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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและสำคัญของปัญหา
การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบั ตรแก่บัณ ฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2524 ว่า “…การให้
การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่อนุชน ทั้งทางความรู้
ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง
ต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดี...” (กองการฝึก กองเรือยุทธการ, 2556, น. 1) จากพระบรม
ราโชวาทดังที่ ยกมาข้างต้น เป็ น การแสดงให้ เห็ นถึงความสำคัญ ของการศึกษาของประชาชนว่ามี
ความสำคัญต่อการพัฒ นาประเทศตลอดจนบุคลากรผู้ที่ให้การศึกษานั้นเป็นกลุ่มคนที่สำคัญในการ
หล่ อ หลอม กล่ อ มเกลาและสร้ างพลเมื องที่ ดี และเมื่ อ การศึ ก ษานั้ น มี ค วามสำคั ญ นโยบายด้ าน
การศึกษาจึงมีความสำคัญและเปรียบเหมือนเครื่องมือหลักในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่
สำคัญเพื่อใช้ในการสร้างมาตรฐานและส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำหนดจุ ด มุ่ งหมาย และหลั ก การของการจั ด การศึก ษา ที่ มุ่ งเน้ น ในเรื่อ งคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา
47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการประกัน
คุณภาพภายในเป็ น การสร้างระบบและกลไกในการพัฒ นา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริห ารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณ ภาพภายในเสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น. 12)
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ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มใช้
มาตั้งแต่ปี 2550 เป็ น ระบบแรกที่ให้ ส ถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ งได้นำไปใช้ในการประเมินผลการ
ดำเนินงานทุกปีการศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของแต่ละสถาบัน ซึ่งในรอบแรกตัวบ่งชี้ประเมินผลการดำเนินงานมีปัจจัยนำเข้ากระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ ต่อมา ปี 2553 ได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่ 2 มุ่งเน้นเฉพาะ
ปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ สำหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้นำตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 3 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาใช้ โดยถือ
เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการให้
ครบถ้ ว นทุ ก มิ ติ ข องระบบการประกั น คุ ณ ภาพ และในปี 2557 การประกั น คุ ณ ภาพรอบที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร (6 องค์ประกอบ) ระดับคณะ
(5 องค์ประกอบ) และระดับสถาบัน (5 องค์ประกอบ) โดยจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน
แต่ล ะระดับ เพื่อการควบคุมคุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพและการพัฒ นาคุณ ภาพ การ
จัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้ ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริห ารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะ
นำไปสู่การกำหนดแนวทางและการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรั บ การติ ด ตามตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยในทุ ก สามปี ต ามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทำ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเพื่อประกอบการพิจ ารณาขึ้น ทะเบียนหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) พัฒ นาการของการประกัน
คุณภาพภายในจะมีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังงานวิจัยของภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551)
ได้ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การ
ประกันคุณภาพก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพของงานและผลผลิต โดย
ส่งผลถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานและเกิดกระบวนการการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กระตุ้นให้
บุคลากรรู้จักหน้าที่ รู้จักการวางแผนการดำเนินการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นระบบ เกิดการ
เทียบเคียงสมรรถนะ มีการพัฒ นาจากจุดที่อ่อนที่สุดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดวัฒนธรรมการ
ประเมินภาพลักษณ์ที่ดี พัฒนาด้านการมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกันได้เกิดผลกระทบ
ด้านลบ คือ การสิ้นเปลืองงบประมาณ ทรัพยากรและเวลา เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้แก่
บุคลากร กระบวนการขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน และประเด็นที่สำคัญคือผลกระทบด้านความเชื่อมั่นว่า
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คะแนนที่ได้จากการประเมินผลนั้นมีคุณภาพจริงหรือไม่ เมื่อต้องคำนึงถึงผลการดำเนินนโยบายการ
ประกัน คุณ ภาพการศึ กษาระดับ อุดมศึกษา ผู้ วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาการนำนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาไปปฏิ บั ติ โดยมุ่ งเน้ น ศึ กษามหาวิท ยาลั ยวิจั ยแห่ งชาติเพื่ อ สะท้ อนการดำเนิ น
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา อีกทั้งผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป

1.2 คำถามวิจัย
ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติอยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
1.3.3 เพื่อเสนอแนะการพัฒนานโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ด้านเนื้อหา
สำหรับการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยศึกษาเฉพาะการประกันคุณภาพภายใน
1.4.2 ด้านประชากรและพื้นที่
ประชากรและพื้น ที่ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้ว ย ผู้บริห าร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ที่รับ ผิดชอบหรือมีส่ วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ยวิจัยแห่ งชาติ
จำนวน 9 แห่ ง ได้แก่ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ใ ห ม่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเรื่องของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ซึ่ งผลของการศึ ก ษาในครั้ งนี้ นั้ น เป็ น การศึ ก ษาการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในขอบเขตของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั้ง 9 แห่งของประเทศไทยเป็นชิ้นแรก หลังจากการค้นคว้าและศึกษา
งานวิจัยด้านนี้มา ยังไม่พบการศึกษาการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของขอบเขต
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง
1.5.2 สำหรับการศึกษานี้ทำให้ทราบถึงตัวแปรที่สำคัญ ทั้งในระดับมหภาค (ตัวแปรเกี่ยวกับ
หน่วยงานระดับบนที่กำหนดนโยบาย และระดับจุลภาค (หน่วยงานระดับล่างที่นำนโยบายไปปฏิบัติ)
ส่งผลต่อความประสบความสำเร็จของนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ได้หรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด
1.5.3 ผลการศึ ก ษาสามารถเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้ โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
1.5.4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำข้อค้นพบ
จากการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนานโยบายการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาได้

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ ตำรา
บทความวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสาระสำคัญนำเสนอตามลำดับดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2.3 การสังเคราะห์ป ัจ จัย ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.1.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
สำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานสำคัญใน
การเพิ่ มขี ดความสามารถทางวิ ชาการ ในระยะที่ ผ่ านมาสถาบั นอุ ดมศึ กษาทั้ งของรัฐและเอกชนใน
ประเทศไทยได้มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ภารกิจที่มีต่อการพัฒนา
ประเทศและสังคมเป็นผลให้ทบวงมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลทุกแห่ง ต้อง
เร่ งจั ดการดำเนิ นการในทุ กรู ปแบบที่ จะทำให้ การศึ กษาในระดั บอุ ดมศึ กษาเป็ นไปอย่ างมี คุ ณ ภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเหตุผลนี้ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
พ.ศ. 2539 เพื่ อให้ สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาต่ างๆ ได้ ท ราบถึ ง นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
การประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น
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เพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ดมศึก ษาได้ใช้เป็ น แนวทางในการดำเนิ น การพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณ ภาพการศึ ก ษาในสถาบั น อุด มศึ กษาซึ่ งผู้ วิจัย ขอนำเสนอแนวคิ ด พื้ น ฐานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการและความจำเป็นใน
การประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการและระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
Morgan & Murgatroyd (อ้างถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทั กษ์ และสุ ช าติ กิจพิ ทักษ์ , 2545,
น. 2) ได้นิยามการประกันคุณภาพการศึกษาว่าหมายถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากน้อยเพียงไร
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541, น. 1) ได้นิยามความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า
คือกิจกรรม แนวปฏิบัติที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพของการศึกษา โดยหาก
สามารถดำเนินกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติได้ตามระบบระเบียบแบบแผนที่ได้กำหนดหรือวางแผนไว้ก่อน
หน้าอย่างสมบูรณ์สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อาจ
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระบบระเบียบแบบแผนนั้น จะ
กลายเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่ตรงตามเป้าประสงค์ไว้อย่างแน่นอน โดยการจะทราบถึงประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึก ษานั้ น เกิ ดจากกระบวนการการประเมิ น ผลการ
ดำเนิ นงานโดยการประเมินผลควรจะควบคู่ไปกับการติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
ควบคู่กันไปด้วย
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา (2561) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาคื อ การประเมิ น ผลและการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งการจัดทำ
แผนพัฒ นาการจั ดการศึกษาที่มุ่ งคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่ อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี
รัตนะ บัวสนธ์ (2550) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีและผู้ใช้บริการว่า หน่วยงานทางการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจแล้วทำให้ได้ผลผลิต (ผู้เรียนและผลงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษา)
เป็นไปตามที่ประชาชนหรือผู้ใช้บริการคาดหวังและพึงพอใจ
2.1.3 ลักษณะของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจำแนกได้ 2 ส่ ว น คื อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
(Internal quality assurance) และการประกันคุณภาพภายนอก (External quality assurance)
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ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเพราะการประกันคุณภาพทางการศึกษาเริ่มดำเนินการจากการประกัน
คุณภาพภายในก่อน โดยเป็นเรื่องของหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการเองอย่างเป็นระบบตามหลัก
PDCA และมี การทำรายงานการประเมิน ตนเอง (Self-Assessment Report-SAR) ตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมและสะท้อนภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา จากนั้นคณะหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายนอก จะจัดให้มีคณะผู้ประเมินดำเนินการประเมินหน่วยงานทาง
การศึกษาโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏจากรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลที่รวบรวมได้จากการ
ตรวจเยี่ ยมประกอบกัน และมีการเผยแพร่ให้ ส าธารณชนรับรู้ในลั กษณะของระดับและจัดอันดับ
คุณภาพ พร้อมทั้งส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รัตนะ
บัวสนธ์, 2550)
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
โดยการดำเนินการของสถาบันการศึกษาเองเพื่อให้มีความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการตาม
ภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบ
ดำเนินการให้มีลักษณะเป็นงานประจำตามปกติและทำต่อเนื่องทุกปีการศึกษาและเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำ
ควบคู่กับ การบริ ห ารจั ดการศึ กษา โดยถือเป็ นเสมือนการรายงานประจำปีของสถาบั นการศึกษา
(สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2541; รัตนะ บัวสนธ์, 2550)
ส่วนความหมายของการประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การดำเนินการตามระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในพร้อมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลทั้งระบบ โดยหน่วยงานภายนอก
เพื่อประกันว่าสถาบันการศึกษาดำเนินการภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพ
ภายนอก ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประเมิน
คุณภาพ และการให้การรับรอง (สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2541) โดยจำเป็นต้องอาศัยมาตรฐาน
และตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ ป็ น แกนกลางใช้ ร่ ว มกั น ของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ในแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
(รัตนะ บัวสนธ์, 2550)
ทั้งนี้ ลักษณะของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยสามารถสรุป
โดยสังเขป ตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 สรุปลักษณะของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
การประกันคุณภาพภายใน
กระบวนการ :
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การดำเนินงานตามแผน
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การติดติดตามผลการดำเนินการให้มีคุณภาพ
การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลทุกปี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือ และแนะนำสถาบันการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันการศึกษา,หน่วยงานต้น
สังกัดหรือที่กำกับดูแล

การประกันคุณภาพภายนอก
กระบวนการ :
หน่วยงานต้นสังกัดที่กำกับดูแลจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา พร้อม
ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบให้กับ สมศ.
สมศ. ดำเนินการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
สมศ. จัดส่งรายงานการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้กับ
สถาบันการศึกษาเป็นแนวทางดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแลติดตามผล
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับ
ดูแล, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)

แหล่งที่มา : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2.1.4 หลักการและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกอบไปด้วยภารกิจสำคัญ 4
ประการ ได้แก่ สถาบันที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ดี สถาบันที่มีการวิจัย สถาบันที่มีการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และสถาบันที่คำนึงถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการศึกษาจึงมี
ความจำเป็นและสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องใด ๆ ส่งผลให้ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับรวมไปถึงในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเร่งดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
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ประกอบด้วย (1) แนวโน้มของคุณภาพบัณฑิตภายในประเทศ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา แตกต่างกัน
มากขึ้น (2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา (3) ความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษาที่
ต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคม (4) สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล (6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กำหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่ งมีระบบประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในและมีการประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายนอก (7) การประกาศใช้ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2549 (8) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศ
แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และ (9) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558, น. 10-11)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้ นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ออกประกาศ
เรื่อง หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
โดยให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งระบบ
ประกันคุณภาพภายในต้องเสนอต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
, 2558: 17) จากนั้นการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ ปี 2557 ได้มีการดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง และปี 2558 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 โดยให้
ความสำคัญกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่รับใหม่และคุณสมบัติอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ซึ่งมีผลให้ มีสถาบั นการศึกษาต้องปรับปรุงและพัฒ นาหลักสู ต ร หรือปิดหลักสูตรเพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จนกระทั่งเมื่อปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 เพื่ อ ลดความซ้ ำ ซ้ อ นและคลาดเคลื่ อ นจากการปฏิ บั ติ
ทำให้ ไม่ส ะท้ อนความเป็ น จริงและเป็ นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแล และหน่วยงานภายในเกินความจำเป็น ซึ่งระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าว พยายามที่จะลดภาระที่เกิดจากการดำเนินงานของการประกัน คุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. โดยใช้ข้อมูลจากการประกันคุณภาพภายในมาเป็นฐานในการประเมินและติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการปรากฏตามตารางที่ 2.1 นอกจากนี้ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 แทนประกาศฉบั บ เดิ ม ซึ่ งได้ ใช้ ม าตั้ งแต่ ปี 2549 เพื่ อ ปรั บ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจากเดิม ดังปรากฏตามตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบมาตรฐานการอุดมศึกษา ระหว่าง ปี 2549 กับ 2561
มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2549

