47 3.79 3.67 3.72 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.30   -.49* -.37* -.42* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.47      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.79 .49*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.67 .37*     
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.72 .42*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 24  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน
บุคลากรปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 25  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านระบบการท างาน 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.50 3.56 3.83 3.71 3.78 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.50     -.28* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.56      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.83      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.71      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.78 .28*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 25 แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านระบบ
การท างานแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 26  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.56 3.65 3.92 3.76 3.88 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.56   -.36*  -.32* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.65      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.92 .36*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.76      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.88 .32*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 26  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และ 
กลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ แต่ละด้าน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ผลด้านผู้เรียน ระหว่างกลุ่ม 4 9.15 2.29 4.78* .001 
     ภายในกลุ่ม 684 327.43 .48   
 รวม 688 336.58    
2. มาตรฐานทางวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 4 9.64 2.41 3.69* .006 
     ภายในกลุ่ม 684 446.74 .65   
 รวม 688 456.38    
3. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ระหว่างกลุ่ม 4 9.97 2.49 3.99* .003 
 ภายในกลุ่ม 684 427.66 .63   
 รวม 688 437.63    
4. กิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างกลุ่ม 4 8.59 2.15 3.90* .004 
 ภายในกลุ่ม 684 376.73 .55   
 รวม 688 385.32    
5. ระบบบริหารคุณภาพ ระหว่างกลุ่ม 4 7.85 1.96 3.52* .007 
 ภายในกลุ่ม 684 380.78 .56   
 รวม 688 388.62    
6. ผลงานวิชาการผู้สอน ระหว่างกลุ่ม 4 9.25 2.31 3.42* .009 
 ภายในกลุ่ม 684 462.12 .68   
 รวม 688 471.37 2.29   

ภาพรวมความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 4 8.58 2.15 4.57* .001 
ภายในกลุ่ม 684 321.07 .47   
รวม 688 329.65    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตารางที่ 27   แสดงว่าบุคลากรสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกบัความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  ทุกด้าน 
 เพื่อทดสอบความแตกต่างของความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างบุคลากร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 5 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่าง 
รายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังตารางที่ 28-34 
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ตารางที่ 28 การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านผลด้านผู้เรียน 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.64 3.74 3.94 3.79 3.94 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.64   -.30*  -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.74      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.94 .30*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.79      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.94 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 28  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านผล
ด้านผู้เรียนแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 5  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 29  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านมาตรฐานทางวิชาการ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.45 3.61 3.78 3.64 3.76 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.45     -.31* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.61      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.78      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.64      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.76 .31*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 29  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน
มาตรฐานทางวิชาการแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 30 การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.72 3.79 4.04 3.86 4.01 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.72     -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.79      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.04      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.86      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.01 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 30  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน
คุณลักษณะทางวิชาชีพแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 

ตารางที่ 31  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.74 3.85 4.02 3.86 4.03 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.74     -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.85      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.02      
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.86      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.03 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 31  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ   แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

X

X
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ตารางที่ 32  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านระบบบริหารคุณภาพ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.51 3.66 3.83 3.70 3.78 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.51   -.32*  -.27* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.66      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.83 .32*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.70      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.78 .27*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 32  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านระบบ
บริหารคุณภาพแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่าง 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 33  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นด้านผลงานวิชาการผู้สอน 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.75 3.82 4.06 3.88 4.03 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.75   -.31*  -.27* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.82      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 4.06 .31*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.88      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 4.03 .27*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตารางที่ 33  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นด้านผลงาน
วิชาการผู้สอนแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่  3 และกลุ่มที่ 5  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

X

X
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ตารางที่ 34  การทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมความส าเร็จของการน านโยบาย 
  ไปปฏิบัติ 

กลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 
3.63 3.75 3.94 3.78 3.92 

กลุ่มที่ 1 (n = 140) 3.63   -.30*  -.29* 
กลุ่มที่ 2 (n = 137) 3.75      
กลุ่มที่ 3 (n = 89) 3.94 .30*     
กลุ่มที่ 4 (n = 139) 3.78      
กลุ่มที่ 5 (n = 184) 3.92 .29*     
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ตารางที่ 34  แสดงว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพรวมความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ส่วนกลุ่มอื่น  ๆ  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตอนที่ 4   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุน 
   การปฏิบัติและปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบาย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ   
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลยัราชภัฏ น าเสนอด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน และแปลผล  
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รายละเอยีดดังตารางที่ 35-36 
 

ตารางที่ 35  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและความส าเร็จของการน านโยบาย 
  การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ

ปัจจัย 

ปัจจัยสาระ
นโยบาย   

ปัจจัยการ
สนับสนุน
การปฏิบัติ 

ปัจจัย
ศักยภาพ

หน่วยปฏิบัติ 

ความส าเร็จของ 
การน านโยบาย 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัต ิ

ปัจจัยสาระนโยบาย   1.00 .741** .731** .726** 
ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ .741** 1.00 .875** .822** 
ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ .731** .875** 1.00 .877** 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 35  พบว่า ปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพ
หน่วยปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยสาระนโยบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับปัจจัย 
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  ซึ่งแสดงว่าปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อกันทางบวก 
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 36  แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงปัจจัยและความส าเร็จของการน า 
  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 y  
X1  .77** .69** .62** .67** .57** .50** .58** .50** .53** .47** .55** .57** 
X2   .74** .65** .91** .60** .56** .62** .55** .62** .48** .58** .67** 
X3    .72** .69** .63** .68** .68** .68** .63** .54** .65** .72** 
X4     .55** .82** .80** .77** .63** .70** .65** .74** .73** 
X5      .50** .47** .53** .50** .51** .39** .48** .59** 
X6       .83** .78** .55** .77** .70** .77** .74** 
X7        .79** .69** .75** .70** .77** .80** 
X8         .70** .78** .71** .80** .80** 
X9          .67** .60** .67** .75** 
X10           .72** .82** .81** 
X11            .80** .70** 
X12             .79** 
y              1.00 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 36  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ภายในของปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการ 
สนับสนุนการปฏิบัติ และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ  มีค่าอยูร่ะหว่าง .39 - .91 โดยมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว  และพบว่า ความสอดคล้องของแนว
ปฏิบัติ (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  (X5)  

ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงทีสุ่ด (.91**) 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติ และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ กับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปปฏิบัต ิพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .59 - .81  โดยมีความสัมพันธ์ 
ทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากน้ีพบว่า การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) มคีวาม 
สัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ ( y )   ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สงูที่สุด (.81**) 
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ตอนที่ 5   ผลการสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

   การวิเคราะห์การถดถอยด้วยการวิเคราะห์แบบขั้นตอน โดยใช้ความส าเร็จของการน า 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์  ส่วนปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการ 
สนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ตัวแปรแฝง) เป็นตัวพยากรณ์ ผลปรากฏ 
ดังตารางที่ 37-39 

ตารางที่ 37  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยใช้ตัวแปรของปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์ 

Source of Variation df SS MS F 
 Regression 8   266.031 33.254 355.419** 
 Residual  680   63.622     .094  
 Total 688 329.653   
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 37  ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มคีวามสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับตัวแปรแฝงที่ศึกษาอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และสามารถสร้างสมการพยากรณ์จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เชิงพห ุค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการเชิงพห ุ
ดังแสดงในตารางที่ 38-39 
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ตารางที่ 38  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปรแฝง กับความส าเร็จของการน านโยบาย 
        การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์
พหุคุณ (R) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แห่งการก าหนด 

(R2) 

ค่าความ 
แปรปรวน 

(F) 

sig 

X10 .809 .655 1302.459** .000 
X10, X7 .861 .741 979.837** .000 
X10, X7, X9 .881 .776 792.611** .000 
X10, X7, X9, X2 .892 .795 663.617** .000 
X10, X7, X9, X2, X12 .895 .801 550.940** .000 
X10, X7, X9, X2, X12, X8 .897 .804 467.446** .000 
X10, X7, X9, X2, X12, X8,  X3 .898 .806 403.550** .000 
X10, X7, X9, X2, X12, X8,  X3, X1 .898 .807 355.419** .000 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 38 พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ 
(X10) เมื่อเพิม่ตัวแปรพยากรณ์ คือ การพัฒนาบุคลากร (X7) พบว่า ค่าสหสมัพันธ์เชิงพหุเพิม่ขึ้นอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพิ่มตัวพยากรณ์ คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพิ่มตัวพยากรณ์ คอื ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ 
(X2) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพิ่มตัวพยากรณ์ คือ ระบบ
การท างาน (X12) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพิม่ตัวพยากรณ์ 
คือ โครงสร้างองค์การ (X8)   ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เพิ่มตัวพยากรณ์ คือ มาตรฐานนโยบาย (X3) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุเพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 เพิ่มตัวพยากรณ์ คือ วัตถุประสงค์นโยบาย (X1) ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหเุพิ่มขึ้นอย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์อื่น  ๆ เข้าไป พบว่า ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุ
เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ แสดงว่า   ตัวพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้นให้ผลน้อยมาก จึงไมส่มควรน ามาใช้ 
เป็นตัวพยากรณ์ ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ คือ การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) การพัฒนาบุคลากร 
(X7) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (X2) ระบบการท างาน (X12) 
โครงสร้างองค์การ (X8) มาตรฐานนโยบาย (X3) และวัตถุประสงค์นโยบาย (X1)  จึงค านวณหาค่า
น้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ดังในตารางที่ 39 
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ตารางที่ 39   ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จความส าเร็จของการน า 
       นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ  
การถดถอย
(Beta) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ของปัจจัย

