
บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรมิาณ (quantitative research)  และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ 
โดยใช้วิธีการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติผ่านตัวแปร 4 ชุด  ได้แก่ ปัจจัยสาระนโยบาย 
(policy statement factors)  ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ (support factors) ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ 
(organization competence factors) และความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  บริบทที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติ และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ หน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของ
การน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ และปัจจัยศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   เพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  และเพื่อศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่หา
คุณภาพความตรงทางเน้ือหาและพิจารณาความเห็นสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ ยอมรับค่าความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วน าไปหาความเช่ือมั่นจากการทดลองใช้ ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความ
เช่ือมั่น .983  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคกลางทั้ง 15 แห่ง จ านวน 689  คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ  และ
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุน
การปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ   โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบรายคู่ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติและปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จ
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ
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เพียรสัน และน าผลจากการวิเคราะห์ที่ได้มาสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดย
การวิเคราะห์แบบขั้นตอน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สรุปผลการวิจัย 
 1.   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 5 (ร้อยละ 26.71) รองลงมา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 4 (ร้อยละ 20.31) และ (ร้อยละ 
20.17)  ตามล าดับ  ส่วนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 3  มีจ านวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 12.92) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 55.01) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 56.31) 
รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 22.93)  สาขาที่ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาการศึกษา (ร้อยละ 29.61) รองลงมาส าเร็จการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์/สงัคมศาสตร ์
(ร้อยละ 24.38) และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.05 เท่าน้ันที่ส าเร็จการศึกษาสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นประธานสาขาวิชา (ร้อยละ 36.28) รองลงมาเป็นหัวหน้าส านักงาน 
(ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/คณะ) (ร้อยละ 11.47) และ ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน (ร้อยละ 11.03)  
ส่วนอธิการบดี หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ตอบแบบสอบถามในจ านวนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 2.18   
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานประจ าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ของคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  (ร้อยละ 69.38) รองลงมาเป็น  คณะกรรมการด าเนินงานกลาง  
(ร้อยละ 17.42)  และด ารงต าแหน่งอื่นๆ ซึ่งได้แก ่โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
(ร้อยละ 0.44) ส่วนใหญ่มีบทบาทการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
(ร้อยละ 71.26) มีบทบาทระดับมหาวิทยาลัยและระดับ สมศ.  (ร้อยละ 18.72)  มีบทบาทระดับ 
เครือข่าย (ร้อยละ 0.29) ในขณะที่ส่วนใหญ่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาประมาณ 2-5 ปี 
ร้อยละ 47.46 และรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อยกว่า 2 ปี และมากกว่า 5 ปี มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน คอื รอ้ยละ 26.42 และ 26.12 ตามล าดับ  
 

 2.  สรุปผลการศึกษาปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพ 
และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

  2.1  ปัจจัยสาระนโยบาย  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเป็นล าดับที ่1 
ได้แก่   มหาวิทยาลยัก าหนดวัตถุประสงค์การประกันคุณภาพการศึกษาไว้ชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย 4.39)  
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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)  ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
  2.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยด้าน 
การสนับสนุนการปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นล าดับที่ 1  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.20)  ล าดับที่ 2  ได้แก่ มหาวิทยาลัยจัดท า 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแจกจ่ายอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย 4.04)  ล าดับที่ 3  ได้แก่  มหาวิทยาลัย
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.03)   ซึ่งทั้ง
สามล าดับกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้าย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอยา่ง
ต่อเน่ือง  (ค่าเฉลี่ย 3.25)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
  2.3  ปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ   กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ศักยภาพหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกขอ้
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเป็นล าดับที ่ 1 ได้แก ่ มหาวิทยาลัยมีค าสั่ง
การมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร (ค่าเฉลี่ย 4.16)  
ล าดับที่ 2  ได้แก่   ผู้บริหารไดเ้ปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมการบริหารงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 3.98)  ล าดับที่ 3 ได้แก่  ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(ค่าเฉลี่ย 3.92)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการเพื่อใหเ้กดิ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  (ค่าเฉลี่ย 3.43) 
  2.4 ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัต ิ  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นล าดับที่ 1 ได้แก่  
มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น(ค่าเฉลี่ย 4.19)  ล าดับที่ 2   ได้แก ่ มหาวิทยาลัย/คณะ
มีแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในสถานประกอบการจริง (ค่าเฉลี่ย 4.02)  ล าดับที่ 3 ได้แก่  
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  (ค่าเฉลี่ย 3.97)    
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเป็นล าดับสุดท้าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
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  2.5  ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยและความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ   
สรุปเป็นรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.17)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 2 ด้าน  และ
เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 ด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสุดได้แก่ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย (ค่าเฉลี่ย 4.26)  
รองลงมาได้แก่ด้านความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.17)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการ
สนับสนุนการปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 3 ด้าน และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 ด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้าน 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.22)  รองลงมาได้แก่ด้านการส่งเสริมทางเทคนิควิชาการ 
(ค่าเฉลีย่ 3.93)   มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลีย่ 3.75)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (ค่าเฉลีย่ 3.93)  รองลงมา ได้แก่  ด้านโครงสร้างองคก์าร (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) 
 

 3.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ 
และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติและความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 
กลุ่มที่ 1  จ านวนบัณฑิตตั้งแต่ 5,000  คนขึ้นไป  จ านวนจ านวนผู้ให้ข้อมูล 140 คน  กลุ่มที่  2  
จ านวนบัณฑิตระหว่าง 4,000-4,999 คน จ านวนจ านวนผู้ให้ข้อมูล 137 คน กลุ่มที่  3  จ านวนบัณฑิต
ระหว่าง 3,000-3,999  คน จ านวนจ านวนผู้ให้ข้อมูล 89 คน กลุ่มที่  4  จ านวนบัณฑิตระหว่าง 2,000-
2,999  คน จ านวนจ านวนผู้ให้ข้อมูล 139 คน และ กลุ่มที่  5  จ านวนบัณฑิตน้อยกว่า 2,000 คน 
จ านวนจ านวนผู้ให้ข้อมูล 184 คน น าเสนอด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variances: ANOVA) และทดสอบรายคู่ (post hoc) ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe)  