มาตรฐานการอุดมศึกษา ปี 2561

3 ด้าน
5 ด้าน
- ด้านคุณภาพบัณฑิต
- ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
- ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
- ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- ด้ านการสร้ างและพั ฒ นาสั งคมฐานความรู้ - ด้านการบริการวิชาการ
และสังคมแห่งการเรียนรู้
- ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- ด้านบริหารจัดการ
แหล่งที่มา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549,
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
2.1.5 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 11-12)
2.1.5.1 เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
2.1.5.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีการตรวจสอบทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับหลักสู ตร ระดับ คณะวิชา ตรวจสอบไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และสุ ดท้ายคือ
ระดับสถาบันอุดมศึกษาที่จะมีการตรวจสอบประเมินผลในภาพรวม โดยมีการตรวจสอบตามเกณฑ์
และกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพตามแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีผลการดำเนินงานเป็ นไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
2.1.5.3 เพื่อให้ทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
ทราบถึงสถานภาพของตนเอง เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ไปถึง
เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ตามแต่จุดเน้นและความต้องการของแต่ละสถาบันนั้น ๆ
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2.1.5.4 เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสถานภาพของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาดังจะสะท้อนให้
ทราบถึงจุ ดแข็งและจุ ดด้อยที่ ต้องปรับ ปรุง รวมไปถึงข้อเสนอแนะเพื่ อนำไปใช้ในการพัฒ นาการ
ดำเนิ น งานในแต่ ล ะระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และส่ ง ผลไปยั ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
2.1.5.5 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีความสามารถในการสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด
2.1.5.6 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
2.1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.6.1 พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณ ภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายนอก” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กลไกในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 12)
2.1.6.2 กฎกระทรวง เรื่อง การประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลให้
ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดย
กำหนดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามตารางที่ 2.1
2.1.6.3 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ เรื่อ ง มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
2554 ได้กำหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึก ษา ด้านการดําเนิ น การตามภารกิจ ของสถาบั น อุด มศึก ษา และกำหนดประเภทหรือกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการผลิต บัณฑิตระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี ให้ความสำคัญกับการจัดฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาค
การผลิตในชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่มุ่งเน้นในระดับปริญญาตรี เป็นการมุ่งไปที่การผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่ อพัฒนาให้กลายเป็นหลักที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
กลุ่ ม ค สถาบั นเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบั นที่เน้ นการผลิ ตบัณ ฑิ ต
เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทำวิทยานิพนธ์
หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน
กลุ่ ม ง สถาบั น ที่เน้น การวิจัยขั้น สู งและผลิ ตบั ณ ฑิ ต ระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา
โดยเฉพาะระดั บ ปริ ญ ญาเอกหมายความถึ ง สถาบั น ที่ เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัย รวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
2.1.6.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นธรรม และด้านการ
บริหารจัดการ
2.1.6.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริห าร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2.1.6.6 กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
ได้กำหนดแนวทางการพัฒ นาและแก้ปัญ หาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ำซ้อน ขาดคุณ ภาพและขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช้ ก ลไกการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเป็ น กลไกหลั ก ในการ
ดำเนิ น การ กล่าวคือ ให้ มีการสร้างกลไกการประเมินคุณ ภาพสถาบั นอุดมศึกษาตามพั นธกิจของ
สถาบั น ในแต่ล ะกลุ่ ม ซึ่งมีพื้น ที่ บ ริการและจุดเน้นระดับ การศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพัน ธกิจและ
บทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐาน
รากสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอำนาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท
ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2558: 13)
2.1.6.7 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม
ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน”
2.1.7 กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ การควบคุมคุณภาพ, การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2541, น. 5)
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2.1.7.1 การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็ น ส่ ว นที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่
จะมีผลต่อคุณภาพของบัณ ฑิตและต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุม
คุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินภายในด้วย
2.1.7.2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Auditing) การตรวจสอบผลการ
ดำเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการ
ตรวจสอบเชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่าสถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่
พัฒ นาขึ้น เพียงใด และมีขั้น ตอนการดำเนินงานที่จะทำให้ เชื่อถือได้ห รือไม่ว่าการจัดการศึก ษาจะ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2.1.7.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) กระบวนการประเมินผลการ
ดำเนินการโดยภาพรวมว่าเมื่อได้มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพจะกระทำได้อย่างเป็นระบบโดยมีเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ผู้ศึกษาได้เลือกใช้แนวคิดการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบการศึกษาดัง นั้นในส่วนนี้จึงได้ศึกษา
เพื่ อทำความเข้าใจหลั กการนำนโยบายไปปฏิ บั ติโดยเนื้อ หาจะประกอบด้ วย นโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบายสาธารณะความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ความสำคัญ ของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ และตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิ บัติ
รายละเอียดปรากฏดังนี้
2.2.1 นโยบายสาธารณะ
นโยบายสาธารณะเป็ น คำที่ ได้ยินบ่ อยในการบริห ารงานของภาครัฐ โดยมีนักวิช าการให้
ความหมายไว้ ห ลากหลายในการศึ ก ษานโยบายสาธารณะ โดยแต่ ล ะนิ ย ามและความหมายที่
นักวิชาการได้จำกัดความไว้มีความแตกต่างตามวัตถุประสงค์หรือแตกต่างตามแนวทางความสนใจใน
การศึกษาของแต่ละท่าน เช่น นโยบายสาธารณะหมายถึง แนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล
ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
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Easton (1953, น. 134) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า คือ อำนาจในการ
จัดสรรคุณค่าหรือค่านิยมต่าง ๆ ให้กับสังคม โดยทั้งนี้กลุ่มคนที่มีอำนาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาล
Anderson (1953, น. 2) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า คือความสัมพันธ์
ของรัฐบาลกับสิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวถึงสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ โดยเป็นสิ่งที่
รัฐบาลนำไปกระทำจริงไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่กล่าวว่าจะทำหรือแค่ตั้งใจที่จะทำ โดยเมื่อนำไปกระทำแล้ว
ต้องเกิดผลที่ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
Friedrich (1969, น. 79) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะ คือ ชุดข้อเสนอของ
การกระทำทั้ง บุคคล กลุ่ม หรือรัฐที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมที่มีทั้ ง ปัญหา และโอกาส โดยที่
นโยบายนั้นได้จัดขึ้นเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายใต้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาและบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นโยบายไม่ใช่การเกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่สนใจ หรือสะเพร่า แต่เกิดจากความ
รอบคอบในการประเมินทั้งผลดีและผลเสียของการจัดทำนโยบายทางเลือก โดยการตัดสินใจนั้นเกิด
จากการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและเห็นว่าจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการ
Sharkansky (1970, น. 1) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า คือ การดำเนิน
กิจกรรม การกระทำที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบริการ ที่เกิดจากภาครัฐ เช่น การบริการและการจัดการ
ด้านการศึกษา การบริการด้านสวัสดิการสังคม การบริการในการจัดสร้างระบบคมนาคมต่าง ๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดระเบียบเพื่อใช้ในการควบคุมด้วย
Dye (1995, น. 2-3) ได้นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า คือสิ่งที่รัฐเลือกที่จะ
กระทำหรือไม่กระทำ เนื่องด้วยการที่รัฐมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย รัฐจึงจำเป็นต้องมีการวาง
ระเบียบ ออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมความขัดแย้งภายในสังคม รวมถึงการสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ดีให้แก่
สมาชิกในสังคม นโยบายสาธารณะนั้นจึงกลายเป็นสิ่งซึ่งมีขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนหรือกฎระเบียบในการ
ควบคุมพฤติกรรม จัดระบบการบริหาร รวมถึงการจัดสรรและแจกจ่ายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกใน
สังคม
ถวัล ย์รัฐ วรเทพพุฒิ พงษ์ (2540, น. 10) กล่ าวว่า “นโยบายสาธารณะ หมายถึงแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐบาลซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์แน่นอนเพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ปัญหาในอนาคต และเพื่อก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา”
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545, น. 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หรือนโยบายของรัฐบาล
คือกิจกรรมทุกประเภทโดยล้วนแล้วแต่เกิดมาจากกรอบที่กล่าวถึงสิ่งที่ควรกระทำว่าคืออะไร ควร
กระทำเมื่อไหร่ และควรจะกระทำที่ไหน ซึ่งต้องมีความชัดเจนจากนั้นค่อย ๆ พัฒนากลายเป็นกรอบ
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล
สมพร เฟื่องจัน ทร์ (2552, น. 9) กล่าวสรุปจากความหมายที่ห ลากหลายของนักวิชาการ
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะโดยรวมว่าคือ ผลรวมของการตัดสินใจ และการกระทำที่กลุ่มคนในระบบ
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รัฐบาลดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ถูกกระทบ กล่าวคือการกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อ
หาจุดพอดีให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกระทบต่อผู้เสียประโยชน์ให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ ซึ่ ง จุ ด พอดี นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ย ากในการตั ด สิ น ใจ นโยบายในมี แ นวโน้ ม ในรู ป แบบของการ
ประนีประนอมระหว่างกลุ่ม ต่าง ๆ ในสังคม
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2554, น. 21-22) ได้นิยามนโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่รัฐเลือ กที่
จะกระทำหรือไม่กระทำ โดยเป็นการใช้อำนาจของรัฐในการจัดสรรสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อค่านิยม
ในสังคม โดยทั้งนี้ต้องมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจำนวน
มาก และต้องเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่การกล่าวอ้างว่าจะกระทำเท่านั้น โดยนโยบายสาธารณะนั้นต้องเป็น
กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมาย
มยุรี อนุมานราชธน (2556, น. 18) กล่าวสรุปจากความหมายที่หลากหลายของนักวิชาการ
เกี่ย วกับ นโยบายสาธารณะโดยรวมว่า สามารถพิจารณาได้ 2 แนวทาง คือ นโยบายสาธารณะที่
หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาลกระทำ และ มิติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ทั้งนี้นโยบายสาธารณะใน
ความรวมจึงอาจหมายถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทำการตัดสินใจเลือกและกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อก่อให้เกิดการ
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการวางแผน จั ด ทำโครงการ มี แ นวการบริ ก าร
กระบวนการดำเนิ น งานที่ ชั ด เจนเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รือ เป้ าหมายที่ ได้ ตั้ งไว้ แ ต่ เริ่ม แรกโดย
จำเป็น ต้องสอดคล้ องกับ ความเป็ นไปได้และความเหมาะสมโดยทั้งนี้ต้องไม่ลื มที่จะคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชน
จากความหมายของนโยบายสาธารณะอาจสรุปได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่
รัฐเลือกกระทำหรือไม่กระทำเพื่อกำหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของ
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
2.2.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
กระบวนการของนโยบายสาธารณะนั้น ได้ถูกจำแนกแจกแจงตามแต่นักวิชาการแต่ละคนจะ
มีการจัดลำดับ แต่ทั้งนี้กระบวนการและขั้นตอนของนโยบายสาธารณะของนักวิชาการทั้งหลายไม่ได้มี
ความแตกต่างกันมาก โดยงานวิจัยเล่มนี้จะหยิบยกกระบวนการจากนักวิชาการดังนี้
สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ์ (2554, น. 315-316) กระบวนการนโยบายสาธารณะคลอบคลุ ม
กระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) การก่อรูปนโยบาย (2) การกำหนดทางเลื อกและการตั ดสินใจ
นโยบาย (3) การนำนโยบายไปปฏิ บัติ (4) การประเมิน ผลนโยบาย โดยแต่ล ะขั้นตอนหรือแต่ล ะ
กระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรืออยู่อย่างอิสระ ทุกขั้นตอนและกระบวนการจะมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554, น. 209) การศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็น
3 ขั้นตอนพื้นฐานคือ (1) การกำหนดนโยบาย (2) การนำนโยบายไปปฏิบัติ และ (3) การประเมินผล
นโยบาย
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วรเดช จั น ทรศร (2547) ได้กล่ าวว่ากระบวนการนโยบาย ประกอบด้วย (1) การกำหนด
นโยบาย (2) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (3) การประเมินผลนโยบาย (4) การวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับ
ของนโยบาย
Howlett, Ramesh & Perl (2009, น. 10-11) ได้จำแนกกระบวนการนโยบายใน 7 ขั้นตอน ได้แก่
(1) การรวบรวมความคิดจากผู้ที่จะร่วมกันกำหนดนโยบาย (2) การกำหนดทางเลือกนโยบาย (3) ผู้
ตัดสินนโยบายกำหนดแนวทางปฏิบัติ (4) กำหนดทิศทางเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน เช่น การออกข้อบังคับ
(5) การนำนโยบายไปใช้ผ่านระบบราชการ หรือว่า ศาล (6) เมื่อนำไปใช้แล้วจะเกิดขั้นสิ้นสุดของ
นโยบาย หรือหากนโยบายไม่สามารถไปต่อก็จะกลายเป็นขั้นที่ต้องยกเลิกนโยบาย (7) การประเมินผล
นโยบาย เพื่อตรวจสอบถึงผลของนโยบายว่าตรงกับที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่
2.2.3 ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
การศึกษาความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะทำให้ผู้สนใจศึกษาได้ทราบถึงขอบเขต
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความครอบคลุมในกิจกรรมส่วนไหนของการวิเคราะห์นโยบายบ้าง โดย
ทั้งนี้ การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบั ตินั้น มีการนิ ยามจากทั ศนะที่ห ลากหลายและแตกต่างจาก
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องดังนี้ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554, น. 398-413)
Williams (1971 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , 2554, น. 398-399) ได้ให้ทัศนะว่าการนำ
นโยบายไปปฏิบั ติคือความพยายามที่จะตัดสิ นความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและ
ทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง (a cohesive organizational unit) และกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
มีลักษณะที่สำคัญสองประการคือ ประการแรก องค์การต้องมีความสามารถในการรวบรวมคนและ
ทรัพยากรขององค์การให้มีเอกภาพ โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้นำขององค์การเป็นผู้มี
ภาวะผู้นำสูง(Leadership)และเข้าใจถึงความสำคัญของพลังในการร่วมมือของบุคลากรในองค์การ
ประการที่สอง ความพยายามในการกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
กล่าวคือผู้นำองค์การควรชี้ให้บุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างชัดเจนโดยใช้
ปัจจัยต่างๆในการกระตุ้น (motivation)รวมถึงมีการกำหนดสิ่งจูงใจ (incentives) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมี
ขวั ญ และกำลั งใจใน (morale) การปฏิ บั ติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยสรุป ได้ ว่ า
ขอบเขตการนำนโยบายไปปฏิบั ติตามแนวคิดของ Williams คือการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของ
องค์การในการปฏิบัติภารกิจที่ได้มอบหมายให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Pressman & Wildavsky (1984 อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2554, น. 399-401) ได้มีการ
นิยามของการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ใน 2 ช่วงกล่าวคือในช่วงปี 1973 กล่าวถึงการนำนโยบายไป
ปฏิบัติอย่างเรียบง่ายไว้ว่าคือการดำเนินงานให้ลุล่วง ให้ประสบความสำเร็จ ให้ครบถ้วนและเกิดผล
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ผลิตที่สมบูรณ์ โดยต่อมาในปี 1984 ได้มีการนิยามความหมายเพิ่มเติมโดยเห็นว่าการนำนโยบายไป
ปฏิบั ตินั้ น เป็ น กระบวนการปฏิสั มพั น ธ์ระหว่างการกำหนดเป้าประสงค์และการปฏิ บัติเพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ โดยคุณลักษณะสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติสามารถจำแนกได้ดังนี้
ประการแรก การนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งหมดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประการที่ส อง กระบวนการหลั กในการนำนโยบายไปปฏิบัติคือกระบวนการปฏิ สั มพันธ์
ระหว่างการกำหนดเป้าประสงค์ของนโยบายและการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ ดังนั้นการกำหนด
เป้าประสงค์จึงต้องคำนึงถึงความชัดเจน ความเที่ยงตรงในการแก้ไขปัญหา และความเป็นไปได้ทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง และสำหรับส่วนของการปฏิบัตินั้นควรจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ความรู้ และความชำนาญที่ เหมาะสม มี ท รัพ ยากรเพี ยงพอต่อ การปฏิ บั ติ บุ ค ลากรมี ค วามเข้าใจ
เป้าประสงค์อย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบนั้นจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจ
ให้ผู้ปฏิบัตินั้นเชื่อมั่นตั้งใจและทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
ประการที่สาม การประเมินผลสำเร็จเป็นการกำหนดกรอบในการวัดความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติให้มีความชัดเจน โดยควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จให้ชัดเจน
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งหมายความถึงการประเมินผลจะต้องทำอย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการประเมินผล (method) เพื่อให้การประเมินผลสำเร็จสามารถระบุระดับความสำเร็จได้ชัดเจน
และสามารถให้ข้อแนะนำได้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในระหว่างการนำนโยบายไปปฏิบัติที่ควร
ได้รับการแก้ไขปรับปรุง
ประการที่สี่ การแปลงความเป็นนามธรรมของเป้าประสงค์ไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่มีความ
เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิ บั ติได้ ซึ่งผู้ รับ ผิ ดชอบการนำนโยบายไปปฏิ บัติ จะต้องเป็ นผู้
ตัดสินใจเพื่อส่งต่อความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจไปสู่ผู้ปฏิบัติโดยอาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจใน
ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประการสุดท้าย คือการสร้างความเข้าใจที่ดีทั้งระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน
และระหว่างหน่วยงานเป็น สิ่งที่สำคัญเนื่องด้วยสิ่งสำคัญของการร่วมมือและประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดจะส่งผลดีต่อการปฏิบั ติงานนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ห ากเกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานนั้นอาจจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลสำเร็จ
สรุปของความสำคัญในการนิยามการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Pressman และ Wildavsky
คือการรับรู้จุดที่การกำหนดนโยบายขององค์การราชการยุติ และการนำไปปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเริ่มต้น
โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ รั บ งบประมาณและอำนาจหน้ า ที่ (authority) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ผู้กำหนดนโยบายกำหนดไว้
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วรเดช จันทรศร (2545, น. 3) การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษาว่า องค์การที่
รับผิดชอบสามารถนำและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร และกลไกทั้งหมดนั้นปฏิบัติงานบรรลุ
ตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด
มยุ รี อนุ มานราชธน (2549, น. 218) ได้ส รุป ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบั ติที่
นั กวิช าการหลายท่านได้กล่ าวถึง ว่าคื อการแปลงวัตถุป ระสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจเป็ น
กฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐไปปฏิบัติให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการเพื่อดำเนินการให้เสร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550, น. 333) ได้ให้ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า
เป็นกระบวนการนำการตัดสินใจที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปปฏิบัติ โดยมีส่วนที่สำคัญอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน
ด้วยกัน (1) การจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรใหม่ หรือ มอบหมายงานให้หน่วยงานและบุคลากรเดิมที่
มีอยู่ นำนโยบายไปปฏิบัติ (2) แปลงจุดมุ่งหมายและเจตนาตามกฎระเบียบที่มีและพัฒนาให้กลายเป็น
แนวทางเพื่อให้ผู้นำไปปฏิบัติสามารถเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ (3) ประสานการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ แบ่งความรับผิดชอบภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (4) จัดสรรทรัพยากรให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของนโยบาย
สมพร เฟื่องจันทร์ (2552, น. 195) ได้ส รุปความหมายของการนำนโยบายไปปฏิบัติจาก
นักวิชาการหลายท่านไว้ว่า คือการปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดของนโยบาย โดยมีบุคคล กลุ่มบุคคล มี
กระบวนการและขั้นตอนมาเกี่ยวข้อง โดยส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ๆ
ผ่านกระบวนการประเมินผลนโยบาย
ณั ฐ ฐา วินิ จ นั ย ภาค (2554, น. 273) ได้ ส รุป ความหมายของการนำนโยบายไปปฏิ บั ติที่
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงไว้ว่า เป็นขั้นตอนที่อยู่ตรงกลางระหว่างขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
และขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย ซึ่งการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นจะดำเนินไปได้เกิดจากการแปลง
ความเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม โดยการแปลงให้เป็นแผน โครงการ กิจกรรม ตามลำดับ เพื่อ
ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้
2.2.4 ความสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2554, น. 410-413) การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งในด้านกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎี แนวทางการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติและต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งหมดด้วยความสำคัญ
ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้
ประการแรก ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ผู้ ตั ด สิ น ใจนโยบาย หากผู้ ตั ดสิ น ใจนโยบายเลื อ กนโยบายที่ ถู ก ต้ องและ
เหมาะสมนำไปปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จก็จะเป็นผลดีในการได้รับความเชื่อถือศรัทธา ซึ่งใน
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ทางตรงข้ามหากนำนโยบายไปปฏิบัติแล้วล้มเหลวก็จะส่งผลให้ถูกตำหนิหรือถูกวิพากษ์วิ จารณ์ในทาง
ลบจากประชาชน กล่าวได้ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลต่อ
อนาคตทางการเมืองของผู้ตัดสินใจนโยบายโดยตรง
ประการที่สอง ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง หากนำนโยบายไปปฏิ บั ติ แ ละสำเร็ จ ตาม
เป้าประสงค์จะสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มระดับความพึงพอใจต่อ
ผลงานที่เกิดขึ้นแก่ทั้งผู้ตัดสินใจนโยบายรวมถึงรัฐบาลผู้รับผิดชอบอีกด้วย ซึ่งหากเป็นไปในทางตรง
ข้ามนำไปปฏิบัติแล้วล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาแก่กลุ่มเป้าหมายได้แล้วนั้น ก็จะกระทบต่อความถึง
พอใจในผลงานหรืออาจส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม
ประการที่สาม ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยปฏิบัติ ถ้าการนำนโยบายไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จหน่วยปฏิบัติจะ
ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจทั้งจากผู้กำหนดนโยบายรวมถึงกลุ่มเป้าหมายว่าหน่วยงานที่นำไป
ปฏิบัติมีป ระสิทธิภ าพ ในทางตรงข้ามถ้าหากนำนโยบายไปปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จเกิดความล้มเหลว
หน่วยงานที่นำไปปฏิบัติจะถูกตำหนิทั้งจากผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องว่าทำงาน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ประการที่สี่ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เนื่องด้วยความจำกัดของทรัพยากรถ้าหากการ
นำนโยบายไปปฏิ บั ติ ป ระสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์แสดงถึงการใช้ท รัพ ยากรอย่างรู้ คุ ณ ค่ า
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าเพราะสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือของสังคมอย่างได้ผล ในทาง
ตรงกั น ข้ ามถ้ า หากการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ ไม่ ป ระสบความสำเร็ จก็ จ ะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดการสูญเปล่าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ
ประการที่ห้า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
และหากการนำนโยบายไปปฏิบั ติประสบผลตามเป้าประสงค์จะทำให้ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี
ประเทศมีการพัฒนามีความก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ในทางตรงข้ามถ้าการนำนโยบายไป
ปฏิบั ติล้มเหลว ปั ญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข สภาพปัญหาอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นผู้รับผิดชอบการพัฒนาประเทศจะต้องพยายามตัดสินใจเลือกนโยบายที่มีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มอบหมายไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศ
ประการสุดท้าย การนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความสำคัญต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ
โดยเข้าไปมีบ ทบาทตั้งแต่การกำหนดทางเลือก เนื่องด้วยนักวิเคราะห์ นโยบายนั้นจะต้องคำนึงถึง
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ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติเท่านั้น อีกทั้งควรจะต้องคำนึงถึงการกำหนดแนวทางในการ
นำไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
จุ ม พล หนิ ม พานิ ช (2549, น. 182) ความสำคั ญ ของการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ นั้ น มี
ความสำคัญ อยู่ 3 ประการดังนี้
ประการแรก การนำนโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ ง ในกระบวนการนโยบาย
กล่าวคือการนำนโยบายไปปฏิบัติเ ป็นลำดับขั้นตอนที่ต่อมาจากการกำหนดนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว โดย
ขั้นตอนนี้จึงเป็นส่วนที่ทำให้กระบวนการนโยบายดำเนินไปอย่างสมบูรณ์
ประการที่สอง จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นคือความต้องการที่จะ
ได้นโยบายที่เหมาะสม ถูกต้อง และสามารถดำเนินการให้บรรลุเ ป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่การกำหนด
นโยบายขึ้นมานั้น มีการใช้ข้อความที่บางครั้งเป็นนามธรรม การแปลงสิ่ งที่ได้กำหนดไว้เพื่อนำไป
ปฏิบัติจึงสำคัญ ดังนั้นขั้นตอนการนำไปปฏิบัติจึงเป็นขั้นตอนที่จะสามารถทำให้เกิดกระบวนการที่จะ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
ประการที่สาม แก่นหลักของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นคือการที่มีการดำเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย หากการนำนโยบายไปปฏิบัติมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ออกมาย่อมสำเร็จไม่
ล้มเหลว ผลประโยชน์ก็จะตกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายนั้น ๆ
มยุรี อนุมานราชธน (2549, น. 220) กล่าวถึงความสำคัญของการนำนโยบายไปปฏิบัติในแง่
ที่ว่า เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ทั้งสองกระบวนการนี้ไม่
สามารถแยกกันได้ กล่าวคือ การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย และกลยุท ธ์ของนโยบายกั บ สภาพที่ แท้ จริงขององค์ การในการ
ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง กิจกรรมในการนำนโยบายไปปฏิบัติจึงมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนโยบายเป็น
อย่างมาก นโยบายจะประสบผลสำเร็จได้มากขึ้นนั้น จึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนการกำหนดนโยบายส่วนหนึ่ง
แต่หากการนำนโยบายไปปฏิบัติไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ก็ไม่อาจเป็นดังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
2.2.5 ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการที่ มุ่ งเน้ น ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
การพึ่ ง พา รวมไปถึ ง ความเป็ น อิ ส ระของบุ ค คล และองค์ ก าร ทั้ ง นี้ Paul L. Berman ได้ แ บ่ ง
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระดับมหภาค (Macro) และขั้นตอน
ระดับจุลภาค (Micro) (วรเดช จันทรศร, 2551, น. 32)
2.2.5.1 การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation) คือ
การที่หน่วยงานระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสม (Berman 1978
อ้างใน วรเดช จันทรศร, 2551, น. 32) ซึ่งปัจจัยสำคัญสำคัญที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติใน
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ระดับ มหภาคไม่แน่น อนหรือล้มเหลว ได้แก่ ความขัดแย้งของเป้าหมาย การให้การสนับสนุนหรือ
อำนาจในการปฏิบั ติที่แตกต่างกัน การขาดแคลนทรัพยากร และอุปสรรคด้านการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานหรือองค์การ (Berman & McLaughlin 1977 อ้างใน วรเดช จันทรศร, 2551, น. 33-34)
ทั้ งนี้ การนำนโยบายไปปฏิ บั ติในระดั บ มหภาค สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ขั้ น ตอนหลั ก ได้แ ก่ (1)
ขั้นตอนการแปลงนโยบาย เนื่องจากนโยบายนั้นออกมามีความเป็ นนามธรรมสูง การจะนำไปปฏิบัติ
ต้องแปลงนโยบายออกมา เพื่อสร้างแนวทางสำหรับการนำไปปฏิบัติ โดยออกมาในรูปแบบแผนงาน
หรือโครงการ และ (2) ขั้นตอนการยอมรับ หลังจากการแปลงนโยบายขั้นตอนต่อไปคือ การพยายาม
สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานระดับล่าง กล่าวคือ หากนโยบายมี แผนงาน โครงการแล้ว
ลำดับต่อไปคือ การสร้างการยอมรับจากผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้ (วรเดช จันทรศร ,
2551, น. 34-36)
2.2.5.2 การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) คือ
การที่หน่วยงานระดับล่าง เมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานระดับแล้ว ก็ต้องกำหนดแนว
ทางการปฏิ บั ติงานให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายที่ ได้ รับ การถ่ายทอด (Berman 1978 อ้างใน วรเดช
จัน ทรศร, 2551, น. 32) โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การประสาน
ประโยชน์ระหว่างเจ้าของโครงการกับองค์การระดับล่างที่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการอาศัย
การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ทั้งนี้ การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ประกอบด้วย 3
ขั้น ตอนหลั ก ได้แก่ (1) ขั้น ตอนการระดมพลั ง (Mobilization) เป็นขั้นตอนที่ห น่วยงานระดับล่ าง
หรื อหน่ ว ยงานปฏิบั ติ การต้ องดำเนิน การ 2 กิจกรรม ได้แก่ การพิ จารณาเพื่ อ ให้ เกิ ดการยอมรับ
นโยบาย และการแสวงหาการสนับสนุนภายในหน่วยงานเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม และส่งผลไปสู่
การระดมพลัง (2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) เป็นขั้นตอนที่เกิดหลังจากมี
การยอมรับกับนโยบายและแบบแผน โครงการที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อเกิดการยอมรับก็จะนำไปสู่การ
นำไปปฏิบัติ โดยในขั้นตอนนี้อาจมีการปรับหรือเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างเพื่อสร้างความเหมาะสม
สำหรับการปฏิบัติ และ (3) ขั้นตอนการสร้างความเป็นปึกแผ่น (Institutionalization) สำหรับขั้น
ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำไปปฏิบัตินั้น ขึ้นกับการมีความสามัคคี
และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ กล่าวได้ว่าหากมีแต่นโยบาย และแนวทางการนำไปปฏิ บัติ แต่ขาดซึ่ง
กลุ่ ม คนหรื อ หน่ ว ยงานที่ น ำไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว นั้ น นโยบายคงไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น และประสบผลตาม
เป้าประสงค์ได้ (วรเดช จันทรศร, 2551, น. 38-42)
จากการค้นคว้าและหาข้อมูลทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการนำนโยบายไป
ปฏิบั ติ ผู้วิจั ยได้ให้ ความสนใจในขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิ บัติในระดับ มหภาคและระดับ
จุลภาค การศึกษาครั้งนี้จึงได้หยิบยกกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Paul L. Berman เพื่อ
นำไปใช้เชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยเล่มนี้เป็นงานวิจัยที่จัดทำขึ้นในเรื่องของ
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลั ยวิจัย
แห่งชาติ ซึ่งมีความมุ่งหวังในการแสวงหาในประเด็นความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ว่าการ
นำนโยบายไปปฏิ บั ติ ที่ มี เนื้ อ หาโดยรวมเกี่ ย วกั บ การกำหนดนโยบายของหน่ ว ยงานระดั บ บน
การยอมรั บ นโยบายของหน่ วยงานระดับล่ าง ตลอดจนสร้ างการมีส่ ว นร่ว มและนำไปสู่ การจัดทำ
ขั้นตอนในการปฏิบัติ หากขาดปัจจัยสำคัญทั้งสองระดับก็จะไม่เกิดขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติได้
อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนไม่เกิดความสำเร็จของนโยบายอย่างแน่นอน จากความสนใจในประเด็นนี้จึง
เป็นที่มาของการหยิบยกการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การศึกษา
2.2.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2.2.6.1 สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2554, น. 431-432) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
นำนโยบายไปปฏิ บั ติ (Factors Influencing Policy Implementation) จะทำให้ ท ราบว่ า ใน
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ความสำเร็จ (success) หรือความล้มเหลว (failure) ของการนำ
นโยบายไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการดังต่อไปนี้
ประการแรก แหล่งที่มาของนโยบาย (source of policy) ประกอบไปด้วย
1) การแถลงการณ์ ห รื อ คำสั่ ง ของฝ่ า ยบริ ห าร ลั ก ษณะของนโยบาย
ประเภทนี้ อาจกระทำในรู ป ของการประกาศแถลงการณ์ ห รือมติของคณะรัฐ มนตรี ซึ่งก่อนจะถึ ง
ขั้นตอนนี้จะต้องผ่านขั้นตอนการก่อรูปนโยบาย (policy formation) การพัฒ นาทางเลือกนโยบาย
(policy alternative development) และการตั ด สิ น ใจเลื อ กนโยบาย (policy decision) มา
เรียบร้อยแล้ว โดยนโยบายที่ดีนั้นจะต้องมีความชอบธรรม (legitimacy) มีความถูกต้อง (rightness)
และสอดคล้องกับค่านิยมของสังคม (social values)
2) เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย กฎหมายคือรูปธรรมของนโยบายที่
ผ่านกระบวนการตัดสิน ใจนโยบายและได้รับความเห็ นชอบจากฝ่ ายนิติบัญ ญั ติให้ ประกาศใช้เป็ น
กฎหมายได้ กฎหมายจึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการทางการเมือง
3) ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ในการประกาศใช้
กฎหมายโดยทั่ ว ไปจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละฝ่ า ยบริ ห ารมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกล่าวคือนโยบายใด ๆ ของฝ่ายบริหารที่จำเป็นจะต้องประกาศเป็นกฎหมาย
จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นการนำ
นโยบายไปปฏิบัติจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยปริยายโดยเฉพาะ
อิทธิพลในการเจรจาต่อรองเพื่อดัดแปลงหรือปรับแต่งสาระสำคัญของกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย
4) ข้าราชการระดับสูง โดยปกติหน่วยงานราชการและองค์การราชการต่าง
ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน โดยนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา
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สาธารณะให้สำเร็จ รวมถึงยังมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มการก่อรูปนโยบายและการพัฒนาทางเลือก
นโยบายอีกด้วย
5) การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาลโดยทั่วไปคำพิพากษาของศาลฎีกา
ถือเป็ น สิ้น สุ ด และจะกลายเป็ น นโยบายสาธารณะที่ส ำคัญ ของทุกสังคม ดังนั้นองค์การราชการที่
รับ ผิ ดชอบการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ จึงต้ องปฏิ บั ติ ตามคำพิ พ ากษาของศาลสู งสุ ดหรือ ศาลฎี ก าที่
เกีย่ วข้องกับงานของตนเองและถือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ประการที่ส อง ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of policy) ความชัดเจนของ
นโยบาย เป็นรากฐานที่สำคัญของความมุ่งหมายของนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
ทั้งนี้ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ การระบุปัญหา
นโยบายอย่ างครอบคลุ มครบถ้ว น การกำหนดผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญ หาอย่างชัดเจน การ
กำหนดกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หา และการประเมิ น ทรัพ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ในการ
ดำเนิ น การอย่ างเหมาะสม โดยหากประกอบไปด้ วยปั จจัยทั้ งหลายเหล่ านี้แล้ ว จะส่ งเสริมการนำ
นโยบายไปปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประการที่ ส าม การสนั บ สนุ น นโยบาย (support for policy) เมื่ อ มี ก ารกำหนด
นโยบายแล้วจะถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนโยบายจากผู้ปฏิบัติ และผู้ที่
ได้รับผลจากการปฏิบัติตามนโยบายนั้น โดยทั้งนี้ผู้กำหนดนโยบายควรมีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนตั้งแต่
เริ่มแรกว่ามีกลุ่มผู้สนับสนุนมากกว่ากลุ่มคัดค้านเพื่อที่ จะป้องกันการเกิดการขัดขวางการนำนโยบาย
ไปปฏิบั ติ เพื่ อป้ องกัน การคัดค้าน จนส่ งผลให้ มีการยกเลิ กนโยบายการกำหนดนโยบายควรผ่ าน
กระบวนการวิเคราะห์ผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์อย่างถ้วนถี่เสียก่อน
ประการที่สี่ ความซับซ้อนในการบริหารงาน (complexity of administration) การนำ
นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ
ดังนั้นผู้บริหารควรจะพิจารณาการบริหารนโยบายทั้งมิติแนวราบ และแนวดิ่งควบคู่กันไป จะเห็นได้
ชัดว่ายิ่งมีจำนวนหน่วยงานหรือองค์การเข้ามาเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติมากเพียงใด ก็จะ
ยิ่งทำให้กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากแต่
ละหน่วยงานนั้นจะมีความคาดหวัง มีผลประโยชน์อีกทั้งมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการนำ
นโยบายไปปฏิบัติให้มีป ระสิทธิภ าพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจ
ตัดสินใจนโยบายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้องค์การที่มีความซับซ้อนสูง หรือมีสายบังคับบัญชา
ยาวเกินไป เนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งผลให้เกิดการบิดเบือนวัตถุประสงค์ของนโยบาย และการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายดังจะส่งผลให้กลายเป็นอุปสรรคที่
สำคัญต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
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ประการที่ ห้ า สิ่ งจู งใจสำหรับ ผู้ ป ฏิ บั ติ (incentive for implementers) การนำ
นโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ นอกจากปัจจั ยที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการสร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบริหารต่อผู้ปฏิบัติอีกด้วย การพิจารณาในด้านธรรมชาติของมนุษย์นั้น
ทำให้ตระหนักว่าบุคคลโดยทั่วไปย่อมประสงค์จะได้รับการยกย่อง การชมเชย การให้กำลังใจ และ
ได้รับ ผลตอบแทนจากการทำงาน ดังนั้นหากผู้ ตัดสินใจและผู้ บังคับบัญชามีภ าวะผู้นำ และเข้าใจ
คุณค่าของจิตใจผู้ปฏิบัติที่มีต่อสิ่งจูงใจ และสามารถจัดสรรสิ่งจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ปฏิบัติ การกระทำเหล่านี้ จะเสริมกำลังใจให้ผู้ ปฏิบัติมีศักยภาพที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประการสุดท้าย การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) ทรัพยากรเป็นปัจจัย
ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งนี้ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำนโยบายไป
ปฏิบัติควรตระหนักถึงผลประโยชน์หรือต้นทุนดังนั้นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้ องนั้นคือการคำนึงถึงการ
จัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการตลอดจนการพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.6.2 มยุ รี อนุ ม านราชธน (2549, น. 220-226) ได้ส รุป ปั จจั ยที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสำเร็จของการนำไปปฏิบัติว่าต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ประการแรก สภาพแวดล้ อมภายนอกหน่วยงานที่ เอื้ออำนวยต่อการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการบริหารนั้น เป็นอุปสรรคต่อการนำ
นโยบายไปปฏิบัติโดยที่อุปสรรคส่วนมากนั้นจะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกนโยบาย
ประการที่สอง เวลาและทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตาม
แนวทาง แผนงาน โครงการ โดยที่เงื่อนไข เวลาและทรัพยากรส่วนมากนั้นจะเป็นข้อจำกัดภายนอกตัว
นโยบาย ข้อจำกัดเวลาที่มีระยะสั้นเกินไป งบประมาณที่จำกัดเกินไป อาจทำให้การนำนโยบายไป
ปฏิบัติเผชิญปัญหาและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ประการที่ ส าม การวางแผนจั ด สรรทรั พ ยากรที่ ต้ อ งการใช้ การไม่ มี
ทรัพยากรที่ต้องการในการนำไปปฏิบัติใช้นั้น มักจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผนงานหรือโครงการนั้น ดังนั้นการควบคุมและมีการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
นั้น จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรละเลย เช่น การใช้เทคนิคโครงข่ายในการวางแผน และควบคุมกำลังคนและ
สินค้าคงคลัง เทคนิคเหล่านี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในขณะ
ดำเนินนโยบายได้
ประการที่สี่ นโยบายที่มีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎี หรือหลักสาเหตุและผลลัพธ์ที่
เชื่อถือได้ แท้จริงแล้วการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนหลังจากการกำหนดนโยบาย หากผู้กำหนด
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นโยบายไม่เข้าใจปัญหา ไม่ได้กำหนดสิ่งที่เหมาะสม และเป็นไปได้แล้วนั้นก็อาจจะส่งผลให้เกิดความ
ล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติได้
ประการที่ห้า ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพ ธ์เป็นความสัมพันธ์
ทางตรงโดยที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อื่ น ใดมาแทรกซ้ อ น กล่ า วคื อ นโยบายนั้ น เกิ ด จากการอาศั ย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลตามลำดับที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ หากมีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และผลสลับซับซ้อนเกินไปจะส่งผลต่อความเข้าใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติได้
ประการที่ห ก ความสั มพันธ์แบบพึ่ งพาระหว่างหน่ว ยงานอยู่ในระดับต่ำ
อาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นควรเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน โดยไม่เกิด
ภาวะพึ่งพาหน่วยงานอื่น การเกี่ยวพันกับหลายคนหลายหน่วยงานจะเพิ่มความซับซ้อนและความ
ยุ่งยากให้เกิดแก่การนำไปปฏิบัติ
ประการที่ เจ็ด ความเข้าใจและความเห็ นพ้ องกันในวัต ถุป ระสงค์ ความ
เข้าใจและความเห็ น พ้องกัน ในวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์ เป็นสิ่ งจำเป็นตลอดระยะเวลาที่มีการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ วัตถุประสงค์ควรเป็นที่เข้าใจและเห็นพ้องต้องกันในองค์การ จึงจะส่งผลให้การนำ
นโยบายไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ
ประการที่ แปด การจั ด กิ จกรรมตามลำดั บ อย่ างเหมาะสม การกำหนด
กิจกรรม รายละเอียด และลำดับต่าง ๆ นั้นควรเกิดขึ้นเพื่อทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีกรอบใน
การดำเนินกิจกรรม อีกทั้งยังรวมไปถึงการมีแบบแผนเพื่อใช้ในการควบคุมในทุกขั้นตอน กิจกรรมที่จะ
ดำเนินไปของการนำไปปฏิบัติ
ประการที่ เ ก้ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและประสานงานอย่ า งเต็ ม ที่ การ
ดำเนินการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นควรมีการติดต่อประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และใช้
เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
ประการที่ สิ บ ผู้ มี อ ำนาจที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติต้ อ งได้ รับ การยอมรับ ที่
แท้จริง เมื่อมีการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ที่เข้ามาควบคุมและบริหารการดำเนินการ จะต้องมีความ
น่ าเชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่ ย อมรั บ เพื่ อ ทำให้ บุ ค คลที่ รั บ คำสั่ งในการนำไปปฏิ บั ติ เคารพ เชื่ อ ถื อ และ
เห็นชอบ จึงจะส่งผลดีต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ
2.2.6.3 สมพร เฟื่องจันทร์ (2552, น. 225-226) ได้ทำการสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
ประการแรก สาระหรือเนื้อหาของนโยบายสาธารณะ โดยกล่าวว่า หาก
นโยบายมีลักษณะที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็จะสำเร็จได้ง่ายกว่านโยบายที่มุ่งหวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
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ประการที่สอง ความร่วมมือระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้นำไปปฏิบัติ
กล่าวคือหากผู้นำนโยบายไปปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีต่อผู้มอบหมายนโยบาย มีการให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินงาน นโยบายที่นำไปปฏิบัติจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูง
ประการที่สาม ลักษณะของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ กล่ าวคือขนาดของ
หน่ ว ยงาน จำนวนโครงสร้ างและผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา มี ผ ลต่ อ การนำนโยบายไปปฏิ บั ติ ทั้ งสิ้ น เช่ น
หน่วยงานที่มีขนาดเล็ก สายบังคับบัญชาสั้น มักมีโอกาสในการนำนโยบายไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่า
ประการที่สี่ วัตถุประสงค์ของ หากการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ย่อมส่งผล
ต่อการปฏิบัติไปในทิศทางที่ดีกว่าการมีวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือ
ประการที่ห้า การติดต่อสื่อสารและประสานงานกันเป็นปั จจัยที่สำคัญอีก
หนึ่งปัจจัยในการก่อให้เกิดการนำนโยบายไปปฏิบัติที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าที่กำหนดไว้
ประการที่ห ก ทั ศนคติของผู้ นำนโยบายไปปฏิบัติ นอกจากความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการและความต้องการของนโยบายแล้ว การมีทัศนคติที่ดี และการมีความมุ่งหวังให้
เกิดผลตามเป้าประสงค์ของนโยบายนั้นก็มีส่วนสำคัญ
2.2.7 ตัวแบบพื้นฐานเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติคือความพยายามในการรวบรวมองค์ความรู้การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ จากเหตุข้างต้นนี้จึงทำให้นักวิชาการจำนวนมาก
ให้ความสนใจและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย
ไปปฏิ บั ติ จากนั้ น จึ งได้ น ำเสนอออกมาในรูป ของตั ว แบบการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ ไว้
หลากหลายตัวแบบ โดยที่แต่ละตัวแบบนั้นมีจุดเน้น ตัวแปร ที่สนใจแตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยพบว่า ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้ใน
การศึกษางานด้านการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีจำนวนมากแต่สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษา
และหยิบยกตัวแบบมาทั้งสิ้นจำนวน 5 ตัวแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.7.1 ตัวแบบทางทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn
(อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551, น. 217-219) ตัวแบบนี้อธิบายถึงกระบวนการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ โดยเป็นการมองภาพจากบนลงล่าง และให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของการนำนโยบายไปปฏิบัติ จำนวน 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย 2) ทรัพยากรของนโยบาย 3) การสื่ อสารระหว่างองค์การ 4) ลักษณะองค์การในการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ 5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ 6) ความร่วมมือหรือท่าทีของ
ผู้นำนโยบายไปปฏิบั ติ และจากตัวแบบนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ เกิดการศึกษาตัวแบบและ
กระบวนการนโยบายอื่น ๆ ตามมาเป็นจำนวนมาก
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มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์