มาตรฐาน (b) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SEb) 

ค่าสถิติ  
 

(t) 
1.  การบริหารจัดการในหน่วย 
 ปฏิบัติ (X10) 

.809 .673 .019 36.090** 

2. การพัฒนาบุคลากร (X7) .447 .410 .027 15.087** 
3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) .274 .217 .021 10.448** 
4. ความสอดคล้องของแนว 
 ปฏิบัติ (X2) 

.180 .170 .022 7.915** 

5. ระบบการท างาน (X12) .151 .117 .025 4.619** 
6. โครงสร้างองค์การ (X8)    .112 .098 .030 3.276** 
7. มาตรฐานนโยบาย (X3) .067 .066 .030 2.180* 
8. วัตถุประสงค์นโยบาย (X1) -.059    -.055 .026 -2.098* 

 

a = 1.360,  R =  .898,  R2  =  .807,  SEest  =  .306,  F =  355.419** 
 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

  ตารางที่ 39  พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของการบริหารจัดการใน 
หน่วยปฏิบัติ (X10) การพัฒนาบุคลากร (X7) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) ความสอดคล้องของแนว
ปฏิบัติ (X2) ระบบการท างาน (X12) โครงสร้างองค์การ (X8) มาตรฐานนโยบาย (X3) ส่งผลทางบวกตอ่
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ .809,  .447,  .274,   
.180,  .151,  .112,  .067  ตามล าดับ  และวัตถุประสงค์นโยบาย (X1)  ส่งผลทางลบต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ -.059  โดยการบริหารจัดการในหน่วย 
ปฏิบัติ (X10)  สง่ผลทางบวกต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
สูงสุด  และมาตรฐานนโยบาย (X3) ส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกัน 
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติต่ าสุด 
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 ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุของความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติกับการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) การพัฒนาบุคลากร (X7) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) 
ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (X2) ระบบการท างาน (X12) โครงสร้างองค์การ (X8) มาตรฐาน
นโยบาย (X3)  และวัตถุประสงค์นโยบาย (X1) เท่ากับ .898  โดยที่ตัวพยากรณ์สามารถพยากรณ์
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาไปปฏิบัตไิด้ร้อยละ 80.70 มีความคลาดเคลือ่น
ในการพยากรณ์  .306 
 สมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  
เขียนในรูปคะแนนดิบได้ดังน้ี 
 y    =   a+b10X10+b7X7+ b9X9+ b2X2+ b12X12+ b8X8+ b3X3+ b1X1 

 y    =   1.360+.673X10+.410X7+ .217X9+ .170X2+ .117X12+ .098X8+ .066X3-.055X1 

 แสดงว่า เมื่อเพิ่มหรือลดการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) การพัฒนาบุคลากร (X7)  
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (X2) ระบบการท างาน (X12) โครงสร้าง
องค์การ (X8) มาตรฐานนโยบาย (X3)  จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดยีวกัน เช่น ความส าเร็จของการน านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น  ถ้าการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  การพัฒนาบุคลากร 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ ระบบการท างาน โครงสร้างองค์การ และ
มาตรฐานนโยบายเพิ่มขึ้น  และเมื่อเพิ่มหรือลดวัตถุประสงค์นโยบาย (X1) จะมีผลท าให้ความส าเร็จ
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันข้าม เช่น 
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น ถ้าวัตถุประสงค์
นโยบายน้อยลง 
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   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุด้วยการวิเคราะห์แบบขั้นตอน โดยใช้ความส าเร็จของการ
น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์  ส่วนปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการ 
สนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ เป็นตัวพยากรณ์ ผลปรากฏดังตารางที ่40-42 
 

ตารางที่ 40  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยใช้ปัจจัย 3 ด้านเป็นตัวพยากรณ์ 

Source of Variation df SS MS F 
 Regression 3 260.862 86.954 865.865** 
 Residual 685 68.791     .100  
 Total 688 329.653   
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 40  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มคีวามสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับปัจจัยที่ศึกษาอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และสามารถสร้างสมการพยากรณ์จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์พหุคุณ ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการ 
พยากรณ์เชิงพหุดังแสดงในตารางที่ 41-42 
 

ตารางที่ 41  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของปัจจัยกับความส าเร็จของการน านโยบาย 
        การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์
เชิงพห ุ(R) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
แห่งการก าหนด 

(R2) 

ค่าความ 
แปรปรวน 

(F) 

sig 

ORG .877 .770 2296.916** .000 
ORG, POL .886 .785 1253.678** .000 
ORG, POL, SUP .890 .791 865.865** .000 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 ตารางที่ 41  พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลอืก คอื ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ORG)   
เมื่อเพิม่ตัวแปรพยากรณ์คือ  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)  พบว่า  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณเพิ่มขึ้นอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพิม่ตัวพยากรณ์ คอื ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP) ค่าสหสัมพันธ์ 
เชิงพหุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถ 
พยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   คือ ปัจจัยศักยภาพ 
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หน่วยปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)   และปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP)   
จึงค านวณหาค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน า 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ดังในตารางที่ 42 
 

ตารางที่ 42   ค่าน้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์ปัจจัยที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จความส าเร็จของการน า 
       นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิ  
การถดถอย
(Beta) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ของปัจจัย

มาตรฐาน (b) 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (SEb) 

ค่าสถิติ  
 

(t) 
1. ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ   
    (ORG ) 

.877 .800 .017 47.926** 

2.  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL) .182 .192 .027 7.016** 
3.  ปัจจัยสนับสนุนการ 
     ปฏิบัติงาน (SUP) 

.170 .167 .037 4.491** 

 

a = .803,  R =  .890,  R2  =  .791,  SEest  =  .317,  F =  865.865** 
 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  ตารางที่  42  พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของปัจจัยศักยภาพหน่วย 
ปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)  และ ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP) ส่งผลทางบวก
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ .877, .182, .170 
ตามล าดับ โดยปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ORG)  ส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติสงูสุด และปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP) ส่งผลทางบวก
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติต่ าสุด 
 ค่าสหสัมพันธ์เชิงพหุของความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)  และ ปัจจัยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน (SUP)  เท่ากับ .890  โดยที่ตัวพยากรณ์สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 79.10  มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์  .317 
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 สมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
เขียนในรูปคะแนนดิบได้ดังน้ี 
   y    =   a+b1ORG+b2POL+ b3SUP  
  y    =   .803+.800ORG+.192POL+ .167SUP 

 แสดงว่า เมื่อเพิ่มหรือลดปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)   
และ ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP) จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายการประกัน 
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดยีวกัน   เช่น   ความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น  ถ้าปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระ 
นโยบาย (POL)  และ ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP) เพิ่มขึ้น  
 

ตอนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การสัมภาษณ์เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและการรับรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ความคาดหวัง 
ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  เก็บข้อมูลจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนหรือผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน คณบดีทุกคณะหรือรองคณบดี  
ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน ศูนย์หรือรองผู้อ านวยการ 
ส านัก สถาบัน ศูนย์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นของตัวแฝง (ด้านนโยบาย การสนับสนุน
การปฏิบัติ  ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ  และผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ) แนวทางการอธิบายปัจจัย
ที่ได้รับในประเด็นของตัวแปรสังเกตต่อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ภายใต้ความสัมพันธ์
ของ ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ดังน้ี 
 1.   ด้านสาระนโยบาย 
       ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยด้านสาระนโยบายเป็นข้อมูล 
ที่แยกเป็นประเด็นตามตัวแปร ดังต่อไปน้ี 
      1.1  วัตถุประสงค์นโยบาย  ซึ่งความเห็นต่อประเด็นที่น่าสนใจ คือ การมีวัตถุประสงค์
ของนโยบายระบุไว้หรือไม่ ความชัดเจนมากน้อยเพียงไร และยังมีวัตถุประสงค์แฝงอยู่ในนโยบาย
อีกหรือไม่ ในมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังน้ี                                                    
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   “.เมื่อไหร่ที่นโยบายการประกันคุณภาพ ยังคงปรากฏอยู่ในหน่วยงานระดับสูง 
เป็นเหมือนประกาศชัดเจนว่ามีความจริงจังในการสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้
หน่วยงานรัฐ ต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกเหนือจาก
ข้อก าหนดของ พรบ...ซึ่งผู้บริหารจะต้องรับนโยบายไปปฏิบัติ” 
    “คิว.เอ. (การประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศเป็นนโยบาย แต่เป็นนโยบายที่ไม่
มีวัตถุประสงค์  อย่าว่าแต่จะระบุขั้นตอนเลย มองหาแนวทางเอา ไม่มีวัตถุประสงค์ระบุไว้แต่เช่ือ ว่า
มหาวิทยาลัยเก่ง อ่านข้อความก็หาเจอว่าอะไรเป็นวัตถุประสงค์ แต่เป็นการให้อิสระก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบายในมหาวิทยาลัย” 
    “นโยบายการประกันคุณภาพมีความจ าเป็นมากในการท างาน ไม่เพียงเพราะ พรบ.
เป็นตัวก าหนดเพื่อความต่อเน่ืองจะให้เป็นจริง มีความต่อเน่ืองได้”มหาวิทยาลัยต้องก าหนดเป็น
นโยบายมหาวิทยาลัยที่มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ และผู้บริหารต้องผลักดันให้มีการท าเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์น้ัน ประเมินด้วยตัวบ่งช้ีที่ได้รับการยอมรับ ถือเป็นความสามารถในการปฏิบัติ ” 

    “ถามว่าชัดเจนไหม ไม่มีวัตถุประสงค์ ไม่มีเป้าหมายแต่มีหลักการว่าจะก าหนด
และสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาให้เกิดการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อบริการประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศได้ ถ้าคาดหวังการยอมรับของสังคมภายนอกก็ต้องค านึงถึงการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพออกไปเป็นหลักประกัน ก็สอดรับกันดี เป็นรูปธรรม.ท าต่อได้.” 

    สรุปความเห็นในประเด็นวัตถุประสงค์นโยบายมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ไม่ว่าจะมีการระบุไว้ในนโยบาย หรือแฝงอยู่ในนโยบาย โดยส่งผลต่อการเริ่มต้นน าไปสู่การปฏิบัติ 
นอกจากน้ันยังมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.2   ความสอดคล้องของแนวปฏิบัตินโยบาย  ในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องแสดงทัศนะ
ของความเป็นไปได้ของการน านโนบายไปปฏิบัติ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการจัดการภารกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีหน่วยงานควบคุมก ากับนโยบาย ล้วนแต่มีส่วนในกลไกของการปฏิบัติ 
ดังน้ี 

   “มหาวิทยาลัยไม่ใช่มีแค่นโยบายให้ต้องท างานหน่วยงานระดับสูงที่ก า หนด
นโยบายลงไป น่าจะต้องวิเคราะห์ว่า นโยบายใดไปด้วยกันกับนโยบายใด  นโยบายไหนไปคนละ
ทาง ถ้าไม่ท าหน้าที่ตรงน้ีหน่วยปฏิบัติก็ปฏิบัติงานล าบากไม่ท าก็ไม่ได้ เพราะเป็นนโยบายส่งไป
แล้วยังไงก็ต้องท า ท าได้ไม่ได้อีกเรื่อง” 

   “นโยบายการประกันคุณภาพ  ต้องยอมรับโดยภารกิจของหน่วยงานด้านการศึกษา 
มี พรบ.  เป็นแม่บทการท างานอยู่แล้ว ถือว่าเป็นโชคดีมากกว่าที่หน่วยงานต้นสังกัดมาระบุไว้ใน
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นโยบายระดับสูงด้วย ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วก็มีในยุทธศาสตร์การผลิตและ
การพัฒนาก าลังคนว่าต้องสนับสนุนให้มีการด าเนินการ” 

    “นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายการท างานจริงๆ ให้มีคุณภาพ คือ เป็นกระบวนการจัดการให้นักศึกษามีความรู้ คิดหา
วิธีการภายใต้ความรู้ให้เขามีความสามารถ เป็นรูปธรรมของการคิดเป็น ท าเป็น” 

    “เป้าหมายของนโยบาย มีตัวช้ีวัดที่มาควบคุมก ากับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ยกตัวอย่างให้ชัดรู้อยู่แล้วว่าอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นตัวช้ีวัดหน่ึง” 

    “การเมืองมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแน่นอน ดู
จาก พรบ.การศึกษา เป้าหมายจัดการศึกษาให้ได้คนเก่ง ดี มีสุข รูปแบบการสอนต้อ งปรับเข้าหา
ผู้เรียน ปรับเวลาภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ  แต่นโยบายให้โอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าศึกษาต่อ” 

    “ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาต้องค านึงว่าให้มหาวิทยาลัยท างานตาม
ปรัชญาการศึกษา อย่าให้คนท างานรู้สึกว่ารับนโยบายมาปฏิบัติว่าเป็นงานใหม่ เป็นงานตามกระแส 
ต้องสื่อสารให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยท างานเดิม ด้วยวิธีการใหม่ เป็นขั้นตอนการท างานที่อาศัยการ
ประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือ อย่างน้ีรับรองไปได้ดี ยั่งยืนด้วย ถึงเวลาประเมินก็คือการประเมินผล
งานไม่ใช่การประเมินเอกสารหรือแฟ้มเอกสารที่จัดเก็บ” 

   สรุปความเห็นประเด็นความสอดคล้องของแนวปฏิบัติว่ามีผลต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ที่จะท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้การน านโยบาย
ประกันคุณภาพไปปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ไปพร้อมๆ กับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

  1.3 มาตรฐานนโยบาย  ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงทัศนะในทางปฏิบัติต่างก็เห็น
ว่ามาตรฐานยังไม่ใช่มาตรฐานที่ก าหนดการปฏิบัตินโยบาย ท าให้หลักการของนโยบายถูกมองข้าม
และมีผลอย่างชัดเจนต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยโดยมีมุมมองดังต่อไปน้ี 

    “โดยตัวนโยบายหมายถึงการก าหนดให้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพกับทุกคนเพราะ
ต้องเปิดโอกาสทางการศึกษาด้วย มีมาตรฐานขนาดไหนก็ต้องให้เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก
ได้ เริ่มต้นที่หน่วยงานเราเอง ท้องถิ่น ประเทศ จนกระทั่งเข้าสู่สากลเป็นเป้าหมายสุดท้าย ซึ่งตรง
น้ันมาตรฐานภายนอกของ สมศ” 

    “นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้หลักการ สกอ. อาศัยเกณฑ์สภาฯ ที่
แน่ๆมหาวิทยาลัยในสังกัดต้องน าไปปฏิบัติเพราะมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีนโยบายน้ี  ในระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างมาตรฐานของตัวเองในหลักการและเกณฑ์ที่ภายนอกยอมรับ แต่ต้องเป็น
รูปธรรมการปฏิบัติ” 
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   “เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นมากกว่าความจ าเป็น พรบ.นอกจาก
ก าหนดแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยย้ าว่าจ าเป็น ช่วยเป็นแรงหนุนว่าท าเถอะ เพราะจะเกิดประโยชน์
โดยส่วนรวม อยู่ตรงที่ว่าระดับการน านโยบายการรับประกันคุณภาพการศึกษาจะท าได้ดีแค่ไหน  
หน้าที่โดยตรงของมหาวิทยาลัยที่ต้องมองให้ออก   เป้ าหมายของนโยบายก็ไม่ต้องถามว่าอยู่
ตรงไหน เพราะอยู่ที่ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อสังคม ไม่เปลี่ยนแน่แต่ตัวมาตรฐานต้อง
ขยับ  มาตรฐานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล ตรงน้ีต้องถือว่าเปลี่ยน แต่หลักการต้องไม่เปลี่ยน” 

    “หากนโยบาย หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ก็คงต้องประกาศเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้กับมหาวิทยาลัย เพราะหลักการมันตอบตัวเองอยู่แล้วว่าท าอะไร มหาวิทยาลัยจะต้อง
คิดต่อว่าจะท าอย่างไรดีกับภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

    “หลักการของระบบประกันคุณภาพจ าเป็นส าหรับทุกหน่วยงาน แต่ความชัดเจน
ของแนวปฏิบัติในระบบการผลิตน่าจะจ าเป็นมากกว่าเห็นชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องท าก่อน -ท า
หลัง อะไรคือสิ่งที่ต้องห้าม อะไรที่พึงระวัง  แต่กับมหาวิทยาลัยยังไม่เห็นภาพน้ัน”  