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  3.1  เปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยสาระนโยบายแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทกุด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบความแตกตา่ง
รายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ พบว่า  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มที่ 1  กับกลุ่มที่ 5  มีความ
คิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้านความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  ด้านมาตรฐานนโยบาย 
และภาพรวมปัจจัยสาระนโยบาย  แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.2  เปรียบเทียบปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทุกด้านยกเว้นด้านความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อทดสอบ 
ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  พบว่า  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ที่ 1  กับ  
กลุ่มที่ 3 มีความคิดเห็นด้านการส่งเสรมิทางเทคนิควิชาการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05  ส่วนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที ่1 กลุม่ที่ 3 และกลุม่ที่ 5 มีความคิดเห็น 
ด้านความเพียงพอของทรัพยากร และภาพรวมปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัต ิแตกต่างกัน อย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากน้ีพบว่าบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ที่ 1 กับกลุ่ม 
ที่ 5 มีความคิดเห็นด้านการการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.3  เปรียบเทียบปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบความแตกตา่ง
รายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ พบว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3  และกลุ่มที ่5 
มีความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และภาพรวมปัจจัยศักยภาพ 
หน่วยปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มที่ 2 มีความคิดเห็นด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารแตกต่างจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที ่1 กับกลุ่มที่ 
5 มีความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05   นอกจากน้ียังพบว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ที่ 1 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที ่4 และ
กลุ่มที่ 5 มีความเห็นด้านบุคลากรปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  3.4  เปรียบเทียบความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
กลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05  ทุกด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีของ
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เชฟเฟ่ พบว่า บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 มีความคิดเห็นด้าน  
ผลด้านผู้เรียน ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านผลงานวิชาการผู้สอน และด้านภาพรวมความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 5 มีความคิดเห็นด้านมาตรฐานวิชาการ ด้านคุณลักษณะทาง
วิชาชีพ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

 4.   สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุน   
การปฏิบัติและปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติกับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัต ิ
  4.1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ   
และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติมีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สอดคล้อง 
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัยสาระนโยบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง 
กับปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่
ระดับ .01 และปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับปัจจัยศักยภาพ
หน่วยปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  ซึ่งแสดงว่าปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ตอ่
กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงปัจจัยและความส าเร็จของการน า 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ภายในของปัจจัย
สาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ  มีค่าอยู่ระหว่าง .39 - .91 
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว และพบว่า ความ
สอดคล้องของแนวปฏิบัติ (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.91**) กับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก  (X5)  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุน 
การปฏิบัติและปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ กับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัต ิพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง  .59 - .81  โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางถึงสูงระหว่างตัวแปรปัจจัยทุกตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ี 
พบว่า การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (.81**)  กับ 
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ( y )    
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 5.   สรุปผลการสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    การวิเคราะห์การถดถอยด้วยการวิเคราะห์แบบขั้นตอน โดยใช้ความส าเร็จของการน า 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์  ส่วนปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการ 
สนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ (ตัวแปรแฝง) เป็นตัวพยากรณ์ สรุปผลดงัน้ี  

  5.1 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยใช้ตัวแปรของปัจจัยเป็นตัวพยากรณ์   
ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับตัวแปรแฝงที่ศกึษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
  5.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุของตัวแปรแฝง กับความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ คือ การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ (X10) การพัฒนา
บุคลากร (X7) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X9) ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ (X2) ระบบการท างาน (X12) 
โครงสร้างองค์การ (X8) มาตรฐานนโยบาย (X3) และวัตถุประสงค์นโยบาย (X1)  จึงค านวณหาค่า 
น้ าหนักความส าคัญของการพยากรณ์   และสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  ได้ดังน้ี 
  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 านโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน เช่น ความส าเร็จของการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น  ถ้าการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  การพัฒนาบุคลากร   ภาวะผู้น า 
ของผู้บริหาร ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ ระบบการท างาน โครงสร้างองค์การ และมาตรฐาน
นโยบายเพิ่มขึ้น  และเมื่อเพิ่มหรือลดวัตถุประสงค์นโยบาย (X1) จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ความส าเร็จ
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น   ถ้าวัตถุประสงค์นโยบายน้อยลง 
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  5.3.  การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยใช้ปัจจัย 3  ด้านเป็นตัวพยากรณ์   
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับปัจจัยที่ศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพห ุ ค่าน้ าหนักความส าคัญ
ของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทัง้สร้างสมการพยากรณ์เชิงพห ุและตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่สามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   คือ ปัจจัยศักยภาพ 
หน่วยปฏิบัติ (ORG)  ปัจจัยสาระนโยบาย (POL)   และปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (SUP)   
  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  

 6.   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
  จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปได้ตามองค์ประกอบ
ของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  ดังน้ี 
  6.1  ด้านสาระนโยบาย ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าวัตถุประสงค์นโยบาย แนวทาง 
การปฏิบัติ และหลักการของนโยบาย เป็นองค์ประกอบของนโยบายที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ของความเห็นต่อแนวทางอิทธิพลของปัจจัยสาระนโยบายส่งผลตอ่
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติก็
ได้รับอิทธิพลจากนโยบาย และผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลของอิทธิพลของนโยบาย
มากที่สุด  มาตรฐานที่ชัดเจนและหลักการที่เข้าใจได้ง่ายเป็นสาระส าคัญของนโยบาย ที่มีผลต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติ รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติช่วยให้
การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปได้ดี นโยบายที่มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน 
ช่วยในการปฏิบัติ เน่ืองจากบอกได้ถึงผลที่นโยบายต้องการ ท าให้เกิดผลดีต่อการวางแผนกิจกรรม
และการวางเป้าหมายระยะสั้นในขั้นตอนน านโยบายไปปฏิบัติ ง่ายต่อการท าความเข้าใจและมีผล
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การปฏิบัติ ทั้งการเขียนรายงานประเมินตนเอง การตรวจสอบคุณภาพภายใน รวมทั้งการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินภายนอกก็สามารถตอบเป้าหมายการปฏิบัตินโยบายได้ตรงประเด็น 
  6.2  การสนับสนุนการปฏิบัติภายนอกและภายในหน่วยงาน ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า 