นโยบาย

การสื่อสารระหว่าง
องค์การและการ
บังคับ
ลักษณะของ
หน่วยงานที่นำ
นโยบายไปปฏิบัติ

ท่าทีของผู้นำ
นโยบายไปปฏิบัติ

ผลของการนำ
นโยบายไป
ปฏิบัติ

ทรัพยากร
เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
ภาพที่ 2.1 ตัวแบบทางทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn
แหล่งที่มา : Van Meter and Van Horn, 1975 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2551, น. 218)
2.2.7.2 ตัวแบบของ Edward III (อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551, น. 219 221) เป็นตัวแบบที่มองภาพจากบนลงล่างเช่นเดียวกับตัวแบบของ Van Meter and Van Horn แต่
เป็นตัวแบบที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 4 ปัจจัย
ประกอบไปด้วย 1) การสื่อสาร โดยต้องเป็นการสื่อสารที่เนื้อความถูกต้อง และถูกถ่ ายทอดไปยังผู้รับ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถูกคน 2) ทรัพยากร แม้คำสั่งจะชัดเจน ถูกสื่อสารอย่างดี แต่หากไม่มีทรัพยากร
งานก็อาจจะไม่สำเร็จ ทั้งนี้ทรัพยากรมีตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ห รือบุคลากร ระบบสารสนเทศ สิ่ ง
อำนวยความสะดวก งบประมาณ เป็นต้น 3) ท่าทีหรือทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่การ
ยอมรับและนำไปปฏิบัติ หรือทัศนคติของผู้นำไปปฏิบัติที่มีต่อนโยบายนั้น ๆ และ 4) โครงสร้างระบบ
ราชการหรือโครงสร้างองค์การที่ต้องสอดคล้องกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ
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การสื่อสาร
ทรัพยากร