   สรุปความคิดเห็นต่อมาตรฐานนโยบายว่ามีความจ าเป็นที่ต้องมีความชัดเจน บอก
ได้ถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เพราะจะท าให้ระดับปฏิบัติสามารถน านโยบายไป
ปฏิบัติให้ส าเร็จได้ โดยมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
ของตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 2.   ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ  
       จากการสัมภาษณ์ประเด็นการสนับสนุนการปฏิบัติให้เกิดการน านโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เป็นประเด็นทั้งการสนับสนุนภายนอกหน่วยปฏิบัติ และการสนับสนุน
ภายในหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้วย 

      2.1   การส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ   ในความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นดังต่อไปน้ี 

    “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามีสามระดับ ระดับกระทรวงเอา พรบ. เป็น
ตัวตั้ง หน่วยงานต้นสังกัดเอานโยบายเป็นตัวตั้ง ระดับมหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
ต้องบูรณาการนโยบายทุกระดับ แต่เทคนิคใหม่ๆ ความรู้ที่มีวิทยาการดีๆ มีให้ถึงบ้างหรือหรือไม่ 
ประเด็นน้ีอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพการน านโยบายไปปฏิบัติ” 

    “บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีหลายระดับ แต่จะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติอะไร
ก็ต้องให้ความรู้ อบรมสั้นๆ ก็ช่วยได้เยอะถ้าไม่จัดในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้
บุคลากรไปหาความรู้ข้างนอก จะได้ท าได้ สนับสนุนแต่อุปกรณ์คงไม่สามารถช่วยให้การน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้” 
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    “การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ยังมี
ความจ าเป็น มหาวิทยาลัยควรมีการเสริมศักยภาพของผู้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยควรให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ให้บุคลากรสามารถน าประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

   สรุปความเห็นประเด็นการสนับสนุนให้เกิดการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลต่างให้ความเห็นว่าการส่งเสริมทางเทคนิควิชาการเป็นสิ่งส าคัญ เท่า
เทียมกับสาระของนโยบาย เปรียบเสมือนการท าความเข้าใจคู่มือก่อนใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ อันจะ
ส่งผลต่อความมั่นใจในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
                 2.2 ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  ในความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นดังต่อไปน้ี 

    “มหาวิทยาลัยมีกระบวนการส่งนักศึกษาฝึกงานตามสถานประกอบการ การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน ซึ่งการนิเทศจะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในขณะฝึกงาน อะไรท าได้ 
อะไรท าไม่ได้  แจกคู่มือการฝึกงานให้  นอกน้ันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันความรู้ ที่เน้น
เรื่อง การจัดการความรู้” 

    “เป็นความพร้อมที่มหาวิทยาลัยมีระบบการส่งนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการจริงได้ใกล้ๆ ท าให้ไม่ยุ่งยากในการประสานงาน สถานประกอบการก็ยินดีช่วยเป็นพี่
เลี้ยงให้  มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ขอให้มีเวลาพูดคุยกันว่าตอนน้ี มหาวิทยาลัยก าลังมุ่ง
อะไร เน้นอะไร จะได้ไปทางเดียวกัน  การผลิตบัณฑิตออกมาก็อยู่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ” 

    “การประสานงานกับสถานประกอบการเป็นเรื่องจ าเป็น อย่าคิดว่าเสียเวลา เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลัยไม่ได้ ตราบใดที่เรายังจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความร่วมมือกับสถานประกอบการเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ หากสถานประกอบการไม่เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา อะไรบ้างที่สถานประกอบการจะช่วยเหลือได้ อะไรบ้างที่ควรจะเป็น ควรจะปรับ ยังมี
เช่ือว่าถ้าได้รับความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็จะส่งผลดีต่อการผลิตบัณฑิต หาก
มหาวิทยาลัยคิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นของท้องถิ่น ท้องถิ่นเองก็ต้องคิดว่าท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัย ท้องถิ่นก็จะคอยช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยต้องคิดว่าใกล้ๆรั้วมหาวิทยาลัยสามารถช่วยให้
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ได้” 
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   สรุปความเห็นในประเด็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกสามารถช่วยให้เกิด
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติได้โดยเป็นความจ าเป็นในการเข้าใจและ
ยอมรับ ในเรื่องที่เป็นปัญหาของผู้ที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการผลิตบัณฑิต
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บัณฑิตรู้สึกพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต ตัวบัณฑิตเองก็สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากส าเร็จการศึกษา และการช่วยเหลือ ความร่วมมือ
ที่นอกจากระบบปกติ เป็นสิ่งเอื้อต่อการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

        2.3 ความเพียงพอของทรัพยากร  หลากหลายมุมมองพยายามสะท้อนให้เห็นภาพ 
ของการมีอยู่และความต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากในการรับรู้ที่จะหาแนวทางแก้ไข เมื่อภาพเหล่าน้ี
ไม่ปรากฏในระดับสูง ท าให้ปัญหาอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังน้ี 

    “ เงินงบประมาณไม่ใช่สิ่งส าคัญที่สุดก็จริง แต่การจัดสรรงานใหม่เพิ่มขึ้นกลาง
ปีงบประมาณ สิ่งหน่ึงที่ต้องส่งไปด้วยน่าจะต้องจัดสรรเงินหรือเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรเงินจากแผนเดิม” 

    “ผู้ประเมินภายนอก มักจะถามว่าหนังสือในห้องสมุดมี เพียงพอหรือไม่ 
คอมพิวเตอร์พอใช้หรือไม่ ซึ่งความเป็นจริงมหาวิทยาลัยมากเกิน มีแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่พร้อมกัน
อยู่แล้ว แต่ดูเหมือนวิธีการบริหารจัดการสิ่งเหล่าน้ียังไม่ดีพอ ถึงเวลาจ าเป็นต้องใช้ก็เลยเหมือนว่า
ไม่พอ หากมีการบริหารจัดการที่ดีและมองทุกอย่างเป็นของส่วนรวม ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอกับ
ความต้องการ” 

    “มหาวิทยาลัยรับแต่นโยบายมาแต่ไม่มี เงินให้   สกอ.ให้งานแต่ไม่ให้เงินการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะท างานล าบาก เน่ืองจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีตัว
บ่งช้ีมากมายที่เป็นตัววัสดุอุปกรณ์ เอาตัวเลขมาก าหนดคุณภาพ ถ้าไม่มีเงินยังไงก็ติดขัดไปหมดท าให้
คนท างานท้อเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติ แต่เพราะไม่มีเงินจัดหาอุปกรณ์มากองให้นับ” 

    “งานประกันคุณภาพการศึกษาน่าจะใช้บุคลากรสายสนับสนุนช่วยเรื่องการเตรียม
เอกสารการจัดเก็บเอกสาร ระบบข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งเอกสารงานสอน เช่น แผนการสอน  แต่
เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนมีน้อย อาจารย์ต้องท าทุกอย่าง ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับงาน
สอน ยังต้องมาท างานธุรกิจอีกเลยรู้สึกไม่ค่อยอยากท าประกันคุณภาพการศึกษา”  

   “สถานที่ที่เอื้อต่อการท าประกันคุณภาพการศึกษา  ก็นึกถึงห้องเรียนที่ เน้น
นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง ได้ท ากิจกรรมการเรียน ต้องมีให้เพียงพอ และต้องมีให้สมบูรณ์” 

    “เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่พร้อม เราต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้เหมือนกับสถาน
ประกอบการ เพราะเวลาฝึกภาคปฏิบัติไม่มาก ห้องอุปกรณ์ในมหาวิทยาลัยน่าจะท าให้เรามี
ประสบการณ์ นักศึกษาก็จะเกิดความมั่นใจเวลาฝึกงานในสถานประกอบการจริง”   
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    “เครื่องมือฝึกอุปกรต่างๆยังน้อย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ยังมีให้ใช้งานน้อย อย่ า
นับจ านวนที่มีอยู่ ต้องถามว่าที่ใช้งานได้ นักศึกษาค้นคว้าได้ ท ารายงานได้ อาจารย์ใช้เตรียมเอกสาร
ได้-ค้นคว้าได้คล่อง งานข้อมูลใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ มีเครื่องต้องพร้อมใช้เครื่องมอืที่มีอยูเ่ป็น ถึงจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่าเป็นตัวช่วยท าประกันคุณภาพการศึกษาได้” 

   สรุปความเห็นที่สะท้อนต่อความพอเพียงของทรัพยากรเพื่อการน านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ หรือที่มีอยู่
ประสิทธิภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรอันเน่ืองมาจากยังไม่ได้รับการแก้ไขท าให้เกิดผลกระทบต่องาน
ประจ าอื่นๆ หากได้รับการสนับสนุนจะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเพราะไม่ต้องแก้ไขปัญหาจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