การสนับสนุนการปฏิบัตินโยบาย และหน่วยงานปฏิบัติเห็นความส าคัญของนโยบาย การสนับสนุน
จากภายนอกเป็นอิทธิพลจากนโยบาย และการสนับสนุนการปฏิบัติช่วยให้เกิดการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้ และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา การสนับสนุนให้เกิดผลดีในการน านโยบายไป
ปฏิบัติมากที่สุด คือ มีทรัพยากรเพียงพอ รองลงมาคือ การได้รับความร่วมมือจากภายนอก
หน่วยงาน การส่งเสริมด้านความรู้และเทคนิคการปฏิบัติแก่บุคลากร รวมทั้งการก ากับติดตามโดย
ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ โดยการยอมรับผลงานของสถาบันอื่น และความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของนโยบายหมายถึงรับรู้ว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าลังด าเนินการอะไร มุ่งเน้น
เรื่องใดหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นมีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างไร สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้มีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนที่เกิดจากความร่วมมือของแหล่งฝึก และการดูแล
ให้ทรัพยากรในการปฏิบัตินโยบายเพียงพอจากท้องถิ่น ทั้งน้ีการได้รับการสนับสนุนมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะการท างานรวมทั้งวิธีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น และระบบบริหาร ที่มีการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติเน่ืองจากเป็นผลทางอ้อมให้เกิดการยอมรับ
ผลงานและการปฏิบัติของสถาบันการศึกษา 
  ส่วนการสนับสนุนที่ไม่ช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดีพบว่า 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 และภายนอกมีผลต่อการขาด
ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติไม่เห็นความส าคัญของภาพการ
ด าเนินงานขององค์การท าให้ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  6.3  ศักยภาพหน่วยปฏิบัติ ความเห็นได้จากมุมมองของผู้บริหารมีหลากหลายมุมมอง 
เพราะศักยภาพของหน่วยได้รับการแสดงความเห็นจากหลายด้านท าให้เห็นแนวทางการส่งอิทธิพล
ของหน่วยงานในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีใน
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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 างานของบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา 1) วิธีการบริหารที่จัดสรรทรัพยากรในหน่วยงาน
ให้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อการปฏิบัติมากที่สุด เช่นการดูแลความพร้อมของ
เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อการเรียน การหมุนเวียนคนท างาน เป็นต้น รองลงมาคือ 2) บุคลากรทุกระดับที่
มีความตั้งใจเต็มใจให้ความร่วมมือปฏิบัติ  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
ล าดับช้ันของการติดตามงาน เป็นต้น พบว่าหลายสถาบันการศึกษาคณะกรรมการบริหาร เป็น
ผู้ติดตามในขณะที่บางสถานศึกษาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ติดตามงานเอง   
5) ทักษะของผู้บริหารในการจูงใจให้ปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนปฏิบัติหรือการกล้าตัดสินใจเริ่มสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ซึ่ง
ความเห็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติเช่ือว่าผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะ
ขับเคลื่อนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะการเห็นและให้ความส าคัญกับนโยบาย ความเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติและความสามารถส่วนตัวในการสร้างศรัทธาจากบุคลากรภายในให้เห็นคล้อยกับ
การร่วมมือปฏิบัตินโยบาย ล้วนส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น   
  6.4  ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ความเห็นได้จากมุมมองของผู้บริหาร 
ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแปรผลที่ทุกมุมมองต่างแสดงความเห็นว่า ได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยต่างๆทั้งด้านนโยบายที่ก าหนดเป้าหมายเป็นมาตรฐานของนโยบายช่วยให้แนวทางการน า
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นโยบายไปปฏิบัติมีแนวทางชัดเจน ด้านการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลที่เป็นคุณภาพการจัดการศึกษา 
และยังมีการสนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติได้ดีหรือมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการ
ปฏิบัติในทางที่ดี  นอกจากน้ันศักยภาพหน่วยปฏิบัติเป็นอิทธิพลที่ส่งผลโดยตรงต่อผลมากที่สุด
ชัดเจนกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ ทุกกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 
  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า คุณภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ประเมินมากที่สุด สามารถเห็นการเปลี่ยนได้ชัดเจน ได้แก่ การจัดการสอน
หลายแบบ การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การค้นคว้าความรู้มาพัฒนาการสอน เป็นต้นรองลงมา คือ 
ผลที่เกิดด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ ได้แก่การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของการดูแล
สุขภาพของชุมชน การร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์การ
ให้บริการสุขภาพ การมีสัมมาคารวะ การมีวินัย ความซื่อสัตย์เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของ
การสนับสนุน คือ การจัดระบบบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน ท าให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหน่วยงานปฏิบัติ คือ 
ระบบบริหารคุณภาพ ผลงานวิชาการของผู้สอนมาตรฐานทางวิชาการ และผลด้านผู้เรียน เป็นผลที่
เกิดขึ้นในทางที่ดี แต่อิทธิพลของผู้บริหารที่ไม่มีทักษะ การไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และ
การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติไม่ส าเร็จ 
สรุปได้ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ภาพรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่ง
อิทธิพลของตัวแปร ที่เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ทั้งอิทธิพลทางบวกและทางลบ  ซึ่งช่วย
อธิบายให้เห็นแนวทางความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ชัดเจนขึ้น 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการผลศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ   ผู้วิจัยขออภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัยศักยภาพ และ 
ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  1.1  ปัจจัยสาระนโยบาย  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ใน 
ระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นนโยบายที่มีแหล่งที่มาหรือผ่าน
กระบวนการก าหนดนโยบายจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ 
ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาทุกแห่ง
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ต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพโดยเริ่มจากพัฒนาคุณภาพของตนเองเป็นการประกัน
คุณภาพภายใน   ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของ
สถานศึกษา    เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545)  ดังน้ันหากต้องการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องก าหนดนโยบาย ก าหนดปรัชญา และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การปฏิบัติตาม
นโยบายน้ันสามารถด าเนินงานได้อย่างมีทิศทาง หากนโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จะส่งเสริมให้
การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดคล้อง ประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่พึง
ปรารถนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยจะต้องหาวิธีที่จะท าให้บุคลากรทุกคนเห็น
ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดปรัชญา จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีร่วมกัน และจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของแวน  มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter 
& Van Horn, 1975)  ที่พัฒนาตัวแบบการศึกษากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (A Model of The 
Policy Implementation Process) โดยให้ความสนใจต่อมาตรฐานและวัตถุประสงค์นโยบายว่าเป็น
ตัวแปรภายนอกของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตินโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องต่อไปถึงการสื่อสารนโยบาย 
เพื่อการน าไปสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อม  นอกจากน้ันยังสัมพันธ์กับแนวทางของตัวแบบที่ยึด
หลักเหตุผล (Rational Mode)  ที่ วรเดช  จันทรศร (2540) เสนอให้ศึกษากระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติจากองค์การว่าสามารถน าไปปฏิบัติได้ส าเร็จเมื่อมีความชัดเจนของการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ภารกิจและการมอบหมายงาน รวมทั้งก าหนดมาตรฐานการท างานให้หน่วยย่อยต่างๆ เป็นส าคัญ    
และทศพร  ศิริสัมพันธ์ (2539) เสนอว่า นโยบายสาธารณะที่ดี จะต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์
นโยบายว่าจะท าอะไร เมื่อไรและจะได้ผลเท่าไร  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับกรินเดิ้ล (Grindle, 
1980)  ได้เขียนหนังสือช่ือ Politics and Policy Implementation in the Third World กล่าวถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ เน้ือหาสาระของนโยบาย การมีเป้าหมาย
ของนโยบายที่ชัดเจน และการได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนที่เพียงพอ  สภาพแวดล้อม
ของนโยบาย  สอดคล้องกับ ชีมา (G. Shabbir Cheema, 1983) และ รอนดิเลลี (Dennis A. 