ท่าที

การนำนโยบายไป
ปฏิบัติ

โครงสร้างระบบ
ราชการ
ภาพที่ 2.2 ตัวแบบของ Edward III
แหล่งที่มา : Edward III, 1980 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2551, น. 221)
2.2.7.3 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลของวรเดช จันทรศร มีฐานคติที่ว่าความสำเร็จของ
นโยบายนั้น ควรจะต้องเกิดจากการมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีภารกิจที่ชัดเจน และเมื่อ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์มีความชัดเจนแล้วจึงนำไปสู่ การส่งต่อภารกิจไปยังหน่วยงานที่ปฏิบัติผ่าน
กระบวนการมอบหมายงาน ซึ่งการมอบหมายงานและการดำเนินงานต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการกำหนด
มาตรฐานการทำงานไว้ด้วย เพื่อสร้างมาตรฐานในการตรวจสอบ และใช้เป็นเกณฑ์เพื่อปฏิบัติงาน
และการจะส่งเสริมให้ การนำไปปฏิบัติมีประสิ ทธิภ าพนั้นสามารถทำได้ด้วยการมีระบบวัดผลการ
ปฏิบั ติงาน มีระบบการให้คุณเมื่อทำถูกต้อง มีระบบการให้ โทษเมื่อทำผิดพลาด กล่าวโดยสรุปคือ
กระบวนการหรือขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมักเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ห รือ
เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสิ่งที่นโยบายต้องการกับแนวทางปฏิบัติเพื่อ
บรรลุผลลัพธ์ มีการสร้างมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผลที่สมบูรณ์และการมีมาตรฐานใน
การทำงานที่เด่นชัดย่อมส่งผลให้การใช้ระบบการให้คุณให้โทษเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นและ
การสร้างความเป็นธรรมในระบบจะช่วยเสริมสร้างให้มาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงขึ้นอีกด้วย (วรเดช
จันทรศร, 2551, น. 130-131 )

29

วัตถุประสงค์
การกำหนดภารกิจ
และมอบหมายงาน

การวางแผนและการ
ควบคุม

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

ผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ

ระบบการวัดผล
มาตรฐานในการให้
คุณให้โทษ
ภาพที่ 2.3 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลของวรเดช จันทรศร
แหล่งที่มา : วรเดช จันทรศร (2551, น. 131)
2.2.7.4 ตัวแบบด้านการจัดการวรเดช จันทรศร เกิดจากฐานแนวคิดทฤษฎีองค์การ
ที่ให้ ความสำคัญ และมุ่งเน้ น ความสนใจในการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นกับสมรรถนะของ
องค์การ กล่าวคือมีฐานคติที่ว่าองค์การที่มีประสิทธิภาพนั้นเมื่อนำนโยบายไปปฏิบัติก็จะส่งผลถึง
ความสำเร็จแก่นโยบายได้ ดังนั้นประเด็นหลักจึงเป็นการพูด ถึงขีดความสามารถของหน่วยงานหรือ
องค์การที่ไปปฏิบัติว่าจะต้องมีการคัดสรร และเลือกองค์การที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และ
เมื่ อ คั ด เลื อ กองค์ ก ารที่ เหมาะสมแล้ ว จึ งค่ อ ยเริ่ ม พิ จ ารณา บุ ค ลากรในองค์ ก ารนั้ น ว่ า มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งด้านการบริหาร และด้านเทคนิคเพียงพอในการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือไม่ จากนั้น
จึงเป็ น ไปตามกระบวนการขั้น ตอนที่ ว่าด้วยการวางแผนและการเตรียมการในด้านอื่น ๆ ภายใน
องค์ ก ารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ ประกอบไปด้ ว ยด้ า นวั ส ดุ สถานที่
เครื่องมือเครื่องใช้ และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คืองบประมาณตัวแบบนี้จึงเป็นความพยายามที่จะศึกษาหา
แนวทางการแก้ไขอุปสรรคของการนำนโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้ไขที่ตัวองค์การ (วรเดช จันทรศร,
2551, น. 133-135)
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โครงสร้าง
บุคลากร
สมรรถนะขององค์การ

ผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ

งบประมาณ
สถานที่
วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบด้านการจัดการ ของวรเดช จันทรศร
แหล่งที่มา : วรเดช จันทรศร (2551: 134)
2.2.7.5 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการวรเดช จันทรศร พัฒนามาจาก
แนวคิดของนักสังคมวิทยาในการมองหาสภาพความเป็นจริง มีความเชื่อว่าในแต่ละองค์การนั้นจะมี
อำนาจ โดยที่อำนาจนั้นจะไม่คงที่ อยู่อย่างกระจัดกระจาย และเล็งเห็นว่าอำนาจที่อยู่ในระดับ
ปฏิบัติการนั้นเกิดจากการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลโดยตรงกับการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551, น. 137-139)
ระดับความเข้าใจสภาพความ
เป็นจริงในการให้บริการของ
ผู้กำหนดนโยบาย
ระดับของการปรับนโยบายเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่
ประจำวันของผู้ปฏิบัติ

ผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ

ภาพที่ 2.5 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ ของวรเดช จันทรศร
แหล่งที่มา : วรเดช จันทรศร (2548, น. 138)
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จากการศึกษาตัวแบบพื้น ฐานเกี่ยวกับการนำนโยบายไปปฏิบัติข้างต้นทั้งหมด 5 ตัวแบบ
ผู้วิจัยจึงได้ทำการสรุปออกมาเป็นตารางที่ 2.3 และผู้วิจัยได้นำเอาตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้ง
5 ตัวแบบมาใช้ศึกษาปั จ จัย ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติร่วมกับการศึกษาข้อมูล จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดังรายละเอียดในหัวข้อ 2.3.3

ตารางที่ 2.3 สรุปตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ลำดับ
ชื่อตัวแบบ
ปีที่ถูกพัฒนา
นักวิชาการ
องค์ประกอบหรือปัจจัย
หรือคิดขึ้น
1.
ตัวแบบสหองค์การ
1975
Van Meter and 1) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
Van Horn
2) ทรัพยากรของนโยบาย
3) การสื่อสารระหว่างองค์การและการบังคับใช้
4) ลักษณะองค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง
6) ท่าทีของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
2.
ตัวแบบปฏิสัมพันธ์
1980
Edward III
1) การสื่อสาร
ระหว่างปัจจัย
2) ทรัพยากรโครงสร้างหน่วยงานหรือระบบราชการ
3) ท่าทีของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ
4) โครงสร้างระบบราชการ
3.
ตัวแบบที่ยึดหลัก
2527
วรเดช จันทรศร 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย
เหตุผล
2) การกำหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4) ระบบการวัดผล
5) มาตรฐานการให้คุณให้โทษ

อ้างอิง
(Van Meter and Van
Horn, 1975 อ้างถึงใน เรือง
วิทย์ เกษสุวรรณ, 2551, น.
217-219)

(Edward III, 1980 อ้างถึง
ใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ,
2551, น. 219-221)
(วรเดช จันทรศร, 2551, น.
130-131)
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อตัวแบบ
4.

5.

ปีที่ถูกพัฒนา
หรือคิดขึ้น
ตัวแบบด้านการจัดการ
2527

ตัวแบบทาง
กระบวนการของระบบ
ราชการ

2527

นักวิชาการ
วรเดช จันทรศร

วรเดช จันทรศร

องค์ประกอบหรือปัจจัย
1) โครงสร้าง
2) บุคลากร
3) งบประมาณ
4) สถานที่
5) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
1) ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการ
ให้บริการของผู้กำหนดนโยบาย
2) ระดับการยอมปรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
หน้าที่ประจำวันของผู้ปฏิบัติ

อ้างอิง
(วรเดช จันทรศร, 2551, น.
133-135)

(วรเดช จันทรศร, 2551, น.
137-139)
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2.2.8 การวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ และต้องมีการประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือการวัดความสำเร็จ
และความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551) ซึ่งการวัดความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นการวัดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติ (Level of Performance) หรือ
การวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลและขาดประสิ ท ธิ ผ ล (Effective-Ineffective) ของการนำนโยบายไปปฏิ บั ติ
(Glynn III อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551) ทั้งนี้การวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้หลายแนวทาง ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
Pressman & Wildavsky (1973 อ้ างถึ ง ใน กล้ า ท อ งขาว, 2548) ก ล่ า วถึ ง การวั ด
ความสำเร็จหรือความล้มเหลว สามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
1) การได้รับประโยชน์จากนโยบายของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเทียบกับที่กำหนดไว้
2) เวลาที่ ใช้ในการดำเนิ น การตามนโยบายหรือแผนจนสิ้ น สุ ดว่านานไปกว่าที่ กำหนดไว้
เท่าไหร่ อย่างไร
3) เงินหรือทรัพยากรที่ใช้ไปตามแผนและยังไม่ได้ใช้ เมื่อเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้ในแผนเป็น
อย่างไร
4) จำนวนงานหรื อ กิ จ กรรมที่ ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ไปแล้ ว กั บ ที่ เหลื อ อยู่ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนเป็นอย่างไร
Berman & Others (1973 อ้ า งถึ งใน กล้ า ทองขาว, 2548) กำหนดกรอบการพิ จ ารณา
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) ร้อยละที่โครงการบรรลุ เป้าหมาย เป็นการเปรียบเทียบผลที่กำหนดไว้ในแผนกับผลที่
เกิดขึ้นจริง ภายหลังจากการนำแผนไปปฏิบัติ
2) ผลรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายและแผน
3) ความต่อเนื่องของกิจกรรมเมื่อรัฐบาลหรือผู้ให้ทุนเลิกสนับสนุนโครงการ เป็นการพิจารณา
ความคงอยู่หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมเมื่อมีการยกเลิกการสนับสนุน
Cheema & Rondinelli (1980 อ้ า งถึ ง ใน กล้ า ทองขาว, 2548) กล่ า วถึ ง การพิ จ ารณา
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติมี 2 องค์ประกอบ คือ
1) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์แต่ละข้อกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2) ผลกระทบที่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายจากผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนโยบาย
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วรเดช จันทรศร (2551) กล่าวว่า ความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
สามารถวัดจากผลรวมของมิติได้ดังนี้
มิติที่เป็นการวัดผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งกระบวนการ แบ่งได้ดังนี้
1) ผลผลิต (Outputs) การวัดผลในระดับผลผลิตสามารถวัดได้โดยการใช้เกณฑ์ด้าน
ปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจ
2) ผลลั พธ์ (Outcomes) คือผลที่เกิดต่อจากผลผลิ ต การวัด ผลในระดับผลลั พ ธ์
สามารถวัดได้โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากนโยบาย
3) ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ย (Ultimate outcomes) เป็ น การวั ด ว่ า ผลผลิ ต และผลลั พ ธ์
โดยรวม ได้ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่อย่างไร
กล้า ทองขาว (2548) กล่าวถึงองค์ประกอบ 4 ประการที่มักจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาเป็นตัว
บ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายและแผน ได้แก่
1) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของนโยบายในระยะเวลาที่กำหนด
เป็นการพิจารณาผลผลิต (output) ของนโยบายที่เกิดขึ้น
2) การได้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงของกลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น การพิ จ ารณาที่ ผ ลลั พ ธ์
(outcomes) ของนโยบาย
3) ความต่อเนื่องของการปฏิบัติภายหลังนโยบายสิ้นสุด เป็นการพิจารณาความคงอยู่
ของกิจกรรมที่กลายเป็นงานประจำ
4) การนำวิ ธี ก ารที่ ได้ ผ ลไปใช้ ที่ อื่ น ๆ เป็ น การพิ จ ารณาความสามารถในการนำ
ประยุกต์ในพื้นที่อื่น
จากการศึกษาแนวคิดการวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังปรากฏตามตารางที่ 2.4

อ้างอิง
Pressman & Wildavsky (1973 อ้าง
ถึงใน กล้า ทองขาว, 2548)

Berman & Others (1973 อ้างใน
กล้า ทองขาว, 2548)
Cheema & Rondinelli (1980 อ้าง
ใน กล้า ทองขาว, 2548)
วรเดช จันทรศร (2551)

กล้า ทองขาว (2548)
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ตารางที่ 2.4 สรุปองค์ประกอบของการวัดความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ลำดับ
นักวิชาการ
องค์ประกอบ
1
Pressman &
1) การได้รับประโยชน์จากนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย
Wildavsky
2) เวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามนโยบายหรือแผน
3) เงินหรือทรัพยากรที่ใช้ไป
4) จำนวนงานหรือกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ
2
Berman & Others 1) ร้อยละที่โครงการบรรลุเป้าหมาย
2) ผลรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3) ความคงอยู่หรือความต่อเนื่องของกิจกรรมเมื่อมีการยกเลิกการสนับสนุน
3 Cheema & Rondinelli 1) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) ผลกระทบทางสังคมและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
4
วรเดช จันทรศร
1) ผลผลิต เป็นผลจากการดำเนินงานครบจำนวน เสร็จทันเวลา ตรงตามมาตรฐาน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ อยู่ในงบประมาณ
2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดต่อจากผลผลิต
3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลผลิตและผลลัพธ์โดยรวมส่งผลต่อการพัฒนา
5
กล้า ทองขาว
1) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย (ผลผลิต)
2) การได้รับประโยชน์โดยตรงของกลุ่มเป้าหมาย (ผลลัพธ์)
3) ความต่อเนื่องของการปฏิบัติภายหลังนโยบายสิ้นสุด (งานประจำ)
4) การนำวิธีการที่ได้ผลไปใช้ที่อื่นๆ
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2.3 การสังเคราะห์ปัจจัยที่จะทำการศึกษา
2.3.1 ตัวแปรตาม
การศึกษาตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการนำนโยบายไป
ปฏิบัติของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายการ
ประกั น คุ ณ ภาพไปปฏิ บั ติ จำนวน 10 เรื่อง ผู้ วิ จัย ได้ น ำแนวคิ ด ดั งกล่ าวมาสั งเคราะห์ เพื่ อ ค้ น หา
ความหมายและแนวทางการวัดความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ
จากตารางดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกองค์ประกอบของการวัดความสำเร็จของการนำนโยบายการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาไป โดยพิจารณาจากความถี่ เกินกึ่งหนึ่ งจากที่ นักวิช าการหรืองานวิจัย
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้ระบุไว้ ซึ่งมีจำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวัดผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 สังเคราะห์องค์ประกอบของการวัดความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติ




















ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน

การทบทวนปรับปรุงนโยบาย

การนำวิธีการที่ได้ผลไปใช้ที่อื่น

ความคงอยู่หรือความต่อเนื่อง



ผลกระทบที่เกิดขึ้น
(ผลลัพธ์บั้นปลาย)



กลุ่มเป้าหมายยอมรับปฏิบัติตาม
นโยบาย



การบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับ ( ผลลัพธ์)

งานหรือกิจกรรมที่สำเร็จ
(ผลผลิต)

1. Pressman & Wildavsky (1973)
2. Berman & Others (1973)
3. Cheema & Rondinelli (1980)
4. Sabatier & Mazmanian (1980)
5. วรเดช จันทรศร (2551)
6. กล้า ทองขาว (2548)
7. กิตติ บุนนาค
8. กานต์ เสกขุนทด (2552)
9. พรพิมล ปลั่งศรีสกุล (2557)
10. นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ (2550)
รวม

เงินหรือทรัพยากรที่ใช้

นักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เวลาที่ใช้ในการดำเนินการ

องค์ประกอบของการวัดความสำเร็จการนำนโยบายไปปฏิบัติ
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2.3.2 ตัวแปรอิสระ
การศึกษาตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการนำนโยบายไป
ปฏิบัติของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 6 ตัวแบบ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การนำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง ผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวมาสังเคราะห์
เพื่อค้นหาปัจจัยที่คาดว่าส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ได้ใช้กรอบการศึกษากระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ Paul L. Berman โดยการ
จัดกลุ่มของปัจจัยหรือตัวแปรเป็นระดับมหภาคและจุลภาค
จากตารางดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยที่จะทำการศึกษาโดยพิจารณาจากความถี่เกินกึ่งหนึ่ง
ของปั จ จั ย ที่ นั ก วิ ช าการหรื อ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ ร ะบุ ว่ า มี ผ ลต่ อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งได้ปัจจัยจำนวน 6 ปัจจัย โดยแยกเป็นระดับมหภาค
จำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสาร
ระหว่างองค์การของนโยบาย ส่วนระดับจุลภาค จำนวน 3 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างของ
หน่วยงานปฏิบัติที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
และบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 สังเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรจากตัวแบบของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ปัจจัยหรือตัวแปร
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บุคลากรที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติ

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

การสนับสนุนจาก
ส่วนกลางและท้องถิ่น

การสื่อสารระหว่างองค์การ







มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รวม






มาตรการให้คุณให้โทษ











การกำกับติดตามและ
ประเมินผล
























ลักษณะและโครงสร้างของ
หน่วยงานปฏิบัติ




ระดับจุลภาค
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง

1. ตัวแบบสหองค์การของ Van Meter and Van Horn (1975)
2. ตัวแบบทั่วไปของ Sabatier & Mazmanian (1980)
3. ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ Edward III (1980)
4. ตัวแบบเชิงบูรณาการของ วรเดช จันทรศร (2551)
5. ตัวแบบของกล้า ทองขาว (2548)
6. ตัวแบบปัจจัยร่วมของ สมบัติ ธำรงธัญวงค์ (2560)
7. กานต์ เสกขุนทด (2552)
8. พรพิมล ปลั่งศรีสกุล (2557)
9. นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ (2550)
10. วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2561)
11. วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ พลเดช (2559)
12. มยุรีย์ แพร่หลาย (2554)

ทรัพยากรนโยบาย

การกำหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน

ตัวแบบของนักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ระดับมหภาค
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2.3.3 นิยามและการวัด ปัจจัยที่ค าดว่า จะมีผลต่อการนำนโยบายการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
การสังเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ผู้วิจัย
ได้ คั ด เลื อ กตั ว แปรที่ ตั ว แบบของนั ก วิ ช าการและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งใช้ ในการศึ ก ษาได้ ร ะบุ ไว้
ซึ่งตัวแปรอิสระ คือ ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ (Y) โดย
มุ่งศึกษาผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บั้นปลายของนโยบาย ส่วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้ วย ปัจจัย
ระดับมหภาค 3 ตัวแปร ได้แก่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (X1) ทรัพยากรของนโยบาย
(X2) การสื่ อสารระหว่างองค์การ (X3) และปัจจัยระดับจุล ภาค ได้แก่ ลักษณะและโครงสร้างของ
หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (X4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิ บัติ(X5)
และบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (X6)
ทั้งนี้ การวัดตัวแปรดังกล่าวสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษานิยามและการวัดปัจจัย
คาดว่าจะมีผ ลต่อการนำนโยบายการประกันคุณ ภาพการศึกษาไปปฏิบัติของนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ จากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 2.7 เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
ในการนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวัดตัวแปร ซึ่งได้ระบุไว้ในบทที่ 3

ตารางที่ 2.7 นิยามหรือการวัดปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ
ปัจจัย
การนิยามหรือการวัด
1. ความสำเร็จของการ ระดับผลผลิต : การกำหนดวิธีในการตัดสินใจ การบังคับการใช้มาตรการที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ (Sabatier & Mazmanian อ้างถึง
นำนโยบายการประกัน ใน วรเดช จันทรศร, 2554) ผลการดำเนินงานครบตามจำนวน เสร็จทันเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ตรงตามมาตรฐาน และทุก
คุณภาพการศึกษาไป
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ (วรเดช จันทรศร, 2554) ร้อยละที่โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย (Berman & Others อ้างถึงใน กล้ า
ปฏิบัติ (Y)
ทองขาว, 2548)
ระดับผลลัพธ์ : ผลผลิตของหน่วยปฏิบัติมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย กลุ่มเป้าหมายพยายามยอมรับผลผลิตของ
นโยบาย (Sabatier & Mazmanian อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554) ผลประโยชน์ของนโยบายตรงกลุ่ม เสมอภาค เป็นธรรม สุจริต
รับผิดชอบ (วรเดช จันทรศร, 2554) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย การได้รับประโยชน์จากนโยบายของ
กลุ่มเป้าหมาย (ทองขาว, 2548) การได้รับประโยชน์จากนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย (Pressman & Wildavsky อ้างถึงในวรเดช จันทร
ศร, 2554) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (Cheema & Rondinelli อ้างถึงใน ทองขาว, 2548)
ระดับ ผลลั พธ์บั้ นปลาย: ผลผลิ ตและผลลั พ ธ์โดยรวมส่ งผลให้ เกิดผลต่อการพั ฒ นาประเทศ (วรเดช จันทรศร, 2554) ผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Berman & Others อ้างถึงใน กล้า ทองขาว, 2548) ผลกระทบทางสังคมและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น (Cheema
& Rondinelli อ้างถึงใน ทองขาว, 2548)
2. เป้าหมายและ
ความชัดเจนด้านตัวชี้วัดและความสอดคล้องกับความจริง (Van Meter and Van Horn (1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554)
วัตถุประสงค์ของ
นโยบายมีความชัดเจน เที่ยงตรง ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2560) การกำหนด
นโยบาย (X1)
เป้าหมาย วิธีการ รูปแบบ กระบวนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด มาตรฐานในการบรรลุผลสำเร็จไว้อย่างชัดเจน (วรเดช จันทรศร, 2554)
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (กิตติ บุนนาค, 2536)
42

ปัจจัยหรือตัวแปร
3. ทรัพยากรของ
นโยบาย (X2)
4. การสื่อสารระหว่าง
องค์การ

การนิยามหรือการวัด
งบประมาณที่พอเหมาะและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (Van Meter and Van Horn (1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554)
ความเพียงพอและเหมาะสม ในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ (วรเดช จันทรศร, 2554)
ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้และเข้าใจการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติโดยไม่ต้องตีความ
(สมบั ติ ธำรงธัญ วงศ์, 2560) การสื่ อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและหน่ว ยงานที่น ำนโยบายไปปฏิบั ติมีความชัดเจน
เทีย่ งตรง และมีความสม่ำเสมอ (Van Meter and Van Horn (1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2540)
5. ลักษณะและ
ระดั บ ความซั บ ซ้ อ นของลำดั บ ชั้ น ในการตั ด สิ น ใจ (Van Meter and Van Horn (1975 อ้ า งถึ ง ใน วรเดช จั น ทรศร, 2554)
โครงสร้างของ
ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้น (Pressman &
หน่วยงานที่นำนโยบาย Wildavsky (1973 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554) ความยืดหยุ่นของขั้นตอนการดำเนินงานขององค์การ (วรเดช จันทรศร, 2554)
ไปปฏิบัติ (X4)
6. ภาวะผู้นำของ
การสนับสนุนของผู้บริหารหน่วยงานอย่างเต็มที่ (Berman & McLaughin, 1978 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554) ผู้บริหารส่งเสริม
ผู้บริหาร (X5)
และแนะนำ ยอมรับฟังความคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและบรรยากาศที่ดี มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารืออยู่เสมอ รวมถึง
การรู้จักใช้แรงจูงใจในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกคนอื่น ๆ (วรเดช จันทรศร, 2554)
7. บุคลากรที่นำ
ทั ศ คติ ของผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ต่ อ นโยบาย ทั ก ษะและความรู้ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การยอมรับ ในเป้ า หมายและ
นโยบายไปปฏิบัติ (X6) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (วรเดช จันทรศร, 2554) ผู้ปฏิบัติงานพยายามปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย มีความรู้ความสามารถและมีความ
เข้าใจในเป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างดี (Sorg อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
สำหรับระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research เพื่อ
ตอบคำถามและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งรายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติห รือกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติของนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากกฎระเบียบ คู่มือ หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการประกัน
คุณภาพไปปฏิบั ติของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 9 แห่ง ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกตัวแปรอิสระ
จำนวน 6 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ดังนี้
3.1.1 ตัวแปรอิสระ (X)
3.1.1.1 ตัวแปรระดับมหภาค 3 ตัวแปร ประกอบด้วย
1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (X1)
2) ทรัพยากรของนโยบาย (X2)
3) การสื่อสารระหว่างองค์การ (X3)
3.1.1.2 ตัวแปรระดับจุลภาค 3 ตัวแปร ประกอบด้วย
1) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (X4)
2) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ(X5)
3) บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (X6)
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3.1.2 ตัวแปรตาม (Y)
ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของนโยบาย (X1)
ทรัพยากรของนโยบาย (X2)

ปัจจัยระดับมหภาค

การสื่อสารระหว่างองค์การ (X3)

ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบตั ิ (X4)
ปัจจัยระดับจุลภาค

ความสำเร็จของ
การนำนโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ
(Y)

ภาวะผู้นำของผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบตั ิ (X5)
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบตั ิ (X6)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)

3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.2.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ………..
ระดับ ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิ บัติของมหาวิทยาลั ยวิจัย
แห่งชาติ (เฉพาะการประกันคุณภาพภายในเท่านั้น) วัดจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บั้นปลาย
ซึ่งสามารถนิยามเชิงปฏิบัติการได้ดังนี้
3.3.1.1 ระดับผลผลิต หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพครบ
ตามที่กำหนด (การวางแผน การดำเนินงานและการเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพ และการเสนอ
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แนวทางการปรับปรุง) การดำเนินการทันตามระยะเวลาที่กำหนด และการดำเนินการโดยใช้ทรัพยากร
ได้ตามที่ได้มีการจัดสรรไว้
3.2.1.2 ระดั บ ผลลั พ ธ์ หมายถึง การประกัน คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการได้รับประโยชน์จากนโยบาย ของ
คณาจารย์ และนักศึกษา
3.2.1.3 ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม
3.2.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย หมายถึ ง การกำหนดตั ว ชี้ วัด ความสำเร็จ ของ
นโยบายอย่างชัดเจน การกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการเพื่อบรรลุความสำเร็จมีความชัดเจน รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
3.2.3 ทรัพยากรของนโยบาย
ทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง การจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรเพื่อใช้ในการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ
3.2.4 การสื่อสารระหว่างองค์การ
การสื่อสารระหว่างองค์การ หมายถึง หน่วยงานกำหนดนโยบายสามารถสื่อสารกับหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ได้ง่าย
3.2.5 ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ลั ก ษณะและโครงสร้ างของหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ หมายถึ ง ลำดั บ ชั้ น ในการ
ตัดสินใจ ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ความยืดหยุ่นของขั้นตอนการ
ดำเนินงานขององค์การ
3.2.6 ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การสนับสนุนของผู้บริหาร
หน่วยงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารส่งเสริมและแนะนำ ยอมรับฟังความคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและบรรยากาศที่ดี มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารืออยู่เสมอ รวมถึงการรู้จักใช้แรงจูงใจในเชิง
บวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกคนอื่น ๆ
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3.2.7 บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพในของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งวัดจากทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อนโยบาย
ทั กษะและความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติงาน ความเข้าใจในเป้ าหมายของนโยบาย
การยอมรับในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การพยายามปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย

3.3 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสำหรับการการสำรวจโดยแบบสอบถาม
ประชากร ได้แก่ เจ้ าหน้ าที่ ที่ มีภารกิจหน้ าที่ รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี รวมประชากร จำนวนทั้งสิ้น 160 คน และเนื่องจากประชากรมีจำนวนไม่มาก ผู้วิจัยจึงได้ใช้
จำนวนประชากรทั้งหมดเป็น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้ ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่ ม
ตัวอย่างแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างการบริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงานที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักบริหารวิชาการ
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักงานประกันคุณภาพ
กองพัฒนาคุณภาพ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประกันคุณภาพ
ส่วนส่งเสริมวิชาการ: งานประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

(คน)
30
15
20
18
28
15
13
11
10
160
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3.3.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยโดยการสัมภาษณ์
สำห รั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารสั ม ภ าษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำคั ญ คื อ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งละ 1 คน ดังนี้
3.3.2.1 รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.3.2.2 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3.2.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.3.2.4 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3.2.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.3.2.6 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3.2.7 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.3.2.8 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.3.2.9 ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ด้ านพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4.1.1 แบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยหลังจากทบทวนวรรณกรรม สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการ
จึงได้ร่างแบบสอบถาม โดยกำหนดมาตรวัดตัวแปรแบบ Likert scale จำนวน 27 ข้อคำถาม ซึ่งได้
กำหนดค่าคะแนนในแบบสอบถาม ดังนี้
5
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง
เห็นด้วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้วยน้อย
1
หมายถึง
เห็นด้วยน้อยสุด
3.4.1.2 การตรวจสอบเครื่องมือ
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงวุฒิด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาและการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ความเห็นแบบสอบถาม จำนวน 3 คน เพื่อ
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ตรวจสอบความตรง ความเหมาะสม และความสอดคล้ องของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัช นีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence – IOC) ของความเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงวุฒิจำนวน 3 ท่าน
เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด
โดยใช้สูตร IOC = R
N
เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of congruence)
R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดให้ +1 หมายถึง ข้อคำถามสามารถนำไปวัด
ได้อย่างแน่นอน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1 หมายถึง ข้อคำถามไม่สามารถนำไปวัดได้
N หมายถึง จำนวนผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาใช้เป็น
ข้อคำถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้ว เห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่า Validity โดยค่า IOC ต้องไม่ต่ำกว่า 0.5 ในแต่ละข้อ ผู้วิจัย
ได้ น ำแบบสอบถามที่ ผู้ เชี่ ย วชาญได้ ต รวจสอบและนำมาปรับ ปรุ งแก้ ไข ซึ่ งผลการวั ด ค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) ของคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้
3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการสัมภาษณ์
การสร้างเครื่องมือที่ใช้เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ โดยมีแนวคำถามสำคัญ
ในการสัมภาษณ์ ซึ่งคำถามต่าง ๆ ในแบบสัมภาษณ์ แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของคำตอบได้ ซึ่ง ผู้วิจัย สร้า งขึ้น เองโดยการศึก ษาประเด็น คำถาม จากการทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างเป็น คำถามให้มีความครอบคลุมตามขอบเขตของ
การวิจัยอันเป็นสิ่งที่ต้องการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ มีการเรียงลำดับคำถาม เนื้อหา
ของคำถามเป็นลักษณะของคำถามปลายเปิด

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
สำหรับแบบสอบถาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยการส่งไปรษณีย์ตอบกลับโดยประสานงาน
และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ช่วยรวบรวมข้อมูล
และจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบส่งซองจดหมายตอบกลับไปด้วย
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สำหรับ แบบสั มภาษณ์ ผู้ วิจัยดำเนิน การเก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยการประสานงานนั ดหมาย
ล่วงหน้ากับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เมื่อได้รับอนุญาตให้สามารถสัมภาษณ์ได้ จึงจัดส่งหนังสือขออนุเคราะห์
ข้อมูล จากคณะรั ฐประศาสนศาสตร์ สถาบั นบัณ ฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์ให้ กับผู้ ให้ ข้อมูล ล่ วงหน้ า
จากนั้นจึงเดินทางไปสัม ภาษณ์ด้วยตนเอง โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที
แต่หากไม่สามารถนัดหมายเวลาหรือไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยจะใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนำ
ข้อมูลมาเพื่อลงรหัส บันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป และทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.6.1.1 การอธิบ ายตั ว แปรเดี ยวด้ ว ยสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้กำหนดเกณฑ์ แปลความหมายของค่ าเฉลี่ ยแต่ล ะข้อคำถาม
แต่ละตัวแปรอิสระ รวมถึงการวัดความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ ดังนี้
4.50 – 5.00
ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ระดับมาก
2.50 – 3.49
ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ระดับน้อย
1.00 – 1.49
ระดับน้อยที่สุด
3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากจากสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการบรรยายวิเคราะห์
เกี่ย วกับ บุ คคล กิ จ กรรม ปรากฏการณ์ (Description Analysis) เพื่ อ นำผลจากการวิเคราะห์ ม า
อธิบายร่วมกับข้อค้นพบที่ได้จากข้อมูลเชิงพรรณนา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการยืนยัน
ข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ โดยผลการวิเคราะห์ได้ จากการใช้วิธีการ
สำรวจ (Survey) ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลั ยวิจัย แห่ งชาติ จำนวน 9 แห่ ง และวิธีการสั มภาษณ์
(Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีห น้าที่รับผิดชอบการประกัน คุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 7 แห่ง ทั้งนี้ การนำเสนอผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงพรรณนา ผลการศึกษาเชิงคุณ ภาพจากการสั มภาษณ์ และ การ
วิเคราะห์ผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
การดำเนิ น การสำรวจโดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็ นของเจ้าหน้าที่ที่มีภ ารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 142 กลุ่ม
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.75 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คาดหวังไว้ จำนวน 160 ตัวอย่าง ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบด้วย ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรรายมหาวิทยาลัย
4.1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มตัวอย่างได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ส ถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percent) เพื่อการ
จำแน กผู้ ต อบ แบ บ สอบ ถามตามต้ น สั ง กั ด โดยมี ผู้ ต อบ แบบ สอบถามจำน วน 142 คน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จำนวน 9 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวม

จำนวน
6
6
13
16
16
18
21
22
24
142

ร้อยละ
4.22
4.22
9.15
11.27
11.27
12.68
14.79
15.50
16.90
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวนมากที่สุด จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ล ะ 16.90 รอ งล งม าคื อ สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ธรรม ศ าส ต ร์ ร้ อ ย ล ะ 1 5.50 แ ล ะสั งกั ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนน้อยที่สุด ร้อยละ 4.2
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรรายมหาวิทยาลัย
ผลการวิเคราะห์ เชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรตาม (Y)
จำนวน 1 ตัว แปร คือ ความสำเร็ จของการนำนโยบายประกัน คุณ ภาพการศึกษาไปปฏิบั ติ กรณี
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บั้นปลาย และ
ตัว แปรอิส ระ (X) ประกอบด้วย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพ ยากรของนโยบาย
การสื่อสารระหว่างองค์การ ลักษณะและโครงสร้างของหน่ วยงาน ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
และบุ คลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บัติ ซึ่งได้นำเสนอโดยสถิติ เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)
ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean, M) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation, S.D.) และการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลรายมหาวิทยาลัยปรากฏดังนี้
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4.1.2.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (18 คน)
4.1.2.1.1 ความสำเร็จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาไป
ปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) จาก
คำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และระดับ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
ตั้ งแต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลการวิเคราะประกอบด้ ว ย จำนวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไปปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รายการ
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
จัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
0
5
13
มาก
4.72 .461
(0.0) (0.0) (0.0) (27.8) (72.2)
ที่สุด
0
0
0
4
14
มาก
4.78 .428
(0.0) (0.0) (0.0) (22.2) (77.8)
ที่สุด
0
0
0
6
12
มาก
4.67 .485
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

𝑋̃= 4.72, S.D.= .347, มากที่สุด
0
0
7
11
4.61
(0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
0
0
7
11
4.61
(0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
0
0
4
14
4.78
(0.0) (0.0) (22.2) (77.8)
𝑋̃= 4.67, S.D.= .343, มากที่สุด
0
0
6
12
4.67
(0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
0
0
7
11
4.61
(0.0) (0.0) (38.9) (61.1)

มาก
ที่สุด
มาก
.502
ที่สุด
มาก
.428
ที่สุด
.502

มาก
ที่สุด
มาก
.502
ที่สุด
.485
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น้อย
ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
น้อย
มาก
𝑿
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผล
0
0
0
5
13
มาก
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
4.72 .461
(0.0) (0.0) (0.0) (27.8) (72.2)
ที่สุด
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
𝑋̃= 4.67, S.D.= .379, มากที่สุด
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม
𝑋̃= 4.69, S.D.= .229, มากที่สุด
รายการ

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69; S.D. =.229)
เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บนั้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่ าเฉลี่ย = 4.72; S.D. =.347) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(ค่าเฉลี่ย = 4.78; S.D. =.428) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพภายในครบตามที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.72; S.D. =.461) และ
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
(ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.485) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.343) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.78; S.D. =.428)
เป็ น อัน ดับ แรก รองลงมา คือ ผลการประเมินคุณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลั ยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.61; S.D. =.502) และ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับ
ประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.61; S.D. =.502) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.379) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.72; S.D.
=.461) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น(ค่าเฉลี่ย
= 4.67; S.D. =.485) และ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(ค่าเฉลี่ย = 4.61; S.D. =.502)
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4.1.2.1.2 ตัวแปรอิสระจำนวน 6 ตัวแปร ใช้มาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated
rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถามประกอบด้วย (1)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของนโยบายการประกัน
คุณภาพ (3) การสื่ อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ และ (6) บุคลากร
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) ตั้งแต่ 1
ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̃)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
1
13
4 4.17
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (5.6) (72.2) (22.2)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
4.17
0
0
2
11
5
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (11.1) (61.1) (27.8)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
1
10
7 4.33
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (5.6) (55.5) (38.9)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.22, S.D.= .498, มาก
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
6
12 4.67
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
7
11 4.61
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
0
6
12 4.67
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
รายการ

ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
คุณภาพ

𝑋̃= 4.65, S.D.= .333, มากที่สุด

S.D.