       2.4  การพัฒนาบุคลากร  มีความเห็นเพื่อให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติที่เช่ือมโยง 
การส่งเสริมให้มีการให้ความรู้จากหน่วยงานอื่น หน่วยงานก็ต้องส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
เหล่าน้ันอย่างทั่วถึง หลากหลายวิธีการที่น่าจะท าได้ ดังน้ี 

   “เมื่อมีการแต่งตั้งคนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา การไปอบรมก็เลยมี
แต่คนรับผิดชอบไป  คนท างานในมหาวิทยาลัยก็เรียนรู้กันเอง ลองผิดลองถูก ฟังหลักการจากคน
รับผิดชอบ ถ้าเขาลงลึกได้ก็เข้าใจบางเรื่องเขามองข้ามก็ไม่รู้เรื่อง การท างานให้ดีต้องอาศัยการ
เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหานะ  การรับรู้มาจากการถ่ายทอดมันไม่เท่ากันหรอก ช่วยไม่ค่อยได้ ไม่เหมือน
เรียนรู้ด้วยตนเอง มันพร้อมกว่า พัฒนากันภายในก็ได้แต่ต้องหลากหลายแบบหลากหลายคน 
หลากหลายประสบการณ์ เรียนรู้จากส าเร็จมั่งล้มเหลวมั่ง ก็พัฒนาทั้งน้ัน อยู่ที่โอกาสพัฒนา
คนท างานมากน้อยแค่ไหน” 

    “การให้ก าลังใจคนท างาน เป็นการพัฒนาคนที่ยิ่งใหญ่ ท าได้ยากด้วย แต่ส าคัญ
ผู้บริหารต้องให้ก าลังใจกับคนท างาน อย่างน้อยก็รับรู้ว่าในสถานการณ์ปกติ เวลาส าหรับการพัฒนา
ตนเองน้อยมากอยู่แล้วหากจะพัฒนางาน.ต้องพัฒนาจากภายในให้เขามีก าลังใจพอที่จะดึงพลัง
ตัวเองออกมาใช้พัฒนาตัวเอง ไม่ต้องใช้เวลา ไม่ต้องใช้เงิน แต่ใช้ความรู้สึกของผู้บริหาร” 

   สรุปความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเป็นการสนับสนุนที่เช่ือมโยงทั้งความ
เข้าใจในสาระของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาการรับรู้วิทยาการใหม่ๆที่หลากหลาย 
เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาก่อให้เกิดการพัฒนางานประกันคุณคุณภาพได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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 3.  ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ    
      การแสดงความคิดเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของหน่วยงานปฏิบัติ มีดังต่อไปน้ี 
      3.1 โครงสร้างองค์การ  การแสดงความคิดเห็นต่อโครงสร้างขององค์การและ 

การจัดการเป็นสิ่งที่จัดการได้ภายในและมีอิทธิพลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ ดังน้ี 

 “โครงสร้างองค์การค่อนข้างจะเป็นตัวช่วย มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์การเหมือนที่อื่น 
เพราะที่น่ีเราใช้ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวก ากับแผน ใช้ผลที่ประเมินแต่ละหน่วยทุกเรื่องมา
คุยกันว่าจะปรับอย่างไร ไม่ต้องมีสายมีฝ่าย ให้มาก ให้ยุ่งยาก มุ่งหวังให้เราท างานกันได้  ใช้ภาระ
งานเป็นตัวก าหนด ความเป็นไปได้ เป็นรูปธรรมดี แผนยุทธศาสตร์ก็ลอยอยู่ในกระดาษ เมื่อมี
ทิศทางยังไงก็จัดงบประมาณไปแก้ปัญหาตรงน้ัน พัฒนาได้ตรงความเป็นจริง” 

 “การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แต่โครงสร้างองค์การต้อง
สอดคล้องกับการเติบโตของหลกัสูตรที่หลากหลายและซับซอ้น ภารกิจการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ต้องยอมรับการแข่งขัน จะแข่งขันได้ถ้ายอมปรับ โครงสร้างองค์การให้เหมาะกับช่วงหน่ึงไม่ใช่
ปรับแล้วน่ิง โครงสร้างองค์การก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องไปตลอดเวลา” 

 “การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เฉพาะช่วยให้ท างานได้ดี งานมีความ
คล่องตัวกว่าต่อเน่ืองได้ ถึงจะเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานก็ไม่สะดุด” 

 “โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยให้งานประกันคุณภาพการศึกษาไปได้ดี ต้องจัด
หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ ขึ้นตรงกับอธิการบดีไม่ต้องไปมีล าดับช้ันให้ซ้ าซ้อน” 

 “โครงสร้างของงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรยืดหยุ่นตามธรรมชาติของมหาวิทยาลัย
จะเอาที่หน่ึงไปเทียบกับที่หน่ึงไม่ได้จะน าไปเปรียบเทียบกันไม่ได้” 

สรุปความเห็นในประเด็นโครงสร้างองค์การ  ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของความคล่องตัวใน
การประสานงานในหน่วยงานปฏิบัติ   และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารที่ท าให้ไม่ซับซ้อน 
หลายขั้นตอน เพื่อให้สามารถน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ไปปฏิบัติในสถานการณ์
จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร   ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารว่า 
มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นทั้งกลไกที่ขับเคลื่อนและท าให้หยุดน่ิง  ดังน้ี 

    “มีความเช่ือมั่นว่าคนเราทุกคนอยากท าดี ถ้าเขารับรู้ เข้าใจว่ามันดี จะงานหนัก
ยังไงเขาก็จะพยายาม   ถ้ามีปัญหาอะไรที่จะท าให้เขาท าไม่ได้  หน้าที่ผู้บริหารต้องเข้าไปช่วย ช่วย
ให้ก าลังใจ ไม่ใช่ไปพูดให้ยิ่งหดหู่ หมดก าลังใจท างานกันพอดี เขาเหน่ือยแรงกายผู้บริ หารต้อง
หนุนแรงใจ” 
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    “การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยจะส าเร็จ
หรือไม่ต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องมองว่าผู้บริหารต้องกล้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร
ใหม่ๆ ดีๆ คิดหาอะไรใหม่ๆ ให้ท า อย่างน้อยวิธีการที่ไม่เคยท าไม่เคยเห็น” 

    “ผู้บริหารต้องกล้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลง คิดหาอะไรใหม่ๆให้ท า มีวิธีการที่ไม่เคย
ท า ไม่เคยเห็นไม่ยึดติด เราก็เลยมีโอกาสเจออะไรใหม่ๆ ท้าทายดี” 
    “ผู้บริหาร ต้องพัฒนาการบริหาร ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมประเด็นส าคัญตรงที่
ระบบคิดของผู้บริหารว่ายอมให้ใครมามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน มีส่วนร่วมมากรู้สึกรับผิดชอบ
มาก ก็ร่วมกัน ปฏิบัติมาก” 

   สรุปความเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารจากบุคลากรและปฏิบัติ ต่างก็เห็นว่า
ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นน านโยบายไปปฏิบัติและ
สนับสนุนตามวิธีการของผู้บริหารที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติได้มากน้อยต่างกัน ไม่สามารถแยก
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากผู้บริหารได้ 

      3.3  การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  มุมมองเป็นผลต่อเน่ืองที่มองว่าอยู่ที่แนวทาง
ของผู้บริหาร ว่าให้ความสนใจกับการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด มีรายละเอียดดังน้ี 

    “ผู้บริหารต้องผลักดันระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา”  

    “มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบ่อยมาก เดี๋ยวตั้ง เดี๋ยวปลด ก็เป็นเรื่องภายใน
มหาวิทยาลัย จัดการยังไงให้ท างานได้ ยิ่งมีงานประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นตัวก าหนดต้อง
ท างานประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของงาน” 

    “คณะกรรมการ เปลี่ยนบ่อย แต่คิดว่าดีเพราะทุกคนได้เรียนรู้งาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นงานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะท าอย่างเข้าใจ  คณะกรรมการเป็นการท างานที่มี
อ านาจเบ็ดเสร็จ รู้งานทั้งหมด ตัดสินได้ว่าเอาไม่เอา จะโยกทรัพยากรไหนไปไหนก็จบตรง
กรรมการ เปลี่ยนแปลง” 