Rondinelli, 1983) ได้เขียนหนังสือช่ือ Implementing Decentralization Programmes in Asia: Local 
capacity for Rural Development เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ การจัดท าเป็นปฏิบัติงาน
ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  ได้แก่ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และการออกแบบองค์การ สอดคล้องกับกล้า  



 

 

180 

ทองขาว (2534)  ได้ท าการศึกษาปัญหาของการน านโยบายรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบัติ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ คือ ความ
ชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์  กล่าวคือ หากทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการเป็นอย่างดี   
  1.2  ปัจจัยด้านการสนับสนุนการปฏิบัติ  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
การสนับสนุนการปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเพื่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก   จัดท า
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแจกจ่ายอย่างทั่วถึง  และมหาวิทยาลัยจัดให้มีการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เ น่ืองมาจากงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่อยู่
นอกเหนือจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คืองานสอนและวิจัย ดังน้ันเพื่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลัยควรจะต้องมีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยควรจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เหตุผลที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีคู่มือเพราะงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นแนวความคิดใหม่ที่เพิ่งจะน าเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาของไทย  อีกทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ ตัวบ่งช้ีต่างๆ ขั้นตอนวิธีการค านวณค่าคะแนนค่อนข้างมาก  ประกอบกับ
บุคลากรทางการศึกษายังคงติดยึดกับวัฒนธรรมการท างานเดิมๆ ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิด 
ดังน้ันหากมหาวิทยาลัยมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงในกรณีที่บุคลากร
ด าเนินงานแล้วมีปัญหาก็สามารถศึกษารายละเอียดการด าเนินงานจากคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา  นอกจากน้ีเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยควรจัดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึ กษาดูงานภายนอก
สถานศึกษาที่ผลการด าเนินงานที่ดีเพื่อน าประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากน้ีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัตินโยบายเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นปัจจัยหลักของการน านโยบายการ
ประกันการศึกษาไปปฏิบัติได้ส าเร็จ โดยสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติได้รับการพัฒนาด้วยการ
อบรมทั้งในท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องจึงจะมั่นใจว่าสามารถน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จ
ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์นโยบายที่ก าหนดไว้  ทั้งน้ีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอให้กับการ
ด าเนินการด้านน้ี ส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จด้วย
เช่นกัน  ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
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ของซาบาเตียร์และแมสมาเนียน ซึ่ง ซาบาเตียร์(Sabatier, 1986) เสนอว่าการสนับสนุนการปฏิบัติ   
เป็นผลจากหน่วยงานร่วมกันด าเนินการน านโยบายไปปฏิบัติ   และเป็นไปในแนวทางที่ กรีนวูดไฮ
นิงและ แรนสัน (Greenwood, Hining & Ranson, 1975)  ได้ศึกษาว่าตัวแปรการสนับสนุนให้เกิด
การปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ือง เกิดจากหน่วยงานภายนอก การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการช่วยเหลือทางเทคนิคให้ปฏิบัติ นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับความเห็นของ
กล้า  ทองขาว (2544) ที่เสนอว่า การสนับสนุนมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนสาธารณะหรือทางการเมือง 2) สนับสนุนด้านการเงิน 3) การ
สนับสนุนของประชาชนในท้องถิ่น และ4) ความผูกพัน และมุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติ 
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลของการน านโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาไปปฏิบัติ
ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ของส าเร็จ  สามัตถิยะ  (2538)  พบว่าในปัจจัย 5 
ด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด 
  1.3  ปัจจัยด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติ   ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านศักยภาพหน่วยปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทัง้น้ีเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยมีค าสัง่การมอบหมาย
งานประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ซึง่การมอบหมายงานที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรน้ัน เป็นส่วนส าคัญในการประสานงาน การมอบหมายงาน การติดตามและการให้
อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ท าให้เกิดการปฏิบัติภายใต้การบังคับบัญชามีความคล่องตัว หรอืการ
มีสายบังคับบัญชาที่เป็นขั้นตอน เพื่อเพิ่มการตรวจสอบหรือร่วมรับผิดชอบ นอกจากน้ันยังเป็นการ
จัดโครงสร้างเฉพาะกิจอันส่งผลต่อการยอมรับกันภายในเกี่ยวกับการมอบหมายอ านาจ  และหน้าที่
ให้รับผดิชอบ   ผู้บรหิารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทกุหน่วยงานเข้ามีส่วนร่วมการบรหิารงานประกนั 
คุณภาพการศึกษา  จากข้อค้นพบแสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าของผู้บรหิาร  ซึง่เปน็
ความสามารถหรือทักษะที่แตกต่างกันของผู้บรหิารสถานศึกษา ที่มีผลต่อการสร้างความไว้วางใจ
จากบุคลากรในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงทศันคติของบุคลากรในสถานศึกษา
ให้ยอมรับนโยบายและร่วมมือปฏิบัติ  นอกจากน้ันยังสามารถจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อผลการประเมินและผลการปฏิบัติในภาพรวมการสร้างความรูส้กึ
ผูกพันต่อผลงานของสถานศึกษาทั้งในการประกันคุณภาพภายในและการพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก ซึ่งทศันคติ ความเข้าใจของผู้บริหารต่อนโยบายเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยแสดงความเป็นผูน้ า
ในการปฏิบัติทั้งหน่วยปฏิบัติได้ในขณะที่หลายหน่วยปฏิบัติต้องการภาวะผู้น าที่เป็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติ  กล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่  ๆ ที่สร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาในระดับหน่วยปฏิบัติ รวมทั้ง
ความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ความสามารถของสถาบันการศึกษาในการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ   แต่
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จากข้อค้นพบมีประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจ คือ มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการเพือ่ให้
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  ซึง่ประเด็นดังกล่าวมีระดับความเหน็
อยู่ในระดับต่ า แสดงว่ามหาวิทยาลัยยังไมส่ามารถจัดหาระบบการจูงใจให้คนเข้ามาร่วมท าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดระบบสวัสดิการดังกล่าวอาจเป็นข้อจ ากัด 
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งทีไ่ม่มงีบประมาณในการด าเนินงาน นอกจากน้ีเรื่องความพึงพอใจของ
บุคลากรเป็นเรื่องทีส่ัมพันธ์กับระบบการจูงใจ เพราะบุคคลมีระดับความต้องการแตกต่างกัน จึงมี
ความพึงพอใจในระดับแรงจูงใจ และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ จากข้อค้นพบดังกลา่ว
เป็นไปในแนวทางการศึกษาของ เจิร์น และ พอร์เตอร ์(Hjern & Porter, 1981) ที่มองว่าทุกส่วนของ
หน่วยปฏิบัติตั้งแต่ผู้น า ผู้ปฏิบัติรวมถงึสภาพแวดล้อมการปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นตัวก าหนดว่า
หน่วยงานสามารถน านโยบายไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด จากตัวแบบของวิลดาฟสก ี(Wildavsky, 
1984) ที่ให้เห็นความส าคัญของความรู้และทักษะปฏิบัติของบคุลากรในหน่วยงานว่า มีการเรียนรู้
หรือพัฒนาวิธีการเพื่อใหส้ามารถน านโยบาย ไปปฏิบัติให้ส าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาถงึมติิ
องค์การต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จของลิทวิน และเบอร์มิสเตอร ์ (Litwin & Burmeister, 1992) ที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆภายในองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองคก์าร การสร้างความผกูพันตอ่