แปล
ผล

.514 มาก
.618 มาก

.594 มาก

.485 มาก
ที่สุด
.502 มาก
ที่สุด
.485 มาก
ที่สุด
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
1
10
7 4.33
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (5.6) (55.5) (38.9)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
1
12
5 4.22
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (5.6) (66.7) (27.8)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
1
10
7 4.33
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (5.6) (55.5) (38.9)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.29, S.D.= .300, มาก
รายการ

ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
0
8
10
4.56
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (0.0) (44.4) (55.6)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
7
11
4.61
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
5
13
4.72
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (27.8) (72.2)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.63, S.D.= .441, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
12
6
4.33
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
0
10
8
4.44
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (55.6) (44.4)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
0
7
11
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.61
(0.0) (0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.46, S.D.= .398, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
1
9
8
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.39
(0.0) (0.0) (5.6) (50.0) (44.4)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ

S.D.

แปล
ผล

.594 มาก
.548 มาก
.594 มาก

มาก
ที่สุด
มาก
.502
ที่สุด
มาก
.461
ที่สุด
.511

.567 มาก
.555 มาก
.531

มาก
ที่สุด

.608 มาก
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รายการ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
ไปปฏิบตั ิ

น้อย
น้อย
ที่สุด
0
0
(0.0) (0.0)
0
0
(0.0) (0.0)

ปาน
กลาง
0
(0.0)
0
(0.0)

มาก
แปล
̃ S.D.
𝑿
ที่สุด
ผล
7
11
มาก
4.61 .502
(38.9) (61.1)
ที่สุด
13
5
4.28 .461 มาก
(72.2) (27.8)
มาก

𝑋̃= 4.43, S.D.= .298, มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณ ภาพของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.43; S.D. =.298) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.65; S.D. =.333) การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพของ
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.29; S.D. =.300) ลั กษณะและ
โครงสร้างของหน่วยงานทีก่ ารนำนโยบายประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63; S.D. =.441) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกัน
คุณ ภาพไปปฏิบั ติ ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46; S.D.
=.398) และ บุ คลากรที่ น ำนโยบายการประกัน คุณ ภาพไปปฏิ บัติ ของจุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลั ย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43; S.D. =.298)
4.1.2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล (21 คน)
4.1.2.2.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิ บั ติ ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น มาตรวัด แบบรวมคะแนน (Summated rating scale) จาก
คำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และระดับ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
ตั้ งแต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลการวิเคราะประกอบด้ ว ย จำนวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษ าไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการ
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
0
9
12
มาก
4.57 .507
(0.0) (0.0) (0.0) (42.9) (57.1)
ที่สุด

2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ 0
0
0
11 10
4.48 .512 มาก
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(0.0) (0.0) (0.0) (52.4) (47.6)
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
0
0
0
4
17
มาก
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
4.81 .402
(0.0) (0.0) (0.0) (19.0) (81.0)
ที่สุด
จัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม

𝑋̃= 4.62, S.D.= .242, มากที่สุด
0
0
9
12
4.57
(0.0) (0.0) (42.9) (57.1)
0
0
13
8
4.38
(0.0) (0.0) (61.9) (38.1)
0
0
5
16
4.76
(0.0) (0.0) (23.8) (76.2)
𝑋̃= 4.57, S.D.= .352, มากที่สุด
0
0
7
14
4.67
(0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
0
0
9
12
4.57
(0.0) (0.0) (42.9) (57.1)
0
1
6
14
4.62
(0.0) (4.8) (28.6) (66.7)
𝑋̃= 4.62, S.D.= .369, มากที่สุด
𝑋̃= 4.60, S.D.= .247, มากที่สุด

.507

มาก
ที่สุด

.498 มาก
.436

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
.507
ที่สุด
มาก
.590
ที่สุด
.483
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.60; S.D. =.247) เมื่ อ
พิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บัน้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.62; S.D. =.242) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.81; S.D. =.402) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพภายในครบตามที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.57; S.D. =.507) และ
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.48;
S.D. =.512) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับ มากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย = 4.57; S.D. =.352) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.76; S.D. =.436) เป็นอันดับ
แรก รองลงมา คือ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลั ยเป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.57; S.D. =.507) และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์
จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.38; S.D. =.498) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62; S.D. =.369) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มหาวิทยาลั ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่ มขึ้น (ค่าเฉลี่ ย = 4.67; S.D. =.483) เป็ น
อันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสั งคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.62; S.D.
=.590) และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ ย = 4.57;
S.D. =.507)
4.1.2.2.2 ตัวแปรอิสระจำนวน 6 ตัวแปร ใช้มาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated
rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถามประกอบด้วย (1)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของนโยบายการประกัน
คุณภาพ (3) การสื่ อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ และ (6) บุคลากร
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) ตั้งแต่ 1
ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( 𝑋̃)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยมหิดล
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
13
8 4.38
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (61.9) (38.1)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
4.43
0
0
0
12
9
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (0.0) (57.1) (42.9)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
10 11 4.52
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (47.6) (52.4)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
การประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.44, S.D.= .371, มาก
รายการ

ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
11 10 4.48
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (52.4) (47.6)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
8
13 4.62
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (38.1) (61.9)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
2
7
12 4.48
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (9.5) (33.3) (57.1)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.52, S.D.= .402, มากที่สุด
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
0
14
7 4.33
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
12
9 4.43
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (57.1) (42.9)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
11 10 4.48
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (52.4) (47.6)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.41, S.D.= .315, มาก
นโยบายการประกันคุณภาพ
น้อย
ปาน
มาก
̃
รายการ
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿

S.D.

แปล
ผล

.498 มาก
.507 มาก

.512 มาก
ที่สุด

.512 มาก
.498 มาก
ที่สุด
.680 มาก

.483 มาก
.507 มาก
.512 มาก

S.D.

แปล
ผล
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
1
12
8
4.33
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (4.8) (57.1) (38.1)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
7
11
4.24
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (38.9) (61.1)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
5
13
4.43
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (27.8) (72.2)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.33, S.D.= .537, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
3
10
8
4.24
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (14.3) (47.6) (38.1)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
1
12
8
4.33
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (4.8) (57.1) (38.1)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
2
7
12
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.48
(0.0) (0.0) (9.5) (33.3) (57.1)
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.34, S.D.= .542, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
11 10
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.48
(0.0) (0.0) (0.0) (52.4) (47.6)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
2
6
13
4.52
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (9.5) (28.6) (61.9)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
2
8
11
4.43
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (9.5) (38.1) (52.4)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.48, S.D.= .501, มาก
ไปปฏิบตั ิ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.577 มาก
.625 มาก
.676 มาก

.700 มาก
.577 มาก
.680 มาก

.512 มาก
.680

มาก
ที่สุด

.676 มาก
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ดล ภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.44; S.D. =.371) ทรัพ ยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52;
S.D. =.402) การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภ าพ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41; S.D. =.315) ลักษณะและโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ ย = 4.33; S.D. =.537) ภาวะผู้ นำของผู้ บ ริห ารหน่วยงานที่ นำนโยบายประกันคุณ ภาพไป
ปฏิ บั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.34; S.D. =.542) และ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.48; S.D. =.440)
4.1.2.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (22 คน)
4.1.2.3.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) จาก
คำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และระดับ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
ตั้ งแต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลการวิเคราะประกอบด้ ว ย จำนวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษ าไปปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น้อย
น้อย
ที่สุด
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามกระบวนการ 0
0
ประกันคุณภาพภายในครบตามทีก่ ำหนด
(0.0) (0.0)
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ 0
0
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(0.0) (0.0)
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
0
0
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
(0.0) (0.0)
ไว้
รายการ

ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
มาก
𝑿
กลาง
ที่สุด
ผล
1
8
13
มาก
4.55 .596
(4.5) (36.4) (59.1)
ที่สุด
0
9
13
มาก
4.59 .503
(0.0) (40.9) (59.1)
ที่สุด
0
14
8
4.36 .492 มาก
(0.0) (63.6) (36.4)
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รายการ
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพ
ภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม

น้อย
ปาน
มาก
̃ S.D.
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
𝑋̃= 4.50, S.D.= .408, มากที่สุด
0
0
0
6
16
4.73 .456
(0.0) (0.0) (0.0) (27.3) (72.7)
0
0
0
8
14
4.64 .492
(0.0) (0.0) (0.0) (36.4) (63.6)
0
0
0
6
16
4.73 .456
(0.0) (0.0) (0.0) (27.3) (72.7)
𝑋̃= 4.70, S.D.= .355, มากที่สุด
0
0
0
12 10
4.45 .510
(0.0) (0.0) (0.0) (54.5) (45.5)
0
0
0
11 11
4.50 .512
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
0
0
0
10 12
4.55 .510
(0.0) (0.0) (0.0) (45.5) (54.5)
𝑋̃= 4.50, S.D.= .445, มากที่สุด
𝑋̃= 4.57, S.D.= .308, มากที่สุด

แปล
ผล
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57; S.D. =.308)
เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บนั้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษ าไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.408) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลา
ที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.59; S.D. =.503) เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สามารถ
ดำเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.55; S.D. =.596)
และ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
จัดสรรไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.36; S.D. =.492) ตามลำดับ
ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70; S.D. =.355) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.73; S.D. =.456) และ นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการ
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ประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.73; S.D. =.456) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.64; S.D. =.492)
ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ระดั บ ผลลั พ ธ์ บั้ น ปลาย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.50; S.D.
=.445) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย =
4.55; S.D. =.510) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.512) และมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.45; S.D. =.510) ตามลำดับ
4.1.2.3.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
11 11 4.50
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
4.41
0
0
1
11 10
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (4.5) (50.0) (45.5)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
8
14 4.64
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (36.4) (63.6)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.52, S.D.= .408, มาก
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.512 มาก
ที่สุด
.590 มาก

.492 มาก
ที่สุด
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รายการ

น้อย
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ปาน
กลาง
0
0
(0.0) (0.0)
0
0
(0.0) (0.0)
0
0
(0.0) (0.0)
น้อย

มาก

มาก
ที่สุด
4
(18.2)
4
(18.2)
7
(31.8)

แปล
ผล
4.18 .395 มาก
̃
𝑿

1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
18
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(81.8)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
18
4.18
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(81.8)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
15
4.32
คุณภาพภายในเพียงพอ
(68.2)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.23, S.D.= .298, มาก
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
1
7
14 4.59
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (4.5) (31.8) (63.6)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
11 11 4.50
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
9
13 4.59
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (40.9) (59.1)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.56, S.D.= .376, มากที่สุด
นโยบายการประกันคุณภาพ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
1
10 11
4.45
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (4.5) (45.5) (50.0)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
13
9
4.41
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (59.1) (40.9)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
1
11 10
4.41
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (4.5) (50.0) (45.5)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.42, S.D.= .506, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
8
14
4.64
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (36.4) (63.6)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
0
7
15
4.68
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (31.8) (68.2)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน 0
0
0
8
14
4.64
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน (0.0) (0.0) (0.0) (36.4) (63.6)

S.D.

.395 มาก
.477 มาก

.590 มาก
ที่สุด
.512 มาก
ที่สุด
.503 มาก
ที่สุด

.596 มาก
.503 มาก
.590 มาก

มาก
ที่สุด
มาก
.477
ที่สุด
มาก
.492
ที่สุด
.492
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รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.65, S.D.= .542, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
14
8
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.36 .492 มาก
(0.0) (0.0) (0.0) (63.6) (36.4)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
0
12 10
4.45 .510 มาก
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (54.5) (45.5)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
13
9
4.41 .503 มาก
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (59.1) (40.9)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.41, S.D.= .289, มาก
ไปปฏิบตั ิ

จากตารางที่ 4.7 พบว่า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52; S.D. =.408) ทรัพยากร
ของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.23; S.D. =.298) การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย = 4.56; S.D. =.376) ลักษณะและ
โครงสร้างของหน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42; S.D. =.506) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65; S.D.
=.542) และ บุ คลากรที่น ำนโยบายการประกัน คุณ ภาพไปปฏิบั ติ ข องมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41; S.D. =.289)
4.1.2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (16 คน)
4.1.2.4.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) จาก
คำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และระดับ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
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ตั้ งแต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลการวิเคราะประกอบด้ ว ย จำนวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษ าไปปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
0
0
0
3
13
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
4.81
(0.0) (0.0) (0.0) (18.8) (81.3)
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
0
0
0
5
11
4.69
คุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(0.0) (0.0) (0.0) (31.3) (68.8)
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
0
0
0
5
11
คุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามทีไ่ ด้มี
4.69
(0.0) (0.0) (0.0) (31.3) (68.8)
การจัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
𝑋̃= 4.73, S.D.= .369, มากที่สุด
น้อย
ปาน
มาก
̃
รายการ
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
0
0
0
7
9
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.56
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
อุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์ 0
0
0
4
12 4.75
จากการประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
0
0
0
6
10 4.63
คุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (37.5) (62.5)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
𝑋̃= 4.65, S.D.= .375, มากที่สุด
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
0
0
0
4
12
4.75
เพิ่มขึ้น
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิต 0
0
0
5
11
4.69
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(0.0) (0.0) (0.0) (31.2) (68.8)
0
0
0
3
13
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
4.81
(0.0) (0.0) (0.0) (18.8) (81.2)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
𝑋̃= 4.75, S.D.= .333, มากที่สุด
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม
𝑋̃= 4.71, S.D.= .281, มากที่สุด

S.D.

แปล
ผล

.403

มาก
ที่สุด

.479

มาก
ที่สุด

.479

มาก
ที่สุด

S.D.

แปล
ผล

.512

มาก
ที่สุด

.447 มาก
ที่สุด
.500 มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
.479
ที่สุด
มาก
.403
ที่สุด
.447
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71;
S.D. =.281) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บัน้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ระดั บ ผลผลิ ต อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.73; S.D. =.369) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลา
ที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.81; S.D. =.403) เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย สามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรรไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.69;
S.D. =.479) และ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(ค่าเฉลี่ย = 4.69; S.D. =.479)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ระดั บ ผลลั พ ธ์ อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.65; S.D. =.375) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน
(ค่าเฉลี่ย = 4.75; S.D. =.447) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.63; S.D. =.500) และผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 4.56; S.D. =.512) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75; S.D. =.333)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.81;
S.D. =.403) เป็นอันดับแรก รองลงมา มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น(ค่าเฉลี่ย
= 4.75; S.D. =.447) และ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น
(ค่าเฉลี่ย = 4.69; S.D. =.479)
4.1.2.4.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
8
8 4.50
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
4.31
0
0
2
7
7
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (12.5) (43.8) (43.8)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
3
5
8 4.31
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (18.8) (31.3) (50.0)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.38, S.D.= .595, มาก
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
2
5
9 4.44
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (12.5) (31.3) (56.3)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
2
8
6 4.25
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (12.5) (50.5) (37.5)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
2
6
8 4.38
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (12.5) (37.5) (50.0)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.35, S.D.= .638, มาก
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
0
10
6 4.37
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (0.0) (62.5) (37.5)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
11
5 4.31
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (68.8) (31.3)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย
4.56
0
0
0
7
9
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความ
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
ชัดเจน
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.42, S.D.= .355, มาก
นโยบายการประกันคุณภาพ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.516 มาก
ที่สุด
.704 มาก

.793 มาก

.727 มาก
.683 มาก
.719 มาก

.500 มาก
.479 มาก
.512 มาก
ที่สุด
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
0
7
9
4.56
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
6
10
4.63
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (37.5) (62.5)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
7
9
4.56
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.58, S.D.= .394, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
7
9
4.56
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
0
6
10
4.63
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (37.5) (62.5)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
0
4
12
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.75
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.65, S.D.= .412, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
9
7
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.44
(0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
0
8
8
4.50
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
9
7
4.44
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.46, S.D.= .469, มาก
ไปปฏิบตั ิ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

มาก
ที่สุด
มาก
.503
ที่สุด
มาก
.512
ที่สุด
.512

มาก
ที่สุด
มาก
.500
ที่สุด
.512

.447

มาก
ที่สุด

.512 มาก
.516

มาก
ที่สุด

.512 มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่ า เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38; S.D. =.595)
ทรั พยากรของนโยบายการประกั นคุณ ภาพของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
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(ค่าเฉลี่ย = 4.35; S.D. =.638) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.42; S.D. =.355) ลั ก ษณะและ
โครงสร้างของหน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย = 4.58; S.D. =.394) ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายประกั น
คุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65; S.D.
=.412) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46; S.D. =.469)
4.1.2.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (24 คน)
4.1.2.5.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale)
จากคำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และ
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating
Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
0
0
0
8
16
มาก
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
4.67 .482
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ที่สุด
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
0
0
0
8
16
มาก
4.67 .482
คุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ทีส่ ุด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
0
0
0
11 13
มาก
คุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามทีไ่ ด้มี
4.54 .509
(0.0) (0.0) (0.0) (45.8) (54.2)
ทีส่ ุด
การจัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
𝑋̃= 4.63, S.D.= .372, มากที่สุด
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น้อย
ที่สุด
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 0
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
(0.0)
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก 0
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0)
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
0
คุณภาพภายใน
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการ
0
แข่งขันเพิ่มขึ้น
(0.0)
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิต
0
บัณฑิตที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
(0.0)
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม
0
เพิ่มขึ้น
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม
รายการ

ปาน
มาก
̃
มาก
กลาง
ที่สุด 𝑿
0
0
14 10 4.42
(0.0) (0.0) (58.3) (41.7)
0
0
15
9
4.38
(0.0) (0.0) (62.5) (37.5)
0
0
11 13
4.54
(0.0) (0.0) (45.8) (54.2)
𝑋̃= 4.44, S.D.= .376, มาก
0
0
7
17
4.71
(0.0) (0.0) (29.2) (70.8)
0
0
7
17
4.71
(0.0) (0.0) (29.2) (70.8)
0
0
4
20
4.83
(0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
𝑋̃= 4.75, S.D.= .358, มากที่สุด
𝑋̃= 4.61, S.D.= .256, มากที่สุด
น้อย

แปล
ผล
.504 มาก
S.D.