   “มองว่าเ งินเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่ อนงานประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย แต่จริงๆ เงินที่ใช้ส าหรับประกัน คือ เป็นค่าใช้จ่ายไปกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
ท าเล่มเอกสาร ค่าเดินทางไปอบรม ค่าจัดอบรม เหล่าน้ีไม่เห็นต้องมีเงินก้อน อยู่ที่การจัดสรรเงิน
ของมหาวิทยาลัยมากกว่า ถ้าเห็นว่าเงินที่ต้องใช้เกิดประโยชน์ส าคัญก็ใช้เงินไปตามงานที่ท า รู้จักใช้
ก็ไม่มีปัญหา” 
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    “สิ่งที่จะช่วยให้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ในมหาวิทยาลัย คือ เข้าใจ
เรื่องระบบคุณภาพให้ตรงกัน อย่างน้อยต้องรู้ว่าต้องท างานอยู่ในระบบพัฒนาคุณภาพ มีขั้นตอนที่
จะบอกว่ามาตรฐานตอนน้ีแค่ไหนแล้ว” 

    “การจัดการเรื่องเงินดูจะเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ไม่ใช่มีหรือไม่มี แต่เรื่องของการจัดสรร งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ งานมหาวิทยาลัย ถ้าตั้ง
งบตาม    พันธกิจ ถึงเวลาจัดสรรเงินให้ก็กระจายเงินไปทุกส่วน ถ้าทุกส่วนมุ่งเป้าไปที่นักศึกษา 
เรื่องเงินก็ไม่ต้องแยกส่วน อยู่ตรงการบริหารจัดการให้ทุกงานในพันธกิจ เห็นว่านักศึกษาเป็น
เป้าหมายต้องได้รับสิ่งที่มีคุณภาพ ในกระบวนการ”  

   สรุปความเห็นต่อการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติ เมื่อมี
ความเข้าใจตรงกัน ความเห็นร่วมในการปฏิบัติ และยอมรับระบบการปฏิบัติงานตามแผนร่วมกัน
  3.4 บุคลากรปฏิบัติ  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้ปฏิบัติซึ่งยอมรับว่ามีผลต่อ 
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งที่สามารถมองเห็นได้และยัง ไม่สามารถเห็นได้เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนแต่มีผลกระทบมาก เป็นสิ่งส าคัญแต่ต้องอาศัยทักษะและเวลา ดังน้ี 

    “การสร้างให้เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ แค่เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนตัว
ประกอบ เอากีฬามาเป็นตัวเร่ง เอางานใหม่มาล่อ เอาปัญหาที่อื่นมาเล่า ความอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้น
มันก็เกิดขึ้นเอง ถ้าเขารู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ มีส่วนในการท าให้องค์การดูดี มีผลงานดี มีคน
ยอมรับ” 

    “ผู้บริหารต้องเห็นสิ่งที่ก าลังท าเป็นงานส าคัญ ให้โอกาส บอกให้ทุกคนรู้ 
บรรยากาศการท างานในมหาวิทยาลัยก็ดีขึ้น” 

    “อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะท างานประกันคุณภาพ ไม่จ าเป็นต้องมีวุฒิปริญญา
โท ปริญญาเอก วุฒิของอาจารย์ไม่ใช่ตัวช่วย แต่อยู่ตรงประสบการณ์ของแต่ละคนมากกว่า และที่
ส าคัญที่สุดคือ ความเป็นครู รักที่จะถ่ายทอด” 

    “สิ่งส าคัญที่สุดคือ คนท างาน ถ้าทุกคนตั้งใจที่จะท าเช่ือว่าท าได้ส าเร็จ แต่ที่ส าคัญ
กว่าคือ ผู้บริหารต้องเข้าใจ ต้องท าให้เขาเข้าใจว่างานที่ท าให้คือ อะไร เมื่อเขาเข้าใจจะท ามันได้ดี 
เมื่อเขาตั้งใจท างาน งานที่ได้ก็ออกมาดีแน่นอน” 

    “รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ความยากล าบากอยู่ที่คนท างาน ช่วงแรกไม่ว่ากัน
เพราะทุกคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่จนป่านน้ีก็ยังเป็นปัญหาคุยกับที่อื่นก็คล้ายกันมากเรื่องคน 
คือ คนที่ท างานด้านการสอน มองว่าการบริหารงานธุรกิจไม่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เพราะ
ไม่ได้จัดการศึกษา ไม่มีส่วนรับผิดชอบผลผลิตสอบผ่านเกณฑ์ ซึ่งตรงน้ีต้องพัฒนามากแต่พัฒนา
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ยาก เป็นปัญหาจริงๆฝังแน่นไม่รู้ ว่าตัวเองมีบทบาทอะไร ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกค้า ไม่รู้ ว่างาน
มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นเรื่องเดียว” 

   สรุปความเห็นในประเด็นบุคลากรปฏิบัติ เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการปฏิบัติได้
จริงโดยจะปฏิบัติได้ดีเมื่อได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญ และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การวางแผนปฏิบัติ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย และการไว้วางใจจาก
ผู้บริหารร่วมด้วย 

    3.5 ระบบการท างาน   ในมุมมองผู้บริหารการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

    “กลไกภายในที่ช่วยให้การประกันคุณภาพการศึกษาท าได้ส าเร็จคือ ความต่อเน่ือง
ของกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ การวางแผน การสร้างกลไกควบคุมและปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และการประเมิน และการน าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ที่ส าคัญคือไม่ใช่การท างานคนเดียวนะแต่
ต้องมีคนมาช่วยกันท างาน” 

    “ทีมบริหารมหาวิทยาลัยต้องท างานเป็นทีม ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวเป็นหน่ึง
เดียว มีจุดยืนให้อ านาจในการติดตามงาน ซึ่งต้องมีลักษณะของคนประสานงานดี มีภาวะผู้น าสูง 
เรื่องการก ากับติดตามในมหาวิทยาลัยก็ให้แต่ละฝ่ายติดตาม” 

    “คณะกรรมการประกันคุณภาพเริ่มจากอาสาสมัครเรียนรู้ที่จะท างานประกัน
คุณภาพ แล้วค่อยมาแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ ทุกคนท างานสร้างผลงาน  เราท างานกันอยู่ได้
เพราะเราเรียนรู้งานทั้งระบบ ทุกคนเข้าใจการประกันคุณภาพทั้งระบบ รู้จักตัวบ่งช้ีทุกตัว” 
    “หน้าที่จัดหาเป็นของผู้บริหาร แต่คุณต้องรับผิดชอบนะว่าถ้าคุณได้เงิน-คน-ของ
ตามที่ขอแล้ว คุณภาพงานต้องเป็นไปตามที่ก าหนดด้วย เอาผลงานเป็นหลัก เหมือน ได้ผลสองต่อ 
คือ คนท างานก็มีก าลังใจ คนไม่ท างานก็เหมือนถูกลงโทษ” 
    “ถ้าจะปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างจริงจัง ระบบการท างานที่น่าจะเอื้อต้องอยู่
ในรูปคณะกรรมการที่ต้องวิเคราะห์งานเข้าสู่คุณภาพได้ในทางปฏิบัติปัจจุบันยังเป็นการท างาน
เพื่อให้งานประกัน หรือกรรมการประเมินความพอใจ ซึ่งไม่น่าจะยั่งยืนต้องเป็นระบบงาน” 
   สรุปความเห็นระบบการท างานที่มีความต่อเน่ืองในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นรูปแบบ
ทีมและการอาสาสมัครท างานในแต่ละบทบาท ช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดี  ซึ่ง
ผู้บริหารมีส่วนในการสร้างและสนับสนุนระบบมาก 
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 4.   ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  
       การแสดงความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในแง่ของการรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ   
หลากหลายทรรศนะ ดังต่อไปน้ี 
    4.1 ผลด้านผู้เรียน   การแสดงความคิดเห็นต่อผลด้านผู้เรียน  มีดังต่อไปน้ี 
    “เมื่อไรที่ท างานประกันคุณภาพอยู่ในเน้ืองาน ระบบการท างานทุกจุดมุ่งไปที่เป้า
ของคุณภาพ น่าจะเป็นผลสุดท้ายของการประกัน แต่กว่าจะถึงตรงน้ันผลระหว่างทางส าคัญกว่า ดู
ว่าท าแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งในแง่ของคนท างานระบบงาน อย่ามองแค่ผลลัพธ์ที่นักศึกษา เพราะยัง
ไม่ถึง” 
    “ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ออกมาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ไม่
ถึงกับดีมาก แต่เราพอใจที่นักศึกษาประเมินอาจารย์แล้วเราสามารถน าไปปรับได้มากกว่า” 

    “หากคาดหวังการยอมรับของสังคมภายนอก ต้องค านึงถึงการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปเป็นหลักประกัน” 