องค์การ ความจงรักภักดีในองคก์าร  ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  การก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติ  การสนับสนุนการกระตุ้นเสริมแรงให้ปฏิบัติ  การเรียนรู้และการท างานเป็นทีม  การมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัต ิ  หรือการสนับสนุนให้ท างานเป็นทีมระดับปฏิบัติ  มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามนโยบาย (Berman, McLaughin, Ingram & Mann, 1978) และการศึกษา
ของ กรีนวูด ไฮนิง และแรนสัน (Greenwook, Hining & Ranson, 1975)  ที่พบว่า  ตัวแปรทีส่่งผลตอ่
การน านโยบายไปปฏิบัติได้แก่  ผู้ปฏิบัติ  ผู้บรหิารทุกระดับ  และแนวทางบริหารในหน่วยปฏิบัติ 
สอดคล้องกับตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ  แวน มีเตอร์  และแวน  ฮอร์น  ให้
ความสนใจกับลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม 
รวมทั้งความตั้งใจของผู้ปฏิบัติ  ซึ่งผู้วิจัยได้รวม  3 ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นตัวแปรสังเกตได้ส่วนโครงสร้าง
องค์การ ระบบการท างาน  การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  และบุคลากร
ปฏิบัติเป็นตัวแปรวัดของตัวแปรแฝงศักยภาพหน่วยปฏิบัติ  และสอดคล้องกับตัวแบบทางด้านการ
จัดการของ  วรเดช  จันทรศร(2540)  ที่ให้ความสนใจว่าสมรรถนะขององค์กรมีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วย  โครงสร้าง  บุคลากร  งบประมาณ  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  
นอกจากน้ันในตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ  ที่เสนอว่าผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับ  ภาวะผู้น า การจูงใจ  การท างานเป็นทีม  การมีส่วนร่วม  ความผูกพันและการยอมรับ  
ในตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ  ที่เช่ือว่า  ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริง  และ
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ระดับของการยอมปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหน่ึงของหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ  มีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  และตัวแบบเชิงบูรณาการที่เสนอว่ากระบวนการติดต่อสื่อสาร  กิจกรรมเพื่อการ
บังคับใช้นโยบายลักษณะของหน่วยปฏิบัติ  การสนับสนุนของผู้ปฎิบัติ  ส่งผลต่อความส าเร็จของ
ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ  นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านตัวแปรศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  กล้า ทองขาว  (2544)  ที่เสนอว่าปัจจัยด้านสมรรถนะของ
องค์การมีความเกี่ยวข้องกับความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 1) องค์การเป็นกลไกการปฏิบัติโดยตรง  2) บุคลากรปฏิบัติมีปริมาณเพียงพอ เต็มใจ
ปฏิบัติ  มีความรู้ความสามารถและใช้อุปกรณ์ได้ดีทุกขั้นตอน 3) การสื่อสารและประสานงานทั้ง
ภายในและระหว่างองค์การ  4) การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการปฏิบัต ิ 5) ความสามารถของผู้น า และ
มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติและ 6) ความร่วมมือปฏิบัติในองค์การ โดยเกิดจากความสัมพันธ์
ของคนในองค์การ  กระบวนการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติ  และการประสานความรับผิดชอบ  
นอกจากน้ันศักยภาพและความพร้อมขององค์การ  ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  อันเน่ืองมาจากการมี
ปัจจัยอื่นๆ สนับสนุน จะช่วยให้องค์การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และผล
การศึกษายังสัมพันธ์กับข้อเสนอของ  วรเดช  จันทรศร (2540)  ที่ให้ความส าคัญกับสภาพจริงใน
การปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติทางระบบราชการ  ซึ่งอ านาจที่มีผลต่อการปฏิบัติไม่ได้มีเพียงตาม
โครงสร้าง  หรือสายบังคับบัญชาเท่าน้ัน   นอกจากน้ันสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกว่า  การปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการปฏิบัติ  การมีผู้บริหารที่มีทักษะการบริหารและภาวะ
ผู้น าสูง  การมีทรัพยากรเพียงพอ ไม่ใช่เป็นสูตรส าเร็จของการปฏิบัติ  แต่ความเต็มใจร่วมมือปฏิบัติ  
กับระบบการท างานเป็นกลไกส าคัญที่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การสร้างความตระหนักและ
ส านึกความผูกพันองค์การ  รู้สึกเป็นเจ้าของผลงานเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บรหิารต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง  
เน่ืองจากคนและระบบมีความสัมพันธ์กันสูงมาก  ดังตัวแบบที่วรเดช  จันทรศร (2540)   เสนอว่า
การมีส่วนร่วมขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ  การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานเป็น ทีมที่มี
ประสิทธิภาพ  การน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ  การใช้ภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม  การสร้างความผูกพันโดยการให้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับตลอดจนสร้าง
ทีมงานมากกว่ามุ่งใช้การควบคุมหรืออ านาจของผู้บังคับบัญชา 
  1.4  ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ    ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
วัดได้จากกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร คือ  ด้านผู้เรียน  มาตรฐานทางวิชาการ  คุณลักษณะทาง
วิชาชีพ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ระบบบริหารคุณภาพ  และผลงานทางวิชาการ  ผลการศึกษา
ครั้งน้ีพบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  ภายใต้การมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นดัชนีได้ดีคือ การจัดให้มีความหลากหลายรูปแบบของการจัดการสอน การใช้สื่อการ
สอนที่ทันสมัย การค้นคว้าและการใช้แหล่งค้นคว้าความรู้ ทั้งในท้องถิ่นและสังคมภายนอก เพราะการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากแหล่งต่าง  ๆทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นหน่ึงในกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม   นอกจากน้ีความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติประเมินได้จากผลงานทางวิชาการ
ผู้สอน  โดยผู้สอนได้ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือ
การบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ว่ารูปของเอกสารวิชาการ การวิจัย การเขียนต าราหรือการเผยแพร่
ความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ซึ่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย ใช้ความรู้ในการเพิ่ม
ศักยภาพ อีกสิ่งหน่ึงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏประสบผลส าเร็จมากได้แก่ มหาวิทยาลัยเน้นการผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้ท้องถิ่น  เน้นการเป็นคนดีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เน้นการปลูกฝัง
ความรักในอาชีพ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  และมหาวิทยาลัยมีการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งส่งผล
ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระดับสูง  ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับตามผลการศึกษาของ  โรเจอร์  (Roger, 1985) ที่มองคุณภาพ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา อาจารย์  การเรียนการสอน  หลักสูตร แหล่งฝึก  และการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของแมคเกอร์และดิวเวอร์ (McGregor & Dewer, 1996)  
คือแนวคิดต่อองค์ประกอบคุณภาพของระบบการศึกษา ได้แก่ 1) บริบท ที่มองความต้องการคุณสมบัติ
ของผู้เรียน 2)  กระบวนการ ที่มองวิธีการถ่ายทอดความรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) ผลผลิต
ที่มองคุณภาพด้านผู้เรียน และต้นทุนการผลิต  จากการศึกษาของกล้า ทองขาว  (2534)  ที่เสนอว่า
การวัดผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy  performance) มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) ระดับของ
ผลิตผล  2) การได้รับประโยชน์ของผลลัพธ์ 3) ความต่อเน่ืองของการปฏิบัติ 4) การประยุกต์วิธีการ
ปฏิบัติ สอดคล้องกับ เทพศักดิ์  บุญยรัตพันธ์ุ (2536)  ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการสร้าง
ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการประชาชนไปปฏิบัติ  พบว่า ประสิทธิผลของการน า 
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นโยบายการให้บริการประชานไปปฏิบัติ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความรวดเร็วในการ  
ให้บริการ ความเสมอภาคในการให้บริการ และความเป็นธรรมในการให้บริการ   
 

 2. การเปรียบเทียบปัจจัยสาระนโยบาย ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ ปัจจัยศักยภาพ  
และความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ าแนกตามกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  เมื่อเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละกลุม่  
ในด้านปัจจัยสาระนโยบาย   ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ   ปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ    และ 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ   พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างม ี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความสอดคล้องของแนวปฏิบตัิ   
และมาตรฐานนโยบาย  ด้านการส่งเสริมเทคนิคทางวิชาการ  ด้านความเพียงพอของทรัพยากร ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการใน
หน่วยปฏิบัติ ด้านบุคลากรปฏิบัติ ด้านระบบการท างาน ด้านผลการเรียน ด้านมาตรฐานทางวิชาการ 
ด้านคุณลักษณะทางวิชาชีพ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านระบบบริหารคุณภาพ ด้านผลงาน
วิชาการผู้สอน ทั้งน้ีเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 กลุ่มถูกแบง่ตามจ านวนของนักศึกษาซึ่ง
พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีจ านวนนักศึกษามากน้อยไม่เท่ากัน   เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การ 
ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันไปด้วย  ซึง่ซาบาเตียร์และแมซมาเนียน (1980) 
กล่าวว่า อัตราส่วนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจากจ านวนประชากร (percentage target group) หาก
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมยิ่งมีน้อย ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  และท าให้ เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น   และจ านวนของบุคคลที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มเป้าหมายน้ันต้องการ ซึ่งถ้ามีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากเท่าไร ก็จะท าให้การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาส าเร็จยากขึ้นเท่าน้ัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีจ านวนนักศึกษาแตกต่างกันย่อมมีบุคลากรภายในองค์กรที่มี
จ านวนแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการการน านโยบายไปปฏิบัติ  กรีนวูด (1976) กล่าวว่า
ความซับซ้อนในการบริหารงาน  (complexity of administration)  การน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ  ดังน้ัน  
ผู้บริหารควรจะพิจารณาการบริหารนโยบายทั้งในมิติของแนวราบ (horizontally)  และแนวดิ่ง 
(vertically)  ควบคู่กันไป  และจะเห็นได้ชัดเจนว่า  ยิ่งมีจ านวนหน่วยงานหรือองค์การเข้ามา
เกี่ยวข้องการน านโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด   ก็จะยิ่งท าให้กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย  สอดคล้องกับโรเบิร์ต (1972) กล่าวว่าการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  ผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีอ านาจตัดสินใจ
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นโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความซับซอ้นสูง หรือมีสายการบังคับบัญชายาว
เกินไป  และมีจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากเกินไปเพราะลักษณะต่างๆ  ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิด
การบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย  และการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
การมอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นเอกภาพและไม่มีความซับซ้อนในการบริหารงานมาก  จะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  อาจจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการสร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติอีกด้วย  ประเด็นน้ีจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง
การท างานและปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ (Schultze, 1970  ; 
Halperin and Kanter, 1973) ลักษณะของสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติ  อาจกระท าได้หลายกรณี  อาทิเช่น  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  การเลื่อนต าแหน่ง  ส่วนการลงโทษในกรณีที่ท าให้งาน
ล้มเหลว  อาจกระท าได้หลายกรณีเช่นกัน  เช่น  การระงับการขึ้นเงินเดือน  การงดเงินรางวัล
ประจ าปี  การโยกย้ายให้ไปด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญน้อยกว่า  เป็นต้น  มาตรการเหล่าน้ีควรจะ
ประกาศให้ผู้ปฏิบัติทราบชัดเจนล่วงหน้า  พร้อมทั้งการจัดระบบการประเมินผลงานที่มีความ
น่าเช่ือถือ  เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเสมอภาค  อย่างไรก็ตาม  การจัดสรรสิ่งจูงใจ
ดังกล่าวจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณ (budget allocation)  เพื่อการ
สนับสนุนแผนงานหรือโครงการเป็นส าคัญ  โดยองค์ประกอบของต้นทุนได้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
เหล่าน้ีไว้ด้วยแล้ว  การจัดสรรสิ่งจูงใจดังกล่าวจึงสามารถกระท าได้  
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุน  การปฏิบัติ
และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ กับความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัต ิ 
  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัย 
ศักยภาพหน่วยปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความส าเร็จของการน านโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ียังพบว่า ปัจจัย 
แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อกันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่ง 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งน้ีเป็นเพราะ  ตัวแปรแฝงทั้งหมดที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาน้ันล้วน 
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทิศทางบวกหรือแปรผันตามกัน โดยเริม่ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของ 
นโยบาย  เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลผุล
ส าเร็จ  ซึ่งต้องอาศัยความชัดเจนของวัตถุประสงค์  ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  เน่ืองจากหน่วย
ปฏิบัติเป็นหน่วยรับนโยบายที่หลากหลาย   หากแนวปฏิบัตินโยบายระบุขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน   หรอื
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แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยปฏิบัติด าเนินกิจกรรมอยู่จะช่วยให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพดี  และมีกลไกของความต่อเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้
ส าเร็จได้ ทัง้น้ีความสัมพันธ์ของแนวปฏิบัติอาจไม่จ าเป็นต้องละเอียดเป็นขั้นตอน  แต่ช่วยใหผู้น้ า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติมองเห็นแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกับภารกิจตามปรัชญาขององค์การ 
มาตรฐานนโยบาย  เป็นสาระจ าเป็นของนโยบายเพือ่ให้เกิดการปฏิบัติได้จริง นอกจากสร้างความ
มั่นใจให้ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงต่อการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปฏิบัตินโยบาย  
เกิดผลส าเร็จ ความชัดเจนของมาตรฐานนโยบายที่เข้าใจง่าย   ช่วยให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดี    
สรุปความชัดเจนของสาระนโยบายมีความสัมพันธ์และส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าให้บรรลผุล  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ท าให้ฝ่ายทีน่ า
นโยบายไปปฏิบัติหรือฝ่ายบริหารบิดเบือนเป้าหมายได้ยาก   
  นอกจากน้ี การสนับสนุนการปฏิบัติในระดับสถาบันการศึกษา  ซึง่ได้แก ่ การสง่เสริม
ทางเทคนิควิชาการ ความร่วมมือจากภายนอก  การสนับสนุนให้มีความเพียงพอของทรัพยากร การ
พัฒนาบุคลากร  ความสามารถหรือศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ  ได้แก่ โครงสร้างองค์การ  การบริหาร
จัดการในหน่วยปฏิบัติ   ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  เป็นความสามารถหรือทักษะที่แตกต่างกันของ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  รวมทัง้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสามารถของสถาบันการศึกษาในการน านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ  ทั้งน้ีบุคลากรปฏิบัติ  ที่หมายถึงบุคลากรทกุระดับในสถานศึกษาทั้ง
บุคลากรบริหาร บุคลากรสายการสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  ที่สามารถใช้ความรู้ ทักษะของ