.495
.509

มาก
มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
.464
ที่สุด
มาก
.381
ที่สุด
.464

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.61; S.D. =.256) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ บั้นปลาย
พบว่า
ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63; S.D. =.372) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.482) และมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ทั น ตามระยะเวลาที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.67; S.D. =.482) เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมา คื อ
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.54; S.D. =.509)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร์ ระดับผลลั พธ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.44; S.D. =.376) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.54;
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S.D. =.509) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา (ค่ า เฉลี่ ย = 4.42; S.D. =.504) และคณาจารย์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (ค่ า เฉลี่ ย = 4.38; S.D. =.495)
ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75; S.D.
=.358) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย =
4.83; S.D. =.381) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.71; S.D. =.464) และมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.71; S.D. =.464)
4.1.2.5.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
12 12
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
0
0
0
11 13
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (0.0) (45.8) (54.2)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
3
12 12
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (18.8) (50.0) (50.0)
รายการ

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

4.50 .511 มาก
ที่สุด
4.54 .509 มาก
ที่สุด
4.50 .511 มาก
ที่สุด
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รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.51, S.D.= .439, มากที่สุด
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
1
5
18 4.71
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (4.2) (20.8) (75.0)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
4
20 4.83
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
1
6
17 4.67
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (4.2) (25.0) (70.8)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.74, S.D.= .368, มากที่สุด
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
0
11 13 4.54
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (0.0) (45.8) (54.2)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
18
6 4.25
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (75.0) (25.0)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
16
8 4.33
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.38, S.D.= .299, มาก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
0
13 11
4.46
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (0.0) (54.2) (45.8)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
13 11
4.46
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (54.2) (45.8)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
8
16
4.67
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.53, S.D.= .404, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน

S.D.

แปล
ผล

.550 มาก
ที่สุด
.381 มาก
ที่สุด
.565 มาก
ที่สุด

.509 มาก
.442 มาก
.482 มาก

.509 มาก
.509 มาก
.482

มาก
ที่สุด

0
0
0
15
9
4.38 .495 มาก
(0.0) (0.0) (0.0) (62.5) (37.5)
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
0
10 14
4.58
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (41.7) (58.3)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
0
12 12
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.50
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.49, S.D.= .405, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
17
7
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.29
(0.0) (0.0) (0.0) (70.8) (29.2)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
0
15
9
4.38
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (62.5) (37.5)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
13 11
4.46
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (54.2) (45.8)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.38, S.D.= .432, มาก
ไปปฏิบตั ิ
รายการ

แปล
ผล
มาก
.504
ที่สุด
S.D.

.511

มาก
ที่สุด

.464 มาก
.495 มาก
.509 มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า เป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54;
S.D. =.439) ทรัพยากรของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74; S.D. =.368) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การประกันคุณ ภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38;
S.D. =.299) ลั ก ษณ ะและโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ ก ารนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53; S.D. =.404) ภาวะผู้นำ
ของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายประกั นคุ ณ ภาพไปปฏิ บัติ ของมหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.49; S.D. =.405) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38; S.D.
=.432)
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4.1.2.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (13 คน)
4.1.2.6.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated
rating scale) จากคำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็ นระดับผลผลิ ต จำนวน 3 ข้อ ระดั บผลลั พ ธ์
จำนวน 3 ข้อ และระดับผลลัพธ์บั้นปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัด
ประเมิ น ค่ า (Rating Scale) ตั้ ง แต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลการวิ เคราะ
ประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่
กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

รายการ
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
จัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
0
4
9
มาก
4.69 .480
(0.0) (0.0) (0.0) (30.8) (69.2)
ที่สุด
0
0
0
4
9
มาก
4.69 .480
(0.0) (0.0) (0.0) (30.8) (69.2)
ที่สุด
0
0
0
6
7
มาก
4.54 .519
(0.0) (0.0) (0.0) (46.2) (53.8)
ที่สุด

𝑋̃= 4.64, S.D.= .440, มากที่สุด
0
0
0
6
7
มาก
4.54 .519
(0.0) (0.0) (0.0) (46.2) (53.8)
ที่สุด
มาก
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก 0
0
0
5
8
4.62 .506 ที่สุด
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (38.5) (61.5)
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

0
0
0
5
8
มาก
4.62 .506
(0.0) (0.0) (0.0) (38.5) (61.5)
ที่สุด
𝑋̃= 4.59, S.D.= .338, มากที่สุด
0
0
0
6
7
มาก
4.54 .519
(0.0) (0.0) (0.0) (46.2) (53.8)
ที่สุด
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รายการ
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม
เพิ่มขึ้น
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม

น้อย
ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
น้อย
มาก
𝑿
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผล
0
0
0
6
7 4.54 .519 มาก
(0.0) (0.0) (0.0) (46.2) (53.8)
ที่สุด
0
0
0
6
7 4.54 .519 มาก
(0.0) (0.0) (0.0) (46.2) (53.8)
ที่สุด
𝑋̃= 4.54, S.D.= .398, มากที่สุด
𝑋̃= 4.59, S.D.= .331, มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ ย = 4.59; S.D. =.331) เมื่อ พิ จารณาเป็ น ระดั บ ความสำเร็จ ได้ แก่ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64; S.D. =.440) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลา
ที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.69; S.D. =.480) และมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ทั น ตามระยะเวลาที่ ก ำหนด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.69; S.D. =.480) เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมา คื อ
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.54; S.D. =.440)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59;
S.D. =.338) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน
(ค่ าเฉลี่ ย = 4.62; S.D. =.506) และคณาจารย์ข องมหาวิท ยาลั ย ได้รับ ประโยชน์ จ ากการประกั น
คุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.62; S.D. =.506) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รอุด มศึ กษา (ค่ าเฉลี่ ย = 4.54; S.D.
=.519) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.54; S.D. =.398) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามสามารถในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น และมหาวิ ท ยาลั ย มี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 4.54; S.D. =.519)
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4.1.2.5.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
5
8
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (38.5) (61.5)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
0
0
0
5
8
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (0.0) (38.5) (61.5)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
3
10
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (23.1) (76.9)
รายการ

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

4.62 .506 มาก
ที่สุด
4.62 .506 มาก
ที่สุด
4.77 .439 มาก
ที่สุด

ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.67, S.D.= .385, มากที่สุด
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
2
4
7 4.38 .768 มาก
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (15.4) (30.8) (53.8)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
1
6
6 4.38 .650 มาก
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (7.7) (46.2) (46.2)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
1
5
7 4.46 .660 มาก
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (7.7) (38.5) (53.8)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.41, S.D.= .640, มาก
คุณภาพ
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น้อย
ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
น้อย
มาก
𝑿
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผล
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
4.69 .480 มาก
0
0
0
4
9
สามารถเข้าใจได้ง่าย
ที่สุด
(0.0) (0.0) (0.0) (30.8) (69.2)
รายการ

2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
5
8 4.62
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (38.5) (61.5)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
4
9 4.69
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (30.8) (69.2)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.67, S.D.= .471, มาก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
0
3
10
4.77
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (0.0) (23.1) (76.9)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
3
10
4.77
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (23.1) (76.9)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
1
12
4.92
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (7.7) (92.3)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.82, S.D.= .322, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
3
10
4.77
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (23.1) (76.9)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน 0
0
0
3
10
4.77
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (23.1) (76.9)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
0
2
11
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.85
(0.0) (0.0) (0.0) (15.4) (84.6)
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.80, S.D.= .397, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
1
5
7
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.46
(0.0) (0.0) (7.7) (38.5) (53.8)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ

.506 มาก
ที่สุด
.480 มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
.439
ที่สุด
มาก
.277
ที่สุด
.439

มาก
ที่สุด
มาก
.439
ที่สุด
.439

.376

มาก
ที่สุด

.660 มาก
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รายการ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
ไปปฏิบตั ิ

น้อย
น้อย
ที่สุด
0
0
(0.0) (0.0)
0
0
(0.0) (0.0)

ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
มาก
𝑿
กลาง
ที่สุด
ผล
1
4
8
มาก
4.54 .660
(7.7) (30.8) (61.5)
ที่สุด
2
5
6
4.31 .751 มาก
(15.4) (38.5) (46.2)
𝑋̃= 4.44, S.D.= .658, มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า เป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบายการ
ประกั น คุณ ภาพของมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ภาพรวมอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด
(ค่ า เฉลี่ ย = 4.67; S.D. =.385) ทรั พ ยากรของนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41; S.D. =.640) การสื่อสาร
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี ภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย = 4.67; S.D. =.471) ลั ก ษณะและโครงสร้างของ
หน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.82; S.D. =.322) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบาย
ประกันคุณภาพไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.80; S.D. =.397) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44; S.D. =.658)
4.1.2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (6 คน)
4.1.2.7.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale)
จากคำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และ
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating
Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.14
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ตารางที่ 4.14 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
0
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
(0.0)
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ 0
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
(0.0)
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
0
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
(0.0)
จัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 0
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
(0.0)
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก 0
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0)
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
0
คุณภาพภายใน
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการ
0
แข่งขันเพิ่มขึ้น
(0.0)
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิต
0
บัณฑิตที่มคี ุณภาพเพิ่มขึ้น
(0.0)
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคม
0
เพิ่มขึ้น
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
4
2
4.33 .516 มาก
(0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
0
0
2
4
มาก
4.67 .516
(0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ที่สุด
0
0
3
3
มาก
4.50 .548
(0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ที่สุด
𝑋̃= 4.50, S.D.= .349, มากที่สุด
0
0
5
1
4.17
(0.0) (0.0) (83.3) (16.7)
0
0
5
1
4.17
(0.0) (0.0) (83.3) (16.7)
0
0
4
2
4.33
(0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
𝑋̃= 4.22, S.D.= .404, มาก
0
0
2
4 4.67
(0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
0
0
1
5 4.83
(0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
0
0
1
5 4.83
(0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
𝑋̃= 4.78, S.D.= .172, มากที่สุด
𝑋̃= 4.50, S.D.= .279, มากที่สุด

.408 มาก
.408

มาก

.516 มาก
.516 มาก
ที่สุด
.408 มาก
ที่สุด
.408 มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.50; S.D. =.279) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ บั้นปลาย
พบว่า
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ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.349)
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า มหาวิท ยาลั ย สามารถดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในทั น ตาม
ระยะเวลาที่ ก ำหนด (ค่าเฉลี่ ย = 4.67; S.D. =.516) เป็ น อัน ดั บ แรก รองลงมา คื อ มหาวิท ยาลั ย
สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรรไว้ (ค่าเฉลี่ย =
4.50; S.D. =.548) และ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในครบ
ตามที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.33; S.D. =.516) ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.22; S.D. =.404) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.33;
S.D. =.516) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา (ค่ า เฉลี่ ย = 4.17; S.D. =.408) และคณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.17; S.D. =.408)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78; S.D.
=.172) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย =
4.83; S.D. =.408) และ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย
= 4.83; S.D. =.408) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย =
4.67; S.D. =.516)
4.1.2.7.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
5
1
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (83.3) (16.7)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
0
0
0
2
4
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
1
5
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
รายการ

̃
𝑿

แปล
ผล

4.33 .516 มาก
4.67 .516 มาก
ที่สุด
4.83 .408 มาก
ที่สุด

ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.61, S.D.= .389, มากที่สุด
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
1
5 4.83
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
0
6 5.0
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
1
0
5
4.67
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (16.7) (0.0) (83.3)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.83, S.D.= .408, มาก
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
2
1
3
4.17
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (33.3) (16.7) (50.0)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
2
1
3
4.17
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (33.3) (16.7) (50.0)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนด
0
0
0
1
5
นโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมี
4.83
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
ความชัดเจน
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพ

S.D.

𝑋̃= 4.39, S.D.= .534, มาก

.408 มาก
ที่สุด
.000 มาก
ที่สุด
มาก
.816
ที่สุด

.983

มาก

.983 มาก
.408

มาก
ที่สุด
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน
0
0
0
4
2
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพ
4.33
(0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
ภายใน
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
2
4
4.67
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 0
0
0
2
4
4.67
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่
𝑋̃= 4.56, S.D.= .344, มากที่สุด
นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
2
4
4.67
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็น 0
0
0
3
3
4.50
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมี
0
0
0
2
4
ส่วนร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงาน
4.67
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.61, S.D.= .445, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
2
4
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.67
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
0
2
4
4.67
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
2
4
4.67
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.67, S.D.= .516, มากที่สุด
ไปปฏิบตั ิ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.516 มาก
มาก
ที่สุด
มาก
.516
ที่สุด
.516

มาก
ที่สุด
มาก
.548
ที่สุด
.516

.516

มาก
ที่สุด

.516

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
.516
ที่สุด
.516

จากตารางที่ 4.15 พบว่า เป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61;
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S.D. =.389) ทรัพยากรของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.83; S.D. =.408) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39;
S.D. =.534) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.56; S.D. =.344) ภาวะผู้ น ำของ
ผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61; S.D. =.445) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D.
=.516)
4.1.2.8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (16 คน)
4.1.2.8.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale)
จากคำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และ
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating
Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 ความสำเร็ จ ของการนำนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายการ
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
จัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
0
8
8
มาก
4.50 .516
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ที่สุด
0
0
0
8
8
มาก
4.50 .516
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ที่สุด
0
0
0
9
7
4.44 .512 มาก
(0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.7)
𝑋̃= 4.48, S.D.= .403, มาก

86
รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
0
0
0
4
12
มาก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
4.75 .447
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.5)
ที่สุด
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

0
0
0
11
5
4.31
(0.0) (0.0) (0.0) (68.8) (31.3)
0
0
0
8
8
4.50
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
𝑋̃= 4.52, S.D.= .297, มากที่สุด
0
0
0
13
3
4.19
(0.0) (0.0) (0.0) (81.3) (18.7)
0
0
0
9
7
4.44
(0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.7)
0
0
0
8
8
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
4.50
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
𝑋̃= 4.38, S.D.= .342, มาก
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม
𝑋̃= 4.46, S.D.= .225, มาก

.479
.516

มาก
มาก
ที่สุด

.403 มาก
.512 มาก
.516

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46;
S.D. =.225) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บัน้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษไปปฏิ บัติ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร ะดั บ ผลผลิ ต อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.48; S.D. =.403) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ครบตามที่ กำหนด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.50; S.D. =.516) และมหาวิท ยาลั ยสามารถดำเนิ น การประกั น
คุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.516) เป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการ
จัดสรรไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.44; S.D. =.403)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52; S.D. =.297) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ ย = 4.75; S.D. =.447) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ นักศึกษา
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ได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.516) และคณาจารย์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (ค่ า เฉลี่ ย = 4.31; S.D. =.479)
ตามลำดับ
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38; S.D. =.342)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.50;
S.D. =.516) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.44; S.D. =.512) และมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
(ค่าเฉลี่ย = 4.19; S.D. =.403)
4.1.2.8.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
7
9 4.56
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
4.56
0
0
0
7
9
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
4
12 4.75
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.63, S.D.= .239, มากที่สุด
การประกันคุณภาพ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.512 มาก
ที่สุด
.512 มาก
ที่สุด
.447 มาก
ที่สุด
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น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
7
9 4.56
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (43.8) (56.3)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
9
7 4.44
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
1
5
10 4.56
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (6.3) (31.3) (62.5)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.52, S.D.= .321, มากที่สุด
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
1
6
9 4.50
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (6.3) (37.5) (56.3)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
1
6
9 4.50
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (6.3) (37.5) (56.3)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
9
7 4.44
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.48, S.D.= .403, มาก
นโยบายการประกันคุณภาพ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน 0
0
0
9
7
4.44
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน (0.0) (0.0) (0.0) (56.3) (43.8)
2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
8
8
4.50
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
4
12
4.75
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.56, S.D.= .315, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
รายการ

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

S.D.

แปล
ผล

.512 มาก
ที่สุด
.512 มาก
ที่สุด
.629 มาก
ที่สุด

.632 มาก
ที่สุด
.632 มาก
ที่สุด
.512 มาก

.512 มาก
มาก
ที่สุด
มาก
.447
ที่สุด
.516

0
0
2
6
8
4.38 .719 มาก
(0.0) (0.0) (12.5) (37.5) (50.0)
0
0
3
3
10
4.44 .814 มาก
(0.0) (0.0) (18.8) (18.8) (62.5)
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รายการ

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วน
0
0
1
5
10
มาก
ร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
4.56 .629
(0.0) (0.0) (6.3) (31.3) (62.5)
ที่สุด
คุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.46, S.D.= .619, มาก
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
0
0
0
4
12
มาก
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูน
4.75 .447
(0.0) (0.0) (0.0) (25.0) (75.0)
ที่สุด
องค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน
0
0
0
6
10
มาก
4.63 .500
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (37.5) (62.5)
ทีส่ ุด
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
5
11
มาก
4.69 .479
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (31.3) (68.8)
ทีส่ ุด
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพ
𝑋̃= 4.69, S.D.= .375, มากที่สุด
ไปปฏิบตั ิ

จากตารางที่ 4.17 พบว่า เป้ าหมายและวัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63; S.D.
=.239) ทรัพยากรของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52; S.D. =.321) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
ประกัน คุณ ภาพของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48; S.D.
=.403) ลั ก ษ ณ ะแ ล ะโค รงส ร้ า งข อ งห น่ วย งา น ที่ การน ำน โย บ าย ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56; S.D. =.315) ภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.46; S.D. =.619) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69; S.D. =.375)
4.1.2.9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 คน)
4.1.2.9.1 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated rating scale) จาก
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คำถาม จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับผลผลิต จำนวน 3 ข้อ ระดับผลลัพธ์ จำนวน 3 ข้อ และระดับ
ผลลัพธ์บนั้ ปลาย จำนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)
ตั้ งแต่ 1 ระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ถึ ง 5 ระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ งผลการวิเคราะประกอบด้ ว ย จำนวน ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏตามตาราง
ที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการ
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามทีไ่ ด้มี
การจัดสรรไว้
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลผลิต
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รบั ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกัน
คุณภาพภายใน
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

̃
𝑿

S.D.