    “ต้องไม่มองแค่ผลผลิตที่นักศึกษา ภารกิจเราต้องมีจุดยืนว่าเราสร้างคนท างาน
บริการ เราต้องปฏิบัติไม่ว่าประกันคุณภาพการศึกษา หรืออะไรอีกที่จะเข้ามา ยังไงผลการปฏิบัติก็
ต้องท าให้สุดท้ายแล้วได้ผลที่ใช้งานได้จริงมีความก้าวหน้าน่ันก็จะเป็นภาพ ที่คนอื่นยอมรับว่า
ผลผลิตมีคุณภาพ”  

   สรุปความเห็นต่อผลด้านผู้เรียนเป็นคุณภาพที่เห็นได้ในระยะยาว แต่เป็นความ
คาดหวังของสังคมในขั้นตอนปฏิบัติผู้เรียนควรเป็นเป้าหมายร่วมกัน ที่ทุกส่วนควรเน้นให้เกิดผลใน
ขั้นการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 

      4.2 มาตรฐานทางวิชาการ   การแสดงความคิดเห็นต่อผลด้านมาตรฐานทางวิชาการ   
มีดังต่อไปน้ี 

  “การท าประกันคุณภาพกัน สิ่งที่มองเห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนไป คือ การวัดผลนักศึกษา
เป็นตัวช่วยการท างานด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”   

  สรุปความเห็นเป็นภาพที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลการจากหลายหน่วยไม่ต่อเ น่ืองกับการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ การไม่มีอิสระทางปฏิบัติจริง แต่การเปลี่ยนแปลงบางส่วนเกิดขึ้นโดย ไม่
คาดหวัง แต่เกิดกระบวนการปฏิบัติ และกลายเป็นสิ่งที่ดี 
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       4.3  คุณลักษณะทางวิชาชีพ   การแสดงความคิดเห็นต่อผลด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ 
มีดังต่อไปน้ี 

    “หากปรับหลักสูตร ก าหนดเวลาเรียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ก็ต้องวิเคราะห์ว่า
บางทักษะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้สั้นๆ” 

    “หากตัดสินคุณภาพของการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยด้วยผลสอบ
อย่างเดียวก็ไม่ได้ ผลการสอบเป็นแค่ส่วนหน่ึงในการวัดคุณภาพนักศึกษาแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้ามีการ
ติดตามหลังจากจบไปแล้วเป็นระยะ เอาผลติดตามมาคิดด้วยถึงจะตอบว่าเป็นที่ ยอมรับว่าเกิดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา” 

   สรุปความคิดเห็นเป็นภาพที่มองการเช่ือมโยงแหล่งฝึกปฏิบัติ สถานบริการใน
ชุมชนที่รับผลผลิต มากกว่าความต้องการของสังคม ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตใน
ช่วงเวลาและเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษา 

      4.4  ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การแสดงความคิดเห็นต่อด้านกิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอน  มีดังต่อไปน้ี 

    “คุณภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าช่วยให้มีการ
ตื่นตัวในการท างานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าด้านอื่นๆ แต่ผู้บริหารคาดหวังด้าน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกจุดทุกขั้นตอน คือ ท าอย่างมีคุณภาพ รู้ว่าท าอะไรอยู่ ท าอย่างไร 
เพื่ออะไร ท าเมื่อไร ได้ผลยังไง” 