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติ  การพัฒนาตนเองและกระตือรอืร้นต่อการพฒันาเพื่อการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการยอมรับในสถาบันการศึกษาว่ามีบทบาทต่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษามากน้อยเพยีงใด รวมทัง้ระบบการท างานที่เป็นรูปแบบของสถาบันการศึกษาเอง ซึง่เปน็
ปัจจัยหลักที่แสดงถงึวัฒนธรรมการท างาน  ความตั้งใจหรือความพอใจในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม    
ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 
สอดคล้องกับแวน  มีเตอร ์ และแวน  ฮอร์น (Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter, 1976)  
กล่าวว่า ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ 1) การสื่อความ ได้แก่ 
ความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่างๆ มสี่วนช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้น ตลอดจนความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติ 2) สมรรถนะขององคก์าร ได้แก่ การมีทรัพยากรเพียงพอ คุณภาพของบุคลากร 
ภาวะผู้น า ความส าคัญของหน่วยงานและสภาวะทางเศรษฐกิจสงัคมและการเมอืงทั่วไป  3) ด้านตัว
ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ ความภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ ความพร้อมทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติที่มีมาแต่เดิม เลวิน (Levin, 1981)  กล่าวถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่ท าให้การน า
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นโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ ได้แก่ การมีภาวะผู้น าที่เข้มแข็งสามารถดงึทรัพยากรทางการ
เมืองมาสนับสนุนนโยบายได้ ท าให้โครงการมีความโดดเด่นและสามารถสร้างกลุม่ที่จะสนับสนุน
นโยบายได้ และมีกลุ่มผลประโยชน์เอกชนที่คอยช่วยเหลือในการน านโยบายไปปฏิบัติ กันน์ (Lewis 
A. Gunn, 1978)  กล่าวว่าเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ มีเวลาและ
ทรัพยากรเพียงพอ ในแต่ละขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่
ต้องการใช้ในเวลาน้ันได้  และมีความเข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการบรรลุ ผลการศึกษา
ของเอ็ดเวิร์ดส ์ (Edwards, 1980) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
คือ ทรัพยากรที่เพียงพอ และมรีะดับของการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ จ านวนมาก 
 4. การสร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปปฏิบัตขิองมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    การวิเคราะห์การถดถอยด้วยการวิเคราะห์แบบขั้นตอน โดยใช้ความส าเร็จของการ 
น านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเป็นเกณฑ์  ส่วนปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการ 
สนับสนุนการปฏิบัติ  และปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติ เป็นตัวพยากรณ์ ผลปรากฏว่าความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยสาระ
นโยบาย ปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ในขณะที่พิจารณาความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ตามตัวแปรแฝง พบว่าการเพิ่มหรือลดการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  การพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ ระบบการท างาน โครงสร้างองค์การ มาตรฐานนโยบาย 
จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในทิศทางเดียวกัน เช่น ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น  
ถ้าการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ  การพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความสอดคล้องของ
แนวปฏิบัติ ระบบการท างาน โครงสร้างองค์การ และมาตรฐานนโยบายเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มหรือลด
วัตถุประสงค์นโยบาย จะมีผลท าให้ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติจะเพิ่มขึ้น ถ้าวัตถุประสงค์นโยบายน้อยลง ทั้งน้ีอธิบายได้ว่าศักยภาพหน่วยปฏิบตัิ  
ไม่ว่าการบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ   ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  โครงสร้างองค์กร  ระบบการท างาน  
ล้วนส่งผลอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแอสเวิร์ทและ ฮาวี 
(Ashwoth & Harvey, 1994) ทีก่ล่าวว่าการบริหารงานเพือ่การควบคมุคุณภาพผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา  
ที่มีคุณภาพดีมากต้องมีการจัดระบบงาน  โดยโครงสร้างสถานศึกษาสามารถเอื้อต่อการปฏิบัติ  งาน
หรือสนองการตรวจสอบทุกระดับชัดเจน มีการวางแผนในระดับหน่วยปฏิบัติภาพรวมและระดับ
ภาควิชาโดยบุคลากรทุกคนทราบและ มีการกระจายงานเหมาะสม  มีผู้น าที่เข้มแข็ง มีทักษะในการ
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จูงใจ และเสริมขวัญก าลังใจให้บุคลากรปฏิบัติ  บุคลากรสื่อสารและประสานงานกัน  ท างานเป็น
ทีมและมีสัมพันธภาพที่ดี  และแนวความคิดข้างต้นสัมพันธ์กับผลการศึกษาของสุพิศ  ประสบศิลป์ 
(2540) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ  ของสถาบันการศึกษาพยาบาล  พบว่า  ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านระบบสังคม  ด้านภาวะผู้น า ด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านการด าเนินงาน
ขององค์การ  ด้านทรัพยากรองค์การ  และด้านแรงจูงใจ มีผลต่อการท างาน และบรรยากาศการท างาน
ที่มีโอกาสส าเร็จมากที่สุดคือ  บรรยากาศการท างานแบบเน้นทีม  สอดคล้องกับวรเดช  จันทรศร 
( 2540) กล่าวว่า ตัวแปรด้านสมรรถนะขององค์การ หรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยๆ อีก 5  ปัจจัย คือ โครงสร้างองค์การ  งบประมาณ  บุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  และสถานที่  นโยบายจะส าเร็จได้น้ันส่วนหน่ึงมาจากความแข็งแกร่งของสมรรถนะที่
องค์การมี  กล่าวคือองค์การจะต้องมีโครงสร้างภายนอกและภายในที่แข็งแกร่ง นอกจากน้ียังกล่าว
ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จได้ผู้บริหารในหน่วยงานจะต้องใช้ภาวะผู้น าที่
เหมาะสม รู้จักใช้วิธีจูงใจในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีการให้รางวัล  ชมเชย หรือยกย่อง
สามารถสร้างให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความผูกพัน  และ
การยอมรับจากสมาชิกคนอื่น และรู้จักการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผู้วิจัยขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การวิจัยครั้งน้ี  โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  
  1.1 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสาระนโยบายอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก แต่มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า คือ มหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง  จากประเด็นดังกล่าว
เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีหน้าที่สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทั่วถึง  เช่น การจัดอบรม สัมมนา การ
แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน  นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมประชุม อบรมหรือเข้าร่วมฟังแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ทราบถึงนโยบาย 
มองเห็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนให้บุคลากรได้มีโอกาสก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  ควรมีการสื่อสารและประชุมช้ีแจง
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ภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เต็มใจ
และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะร่วมมือท าการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรมีมาตรฐานการศึกษาที่เป็นรูปธรรมน าไปปฏิบัติได้ 
และมหาวิทยาลัยควรด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ 
  1.2 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสนับสนุน
การปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่มีบางประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า คือ 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเน่ือง  ดังน้ันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ  มหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  นอกจากน้ันบุคลากรยังสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าว
มหาวิทยาลัยควรก าหนดเป็นโยบายของมหาวิทยาลัยว่าแต่ละคณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบันจะต้องน า
บุคลากรของหน่วยงานไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง และมหาวิทยาลัยควรจัดเตรียมบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอกับความต้องการ 
  1.3 จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านศักยภาพหน่วย
ปฏิบัติอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  แต่มีบางประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับต่ า คือ 