    “ได้ปรับเรื่องการเรียนการสอน มีเวลาเหลือมากพอให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
พัฒนาอาจารย์มากพอที่ให้เห็นความส าคัญในการปรับการเรียนการสอน ดูวัตถุประสงค์รายวิชา กับ
ภาระงานอาจารย์เป็นหลัก ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนตามภาระงานนักศึกษาด้วย ตอนน้ีระบบ
การจัดโครงงาน ซึ่งโครงงานบางงานได้ทั้ง เรื่องการเรี ยนการสอน การบริการวิชาการ 
ความสัมพันธ์กับชุมชน ความรู้คู่จริยธรรม” 
    “ในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยหลักการนโยบายจะดูอะไรในกระบวนการผลิต ก็ต้อง
ดูจากการประเมินว่า ความสามารถทางวิชาการของผู้สอนเป็นอย่างไรแล้วเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่
เขามีได้แค่ไหน ตรงน้ีมากกว่าความเป็นครู” 
   สรุปความเห็นทุกความเห็นให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงน้ีว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในทางที่ดีขึ้น และการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของ
ผู้เรียนที่ประเมินการจัดกิจกรรมของผู้สอน จากการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  
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       4.5 ระบบบริหารคุณภาพ การแสดงความคิดเห็นต่อด้านระบบบริหารคุณภาพ มีดังน้ี 
    “ผลในขั้นการปฏิบัติ ไม่ใช่ประเมินผลนโยบาย ผลต้องเกิดในแง่ของระบบงานถึง
จะบรรลุ แต่ถ้ามองว่าผลการปฏิบัติท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติได้ดีหรือไม่คงต้องบอกว่า ผลการ
ปฏิบัติมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติจริง ๆ ในแง่บวกถ้าผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด แต่แง่ลบที่ส าคัญกว่า คือ ถ้ายัง
ไม่มองว่าผลกระทบต่อองค์การเกิดจากการปฏิบัติ” 
    “ถ้ายังปรับเปลี่ยนเรื่องปัจจัยน าเข้า ไม่ได้ เราต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ 
น่ันคือ เอาประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือ แล้วบุคลากรทุกคนก็มองเป็นโอกาส
ปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ มีการพัฒนาที่มีเป้าหมายคือนักศึกษา ในที่สุดผลผลิต ก็จะมีคุณภาพ” 
    “การประกันคุณภาพการศึกษา ไม่ใช่งานใหม่ แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้งานทุก
งานที่ท าอยู่เป็นประจ ามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น สร้างคุณภาพด้วยระบบหลักฐานเอกสาร ให้ตรวจสอบ
ได้ยืนยันได้ มาตรฐานเกิดได้ด้วยการประเมินทั้งภายในและภายนอก ถ้ายังไม่ดีตรงไหนก็ต้อง
พัฒนาอย่างไร ก็มีเหตุผลชัดเจน” 
   สรุปความเห็นหลายความเห็นมองว่าระบบบริหารคุณภาพ เป็นเป้าหมายสุดท้าย
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  แต่หลายความเห็นมองว่าเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองของการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน 
      4.6  ผลงานวิชาการของผู้สอน  เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ในด้านการสร้างผลงานวิชาการ
ของผู้สอน ได้แก่ งานวิจัย การเขียนบทความ การผลิตเอกสาร ต ารา หรือการน าผลงานวิชาการที่มี
อยู่ มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาอื่น ๆ ดังน้ี 
    “ความต่อเน่ืองของนโยบาย การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ท างานได้ จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยการวิจัย และน าผลการวิจัยมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและบริการสังคม” 
    “ผลงานวิชาการอาจารย์ยังไม่เกิดชัดเจนก็จริง มีแต่อาจจะยังไม่ใช่เกิดขึ้นจากความ
ต้องการ ความรักการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ก าลังจะมีแนวโน้มที่ดี เพราะช่วงน้ีเรื่องการพัฒนาอาจารย์
เกิดขึ้นมาก เห็นได้ชัดทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ช่วงหน้าอาจารย์ก็จะเห็นความส าคัญของการสร้าง
ผลงานวิชาการ เพราะได้เปิดโลกทัศน์กว้างแล้วเห็นความก้าวหน้าทางวิชาการที่ต้องพัฒนา” 
   สรุปความเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานวิชาการซึ่งเป็นผลจากการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ เพราะต้องใช้เวลาแต่ผู้ปฏิบัติมีความ
พยายามท าให้เกิดขึ้น เน่ืองจากเงื่อนไขของการประเมินคุณภาพการศึกษา มากกว่าเหตุอื่น 
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 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 จากข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ตามองค์ประกอบของการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  ดังน้ี 
 1.  ปัจจัยสาระนโยบาย   ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าวัตถุประสงค์นโยบาย     แนวทาง 
การปฏิบัติ และหลักการของนโยบาย เป็นองค์ประกอบของนโยบายที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ของความเห็นได้จากมุมมองของผู้บริหาร ซึ่งความเห็นต่อแนวทาง
อิทธิพลของปัจจัยสาระนโยบายส่งผลต่อการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติก็ได้รับอิทธิพลจากนโยบาย และผลของการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นผลของอิทธิพลของนโยบายมากที่สุด 
  มาตรฐานที่ชัดเจนและหลักการที่เข้าใจได้ง่ายเป็นสาระส าคัญของนโยบาย ที่มีผลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นไปได้ดี  นโยบายที่มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ช่วยในการปฏิบัติ เน่ืองจากบอกได้ถึงผลที่นโยบายต้องการ ท าให้เกิดผลดีต่อการวางแผน
กิจกรรมและการวางเป้าหมายระยะสั้นในขั้นตอนน านโยบายไปปฏิบัติ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
และมีผลการปฏิบัติ ทั้งการเขียนรายงานประเมินตนเอง การตรวจสอบคุณภาพภายใน รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกก็สามารถตอบเป้าหมายการปฏิบัตินโยบายได้ตรง
ประเด็น 
 2.   ปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ   ความเห็นจากมุมมองของผู้บริหาร ส่วนใหญ่ 
มีมุมมองว่าการสนับสนุนการปฏิบัตินโยบาย หลังจากงานท้องถิ่นและหน่วยงานปฏิบัติ เห็น
ความส าคัญของนโยบาย การสนับสนุนจากภายนอกเป็นอิทธิพลจากนโยบาย และการสนับสนุน
การปฏิบัติช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา แม้แต่ใน
มุมมองของนักศึกษาก็เห็นว่าการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน 
  การสนับสนุนให้เกิดผลดีในการน านโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด คือ ให้มีทรัพยากร
เพียงพอ รองรับลงมาคือ การได้รับความร่วมมือจากภายนอกหน่วยงาน การส่งเสริมด้านความรู้และ
เทคนิคการปฏิบัติแก่บุคลากร รวมทั้งการก ากับติดตามด้วยให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ 
โดยการยอมรับผลงานของสถาบันอื่น และความเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายหมายถึงรับรู้ว่า 
ขณะน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าลังด าเนินการอะไร มุ่งเน้นเรื่องใดหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นมีส่วนได้
อย่างไร สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนที่
เกิดจากความร่วมมือของแหล่งฝึก และการดูแลให้ทรัพยากรในการปฏิบัตินโยบายเพียงพอจาก
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ท้องถิ่น ทั้งน้ีการได้รับการสนับสนุนมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับลักษณะการท างานรวมทั้งวิธีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และระบบบริหาร ที่มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การปฏิบัติเน่ืองจากเป็นผลทางอ้อมให้เกิดการยอมรับผลงานและการปฏิบัติของสถาบันการศึกษา 
  ส่วนการสนับสนุนที่ไม่ช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดีพบ ว่า 1) การ
สนับสนุนมีผลกระทบต่อระบบการท างานภายใน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้การอบรม สัมมนาให้
เฉพาะผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากรปฏิบัติไม่รับโอกาสรับความรู้จาก
ภายนอกโดยตรง ในบางมหาวิทยาลัยกลายเป็นปัญหาในการท างานร่วมกัน และขาดก าลังใจในการ
ปฏิบัติหรือไม่ร่วมมือในการปฏิบัติเต็มที่ ในบางมหาวิทยาลัยที่ท างานเป็นทีมผลเสียคือ ไม่ได้รับ
ความร่วมมือเป็นกลุ่มใหญ่ การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีปัญหา 2) การช่วยเหลือ
จากหน่วยงานกลางให้มีทรัพยากรตามเกณฑ์บ่งช้ีคุณภาพ เช่น จ านวนคอมพิวเตอร์ ประเภทเอกสาร
ค้นคว้า เป็นต้น 3)ผู้น าที่ไม่มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายนอก มีผลให้ได้การ
สนับสนุนน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม วิทยากร และภายนอกในมีผลต่อการ
ขาดความร่วมมือในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติไม่เห็นความส าคัญของภาพการ
ด าเนินงานขององค์การท าให้ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
 3.   ปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ    ความเห็นได้จากมุมมองของผู้บริหารมีหลากหลาย
มุมมอง เพราะศักยภาพของหน่วยได้รับการแสดงความเห็นจากหลายด้านท าให้เห็นแนวทางการส่ง
อิทธิพลของหน่วยงานในนโยบายไปปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีใน
หน่วยงาน อาศัยทักษะของผู้บริหารในการจูงใจให้บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติ และลักษณะการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองที่เป็นระบบ ท าให้ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติมีอิทธิพลต่อกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยมีอิทธิพลที่สุดต่อคุณภาพที่เกิดจากผลการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่มีบาง
มุมมองที่เสนอว่านโยบายเป็นอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ในกรณีที่มีนโยบายและ
เป้าหมายไม่สอดคล้อง รวมทั้งนโยบายที่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ หมายถึงการส่งอิทธิพล
ในทางลบของนโยบายต่อหน่วยงาน 
  ศักยภาพหน่วยปฏิบัติมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัตินโยบายโดยตรง ซึ่งเป็นศักยภาพทุก
ด้าน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรปฏิบัติ การบริหารจัดการภายใน โครงสร้างองค์การ รวมทั้งลักษณะ
การท างานของบุคลากรทุกระดับในสถานการศึกษา 1) วิธีการบริหารที่ จัดสรรทรัพยากรใน
หน่วยงานให้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการปฏิบัติมากที่สุด เช่นการดูแลความพร้อม
ของเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อการเรียน การหมุนเวียนคนท างาน เป็นต้น รองลงมาคือ 2) บุคลากรทุก
ระดับที่มีความตั้งใจเต็มใจให้ความร่วมมือปฏิบัติ การร่วมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ประสานงานภายในรวมทั้งความสนใจพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานประกันคุณภาพได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองและวิธีการท างานตามข้อเสนอแนะน าของผลการ
ประเมิน 3) ระบบการท างานมีความคล่องตัว และร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติ  ไม่ว่าใน
บทบาทใด เช่น การท างานเป็นทีม การสอนหรือการถ่ายทอดเทคนิคใหม่ๆกันเอง การบูรณาการ
วิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ทั้งน้ีบุคลากรทุกระดับต้องเห็นความส าคัญของนโยบาย และ
รับรู้แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 4) การปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติ เช่น 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะและก าหนดบทบาท การหมุนเวียนผู้รับผิดชอบ หรือการมอบหมาย
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ล าดับช้ันของการติดตามงาน เป็นต้น พบว่าหลายสถาบันการศึกษาคณะกรรมการบริหาร เป็น
ผู้ติดตามในขณะที่บางสถานศึกษาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ติดตามงานเอง  
5) ทักษะของผู้บริหารในการจูงใจให้ปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนปฏิบัติหรือการกล้าตัดสินใจเริ่มสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ซึ่ง
ความเห็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติเช่ือว่าผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะ
ขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะการเห็นและให้ความส าคัญกับนโยบาย ความเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติและความสามารถส่วนตัวในการสร้างศรัทธาจากบุคลากรภายในให้เห็นคล้อยกับ
การร่วมมือปฏิบัตินโยบาย ล้วนส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น 
  การปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้หากได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการที่ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ดี และยังมีผลต่อการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติในระยะยาวโดยเฉพาะผลที่เกิดด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านผู้เรียน ด้านมาตรฐาน ทาง
วิชาการ และผลงานวิชาการของผู้สอน 

4.   ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ความเห็นได้
จากมุมมองของผู้บริหาร ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแปรผลที่ทุกมุมมองต่างแสดง
ความเห็นว่า ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆทั้งด้านนโยบายที่ก าหนดเป้าหมายเป็นมาตรฐานของ
นโยบายช่วยให้แนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติมีแนวทางชัดเจน ด้านการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผล
ที่เป็นคุณภาพการจัดการศึกษา และยังมีการสนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติได้ดีหรือมากขึ้นส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติในทางดีนอกจากน้ันศักยภาพหน่วยปฏิบัติเป็นอิทธิพลที่ส่งผล
โดยตรงต่อผลมากที่สุดชัดเจนกว่าอิทธิพลด้านอื่นๆทุกกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 

  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า คุณภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ประเมินมากที่สุด สามารถเห็นการเปลี่ยนได้ชัดเจน ได้แก่ การจัดการสอน
หลายแบบ การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การค้นคว้าความรู้มาพัฒนาการสอน เป็นต้นรองลงมา คือ 
ผลที่เกิดด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ ได้แก่การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสาขาวิชา 
การร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การให้บริการ การมีสัมมา
คารวะ การมีวินัย ความซื่อสัตย์เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของการสนับสนุน คือ การจัดระบบ
บริหารคุณภาพด้วยกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ท าให้มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหน่วยงานปฏิบัติ คือ ระบบบริหารคุณภาพ ผลงานวิชาการ
ของผู้สอนมาตรฐานทางวิชาการ และผลด้านผู้เรียน เป็นผลที่เกิดขึ้นในทางที่ดี แต่อิทธิพลของ
ผู้บริหารที่ไม่มีทักษะ การไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ส าเร็จ 
 สรุปได้ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาพรวม เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการส่งอิทธิพลของตัวแปร ที่เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ทั้งอิทธิพลทางบวกและทาง
ลบ  ซึ่งช่วยอธิบายให้เห็นแนวทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ชัดเจนขึ้น  