มหาวิทยาลัยมีระบบสวัสดิการเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ  ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดแก่บุคลากรที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึง เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวชมเชยที่บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนน าผลจากการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษามาเพื่อประกอบในการพิจารณาความดี ความชอบ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อน
ระดับต าแหน่งด้วยความยุติธรรม โปร่งใส จะท าให้บุคลากรเห็นความส าคัญของหน้าที่ที่ตนเอง
ปฏิบัติ ได้รับการช่ืนชมจากเพื่อนร่วมงานและมีความส าคัญต่อองค์การ  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีก าลังใจ และเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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คุณภาพการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยควรมีความตั้งใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรมีระบบการตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ  
ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ในที่สุด 
  1.4 จากการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  แต่มีบางประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า คือ 
มหาวิทยาลัยมีระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยระบบที่ได้จะต้องยืนอยู่บนหลักการที่ว่าเปิดโอกาสทางการ
ศึกษาและสามารถคัดเลือกคนดี คนเก่งเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  อันจะส่งผลให้เมื่อนักศึกษาเข้า
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วจะเป็นทั้งคนดี  คนเก่งและมีความสุขในการศึกษาในมหาวิทยาลัย  เช่น 
การรับสมัครผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สอบวัดแววความถนัดในสาขาอาชีพน้ันๆ  
  1.5 ผลการวิจัยยืนยันว่า  การบริหารจัดการในหน่วยปฏิบัติ   ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
ระบบการท างาน  โครงสร้างองค์การ  เป็นตัวแปรแฝงของปัจจัยศักยภาพหน่วยปฏิบัติที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัตมิากที่สุด  ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรน าปรับรูปแบบการ
บริหารกระบวนการบริหารจัดการองค์กร  พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีภาวะผู้น า พัฒนาระบบการ
ท างานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการด าเนินนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายได้มากที่สุด 

  1.6 ผลการวิจัยยืนยันว่า  ความสอดคล้องของแนวปฏิบัติ  และมาตรฐานนโยบาย  เป็น
ตัวแปรแฝงของปัจจัยสาระนโยบาย   และการพัฒนาบุคลากรเป็นตัวแปรแฝงของปัจจัยการสนับสนุน
การปฏิบัติ    ตัวแปรเหล่าน้ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ    ซึ่งส านักรับรองและ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในฐานะหน่วยงาน
ควบคุม  ก ากับนโยบาย  ควรสนับสนุนปั จจัยที่ ช่วยให้การน านโยบายไปปฏิบัติได้จริงใน
สถาบันการศึกษา  โดยการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความเห็นในเรื่องการ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งช้ี  หรือแนวทางการประเมินการน านโยบาย
การประกันคุณภาพไปปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยปฏิบัติ  และเพื่อให้ผลการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  สามารถพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่
สากลได้อย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี  ควรสนับสนุนทุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต่างๆ อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง  ซึ่งจะท าให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาก่อให้เกิด
การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จภายใต้การสนับสนุนที่เหมาะสม 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากผลการวิจัยพบว่า  การด าเนินการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาระนโยบาย  ปัจจัยการสนับสนุนการปฏิบัติ  ปัจจัย
ศักยภาพของหน่วยปฏิบัติ   และแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังน้ัน  ควรท าการศึกษา
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอื่นๆ เช่นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
อาชีวศึกษา รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายด้านอื่นๆ ไปปฏิบัติ  
  2.2 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
กับผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  จึงควรมีการน าตัวแปรเหล่าน้ันไปศึกษาในบริบทอื่น  เช่น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านมหาดไทย เพื่อเป็นการ
ทดสอบรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ  และเป็นการขยายวงการศึกษาด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบัติระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
  2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มาตรฐานทางวิชาการ คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน และผลงานวิชาการผู้สอน ระหว่างก่อนและหลังการน า
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2.5 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  2.6 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  2.7 ควรศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
ของไทยทีห่ลากปรัชญา   และหลายรูปแบบการจัดการศึกษา 
  2.8 ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติของสถานศึกษา 
  2.9 ควรศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกลส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา 
โดยเฉพาะองค์การนิสิต นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ควรมีการด าเนินการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ   ดังต่อไปน้ี 
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   1.  วางยุทธศาสตร์และกลไก เครือข่าย เพื่อ จัดหาและสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเงินรายได้อย่างอื่นเพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
ทางการเงินให้มหาวิทยาลัย เช่น ให้มีศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและบริการวิชาการให้เป็นรูปธรรม โดย
มีการเก็บค่าบริการในการบริการวิชาการ จากการรับงานวิจัยภายนอก การหาผลประโยชน์จากที่ดิน
และอื่นๆ 
   2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยจัดระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาใน 4 ปี เช่น แผนจ านวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราจ้างว่าจะมี
เท่าใด รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
   3.  สร้างนโยบายและด าเนินการสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมและช่วยในสร้างช่ือเสียง เกียรติคุณ รางวัล ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีเป้าหมายชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคม เช่น การสนับสนุนให้เผยแพร่
ผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้นต่างๆของอาจารย์ และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในหลายรูปแบบ นักศึกษาจะได้เกิดความนิยมที่จะเข้ามาศึกษา 
   4.  มหาวิทยาลัยควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยให้ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร การเพิ่มคุณค่าให้บัณฑิตได้มี
งานท าและได้รับเงินเดือนขั้นต่ าตามเกณฑ์หรือสูงกว่า รวมทั้งการแสวงหาวิธีการให้บทความจาก
วิทยานิพนธ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   5.  ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ครบวงจร ให้อาจารย์ได้รับ
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ที่ท าแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน รวมทั้ง
การน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้รับรองในระดับชาติและ
นานาชาติ 
   6.  พัฒนาระบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้
สัมพันธ์กับมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และมุ่งที่สร้างแนวทางการเรียนที่มุ่งให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (self directed learning) 
   7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมอืกับภายนอกจากเครอืข่ายที่มีอยู่ใหเ้พิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะกับหน่วยผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ให้เกิดการมสี่วนร่วมในการผลิต และการพัฒนาบุคลากรใน
ท้องถิ่นในระยะยาวที่สัมพันธ์กันระหว่างการผลิตและการใช้ 
 