แปล
ผล

0
0
0
1
5
มาก
4.83 .409
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
ที่สุด
0
0
0
2
4
มาก
4.67 .516
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ที่สุด
0
0
0
2
4
มาก
4.67 .516
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ที่สุด
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
(0.0)
ความสำเร็จ ฯ ในระดับผลลัพธ์บน้ั ปลาย
ความสำเร็จ ฯ ในภาพรวม

𝑋̃= 4.72, S.D.= .136, มากที่สุด
0
0
4
2
4.33
(0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
0
0
4
2
4.33
(0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
0
0
3
3
4.50
(0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
𝑋̃= 4.39, S.D.= .389, มาก
0
0
0
6 5.00
(0.0) (0.0) (0.0) (100.0)
0
0
1
5
4.83
(0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
0
0
1
5
4.83
(0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
𝑋̃= 4.89, S.D.= .172, มากที่สุด
𝑋̃= 4.67, S.D.= .199, มากที่สุด

.516 มาก
.516
.548

มาก
มาก
ที่สุด

.000 มาก
ที่สุด
มาก
.408
ที่สุด
มาก
.408
ที่สุด
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบั ติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67;
S.D. =.199) เมื่อพิจารณาเป็นระดับความสำเร็จ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์บัน้ ปลาย พบว่า
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร ะดั บ ผลผลิ ต อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.72; S.D. =.136) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ครบตามที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.83; S.D. =.409) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือมหาวิทยาลัยสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.516) และ
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการใช้ทรัพยากรได้ตามที่ได้มีการจัดสรร
ไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.67; S.D. =.516)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับผลลัพธ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39; S.D. =.389) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D.
=.548) เป็นอัน ดับแรก รองลงมา คือ ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา (ค่ าเฉลี่ย = 4.33; S.D. =.516) และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.33; S.D. =.516)
ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.89; S.D. =.172)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อพบว่า มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย =
5.00; S.D. =.000) เป็ น อัน ดับ แรก รองลงมาคือ มหาวิท ยาลั ยได้รับการยอมรับ จากสั งคมเพิ่ มขึ้น
(ค่าเฉลี่ ย = 4.83; S.D. =.408) และ มหาวิท ยาลั ยมี ความสามารถในการผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี คุณ ภาพ
เพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.83; S.D. =.408)
4.1.2.8.2 ตั ว แปรอิส ระจำนวน 6 ตัว แปร ใช้ มาตรวัดแบบรวมคะแนน
(Summated rating scale) จากคำถาม จำนวน 18 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวแปรละ 3 ข้อคำถาม
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ (2) ทรัพยากรของ
นโยบายการประกันคุณภาพ (3) การสื่อสารระหว่างองค์กร (4) ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (5) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
และ (6) บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ โดยแต่ ล ะข้ อมี การให้ คะแนนแบบมาตรวัดประเมิ น ค่ า
(Rating Scale) ตั้งแต่ 1 ระดับน้อยที่สุด ถึง 5 ระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะประกอบด้วย จำนวน
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (𝑋̃) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลปรากฏ
ตามตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ตัวแปรอิสระ จำนวน 6 ตัวแปรของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น้อย
ปาน
มาก
̃
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด 𝑿
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการประกันคุณภาพ
1. การประกันคุณภาพภายในได้มกี ำหนดตัวชี้วัด
0
0
0
5
1 4.17
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
(0.0) (0.0) (0.0) (83.3) (16.7)
2. การประกันคุณภาพภายในมีการกำหนดรูปแบบ
0
0
0
3
3
ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุความสำเร็จไว้
4.50
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
อย่างชัดเจน
3. ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
0
0
0
3
3
4.50
การประกันคุณภาพภายในของบุคลากร
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ภาพรวมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
𝑋̃= 4.39, S.D.= .389, มากที่สุด
การประกันคุณภาพ
ทรัพยากรของนโยบาย
1. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
1
5 4.83
คุณภาพกภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกัน
0
0
0
2
4 4.67
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
3. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกัน
0
0
0
1
5 4.83
คุณภาพภายในเพียงพอ
(0.0) (0.0) (0.0) (16.7) (83.3)
ภาพรวมทรัพยากรของนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.78, S.D.= .272, มากที่สุด
คุณภาพ
การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
1. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 0
0
0
2
4 4.67
สามารถเข้าใจได้ง่าย
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
2. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้
0
0
0
3
3
4.50
ดุลยพินิจในการวินจิ ฉัยบ่อยครั้ง
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย 0
0
0
4
2
4.33
และหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน (0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
ภาพรวมการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
𝑋̃= 4.50, S.D.= .459, มากที่สุด
นโยบายการประกันคุณภาพ
รายการ

S.D.

แปล
ผล

.408 มาก
มาก
.548 ที่สุด
.548

มาก
ที่สุด

.408 มาก
ที่สุด
.516 มาก
ที่สุด
.408 มาก
ที่สุด

.516 มาก
ที่สุด
มาก
.548
ที่สุด
.516 มาก
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น้อย
ปาน
มาก
แปล
̃ S.D.
น้อย
มาก
𝑿
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ผล
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจของหน่วยงาน
มาก
0
0
0
3
3
เหมาะสมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
4.50 .548 ที่สุด
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
รายการ

2. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
0
0
0
4
2
4.33
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
(0.0) (0.0) (0.0) (66.7) (33.3)
3. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
0
0
0
3
3
4.50
ของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ภาพรวมลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่
𝑋̃= 4.44, S.D.= .403, มาก
นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
0
0
0
2
4
4.67
การประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็น 0
0
0
5
1 4.17
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (83.3) (16.7)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมี
0
0
0
2
4
ส่วนร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงาน
4.67
(0.0) (0.0) (0.0) (33.3) (66.7)
ประกันคุณภาพภายใน
ภาพรวมภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำ
𝑋̃= 4.50, S.D.= .350, มากที่สุด
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบตั ิ
บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
1. อาจารย์และเจ้าหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการ
0
0
0
3
3
4.50
เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็น
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ประจำ
2. อาจารย์และเจ้าหน้าทีม่ ีความมุง่ มั่น ทุ่มเท ใน 0
0
0
3
3
4.50
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการ
0
0
0
3
3
4.50
ประกันคุณภาพภายใน
(0.0) (0.0) (0.0) (50.0) (50.0)
ภาพรวมบุคลากรที่นำนโยบายการประกัน
𝑋̃= 4.50, S.D.= .547, มากที่สุด
คุณภาพไปปฏิบตั ิ

.516 มาก
.548

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
.408 มาก
.516

.516

มาก
ที่สุด

.548

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
มาก
.548
ที่สุด
.548
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จากตารางที่ 4.19 พบว่ า เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39; S.D. =.389)
ทรัพยากรของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.78; S.D. =.272) การสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.459) ลักษณะและ
โครงสร้างของหน่วยงานที่การนำนโยบายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44; S.D. =.403) ภาวะผู้นำของผู้ บริห ารหน่วยงานที่นำนโยบายประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D.
=.350) และ บุคลากรที่นำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50; S.D. =.547)

4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ใน 2 วิธี ประกอบด้วย (1) การเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ (2) ประสานขอ
ค ว าม อ นุ เค ราะ ห์ สั ม ภ าษ ณ์ ผ่ าน โท รศั พ ท์ 5 แ ห่ ง คื อ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ77.78 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คาดหวัง
ไว้ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งละ 1 คน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้าน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบงาน และประกันคุณภาพองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โดยให้ข้อมูล
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางโทรศัพท์
2) รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒ นาคุณ ภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล : โดยให้ ข้อมูล วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์ ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒ นาคุณ ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้ข้อมูล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ทางโทรศัพท์
4) ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ข้อมูล วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ทางโทรศัพท์
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5) นายแพทย์ บุ ญประสิ ทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ ายทรัพ ยากรบุ คคลและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ โดยให้ ข้อ มูล วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ทาง
โทรศัพท์
6) ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี โดยให้ข้อมูล วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนา
หลั กสูตรและประกัน คุณ ภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี โดยให้ ข้อมูล วันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ทางโทรศัพท์
การศึกษาสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน จาก 9 คนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่คาดหวังไว้ โดย
จำนวน 2 คน ที่ไม่สามารถดำเนินการสัมภาษณ์ได้เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกในเรื่องของเวลา
ในการให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ประกอบการตอบวัตถุประสงค์การ
วิจัย ประกอบด้วย ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์รายมหาวิทยาลัย และผลการศึกษาในแต่ละปัจจัย
จำนวน 6 ปัจจัย
4.2.1 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์รายมหาวิทยาลัย
4.2.1.1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเริ่ มพัฒนาระบบการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ของตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นแรกที่ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา และเมื่อมีกฎเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษามาภายหลัง จึงดำเนินการตามกฎระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากพูดถึงระดับความสำเร็จ จึงมองมหาวิทยาลัยนั้นสามารถขับเคลื่อนงานด้านนี้
ได้เป็นอย่างดี และมีความสำเร็จในระดับมากสำหรับการดำเนินงานด้านนี้ โดยจากตัวแปรทั้ง 6 นั้น
เล็งเห็นว่าทุกตัวแปรเป็นปัจจัยที่สำคัญกับการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติทั้งสิ้น
แต่จะอภิปรายใน 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้
การสื่อสารระหว่างองค์การ : การสื่อสารภายในของมหาวิทยาลัยนั้นมีการสื่อสารใน
ทุกด้านไม่เพียงแต่เฉพาะการสื่อสารในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น โดยมีการสื่อสาร
อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น มีการสื่อสารเพื่อทำ
ให้เกิดความเข้าใจถึงพื้นฐานการประกั นคุณภาพ โดยสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้ง 3 ระดับ คือ
ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยที่จะมีการสื่อสารในทุกระดับไปพร้อมกัน เพื่อให้
เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยหากมองถึงปัญหาที่
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เกิดคือช่องว่างระหว่างความเข้าใจของแต่ละบุคคล ที่มีไม่เท่ากัน โดยที่การอบรมหนึ่งครั้งก็จะมีทั้ง
กลุ่มคนที่เข้าใจ นำไปปฏิบัติได้เลย กับกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจ ซึ่งจะใช้วิธีการจัดเวทีทั้งใหญ่และเล็กตลอด
ทั้งปี แล้วแต่ประเด็นและวาระที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและเกิด
มักผลในการนำไปปฏิบัติต่อไป ยังคงมองว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีการสื่อสารอย่างดี และ
สม่ำเสมอมาตลอด
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน : ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและ
มีส่วนในการกำหนดทิศทางนโยบายและผลักดันงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผมที่เป็น
ผู้ช่วยท่านอธิการดีในด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหลักในการติดตามงานด้านนี้อยู่ ซึ่งทีมผู้บริหาร
ระดับ สู งมี การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริห ารระดับ รองลงมา หรือระดับ คณะ ระดับ หลั กสู ต ร
สามารถเลือกเกณฑ์การประเมินหรือการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละส่วนหน่วยได้เองตามแต่
ที่จำเป็น หรือสำคัญ ทีมผู้บ ริห ารระดับสู งจะมีการรับฟังถึงแนวทางและความต้องการเกี่ยวกับการ
ประกัน คุณ ภาพของแต่ล ะส่ วนหน่ ว ยอยู่เสมอ และเมื่อ รับฟั ง และแต่ล ะส่ วนสามารถเสนอความ
ต้องการในการเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนได้เอง จึงทำให้กระบวนการการทำงานเกิ ดขึ้น
อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : บุคลากรส่วนกลางที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นมีจำนวนไม่มาก แต่ก็เพียงพอสำหรับการดำเนินงานด้านนี้ เนื่องจากในระดับคณะ และ
หลักสูตรจะมีบุคลากรที่ดูแลงานนี้เช่นกัน จึงมองว่าปัจจุบันจำนวนที่ มีอยู่สามารถดูแลงานด้านนี้ได้
เป็นอย่างดี บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะมีการพัฒนาความรู้
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาอยู่อย่างเสมอ มีการอบรมหลายครั้งในหนึ่งปี และหากมีแนวทางการ
ดำเนิน งานใหม่ ๆ ก็จะจัดการอบรมทุกครั้ง เพื่อให้มั่น ใจว่าบุคลากรของเรามีความรู้ และสามารถ
ดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.1.2 มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย มหิ ดลนั้นมีความใส่ ใจและตระหนักถึงความสำคัญ ของการประกัน
คุณภาพในทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างตลอดและสม่ำเสมอ ซึ่งหากมองว่าสำเร็จหรือไม่นั้น ต้อง
บอกว่าเราดำเนิ นการได้ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน และมักจะก้าวล้ำไปกว่าเกณฑ์ของ
สกอ. เสมอ เนื่องจากเรามีความคาดหวังและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนรวมถึงยกระดับการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยใช้ฐานคิดที่ว่าเราใส่ใจและขับเคลื่อนงาน
ด้านนี้อย่างสม่ำเสมอ เป็นหัวใจหลัก ทุกปัจจัยที่กล่าวถึง 6 ปัจจัยนั้นสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพทั้งสิ้น โดยเรามีกลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านนี้ที่เรียกว่า
Let’s develop ซึ่ง เมื่อนำคำว่า Let’s นั้นมาแจกแจงความหมายรายตัวอักษรจะเป็น 4 กลยุทธ์
หลั ก ของการประกัน คุ ณ ภาพที่ เลื อกใช้ป ระกอบด้ว ย (1) Lead equality (2) Engagement (3)
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Teamwork และ (4) Support and facility อาจกล่ าวเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ปัจจัยที่อ้างถึงในวิจัย
ฉบับนี้ ดังนี้
ทรัพยากรของนโยบาย : เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษานั้นถือเป็นพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีการจัดสรรงบประมาณด้านนี้ไว้อย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้าง
การสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ สอดคล้องกับ
หัวข้อ Support and facility ที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักสำหรับการดำเนินงานด้านนี้
การสื่อสารระหว่างองค์การ : มีการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งปีประกอบด้วย (1) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร (2) มีคลินิกให้คำปรึกษาโดยฝ่ายประกัน
คุณภาพของเราจะดำเนินการงานด้านนี้เพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (3) มีผู้ประเมินที่คอย
ให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจมาตรฐานการประกันคุณภาพตลอดทั้งปี (4) on request คือการที่
แต่ละส่วนหน่วยสามารถแจ้งเจตจำนงค์หรือความต้องการที่จะให้ฝ่ายประกันคุณภาพเข้าไปอบรม
เฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่นในบางคณะที่มีการเข้ ารับตำแหน่งใหม่ของคณบดี อาจสามารถแจ้งมายัง
ส่วนกลางเพื่อให้มีการอบรมหลักสูตรสั้น ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้เข้ารับตำแหน่งคณบดีใหม่พึงทราบ
กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง สอดคล้องกับหัวข้อ Support and facility เช่นกันกับทรัพยากรของนโยบาย
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน : ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นอย่างดี มีการมอบนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้ มีการให้กำลังใจทุกส่วน
อย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการประกันคุณ ภาพถูกสอดแทรกไปตามนโยบายต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีการพูดถึง ถ่ายทอดในทุกเวทีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ถูกแทรกซึมไปกับทุกคนในมหาวิทยาลัยให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ ผู้บริหารตั้งแต่
เบอร์ ห นึ่ งหรื อท่ านอธิก ารบดี นั้ น ก็ เข้ าใจถึ งหลั ก สำคั ญ และความสำคั ญ ของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้ได้มีมาตรฐาน คณบดีแต่ละคณะก็เช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารทุกระดับของเรามีความ
เข้าใจ มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับหัวข้อ Lead
equality และ Engagement คือการให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ
เพื่อให้คนทำงานมีใจที่แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับภาระงานต่าง ๆ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้การยอมรับ และ
เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างดี โดยจะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนแนะนำแนวทางการนำประกันคุณ ภาพไปปรับใช้ในสถานการณ์ จริง ซึ่งการอบรมก็จะมี
หลากหลายหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความหลากหลายของผู้เข้าร่ วมอบรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มคณบดี
ก็จะมีการอบรมเน้นสำหรับส่วนการบริหารงานด้านพัฒนาและประกันคุณภาพเพื่อให้ตอบนโยบาย
ของท่านอธิการบดี แต่สำหรับกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะต่าง ๆ จะมีการอบรมที่แตกต่างกัน
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ออกไป เน้นการบรรยายเรื่องแนวทางการนำไปปฏิบัติและมีกรณีศึกษาตัวอย่างสำหรับการอบรมและ
บรรยายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาอบรมพิเศษเพื่อส่งไปคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้ประเมิน
ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเวทีของ AUNQA หรือเวที TQA ก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าเมื่อบุคลากรที่ถูกคัดเลือก
ในระดับ มหาวิท ยาลั ย ได้รับ การอบรมเพื่อไปแข่งขัน คัดเลื อกในเวที มาตรฐานระดับสากลแล้ วนั้ น
บุคลากรเหล่านี้จะเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างสูงและจะสามารถนำเอาความรู้ต่าง ๆ
กลับมาพัฒนา มาให้ความรู้ต่อบุคลากรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เราดำเนินแนวทางนี้มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยผมเป็นบุคลากรน้องใหม่ ผมก็ถูกอบรมคัดเลือกเช่นกัน การปลูกฝังค่านิยมให้เห็น
ถึงความสำคัญและเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีมาตลอดสอดคล้อง
กับหัวข้อ teamwork ที่เรามักจะเน้นหลักการทำงานแบบทีม ไม่ใช่การผลักภาระไปให้ใครคนใดคน
หนึ่งแต่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนงานด้านนี้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
4.2.1.3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทางของหน่วยงานกลางที่กำกับดูแล ซึ่งมีอยู่ ใน 2 ระดับคือ ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร
และในบริบทระดับสถาบันนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างดี ตามกฎ เกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากถามว่าสำเร็จไหม ก็มองว่าสำเร็จแต่แท้จริงแล้วงานด้านนี้ก็พัฒนาอยู่
ตลอด เราก็ขับเคลื่อนงานไปได้ดี โดยปัจจัยที่คุณหยิบยกมา 6 ปัจจัยนั้น ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่คน
เลือกนำมาใช้วิจัย ซึ่งไม่แปลกที่ทุกปัจจัยจะเป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลต่อการนำนโยบายประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติทั้งสิ้น แต่หากให้อภิปรายนั้น จึงขอเลือกอภิปรายในปัจจัยดังนี้
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย : เป้าประสงค์ของนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษานั้น มีเกณฑ์ มีแนวทางจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างชัดเจน โดยที่
มีการชี้แจง มีเอกสารประกอบ และทุกครั้งหากมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขจะมีการชี้แจงต่อมหาวิทยาลัย
เสมอ ดังนั้ นเมื่อมองถึงปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น จึงมองว่าอยู่ในระดับที่ดี
แม้ว่าในบางครั้งอาจมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของทิศทาง ซึ่งเกิดจากการให้นิยามในภาพกว้าง ซึ่ง
มักจะกำหนดเกณฑ์ที่วัดผลจาก output หรือ outcome เท่านั้น กล่าวคือสำหรับมหาวิทยาลัยที่มี
พั ฒ นาการที่ ดี ใ นการประกั น คุ ณ ภาพกระบวนก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามระบบ ซึ่ ง ทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คงไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นปัญหาอะไรมากนัก แต่หากมองในมุมมองบาง
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่พร้อมหรือไม่ได้มีกระบวนการจัดการงานด้านนี้ที่เหมาะสม ความไม่ชัดเจน หรือ
การกำหนดเกณฑ์ภาพรวมอย่างกว้าง ๆ จะส่งผลทำให้เกิดความยากในแง่ของการบริหารจัดการต่อ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ และในกรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการนำเอาเกณฑ์จากส่วนกลาง และ
เกณฑ์ตามแต่มาตรฐานสากลมาปรับใช้ และถ่ายทอดลงไปในแง่ของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น หาก
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การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร ในบางหลั ก สู ต รใช้ เกณฑ์ (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUNQA) จะมีการถ่ายทอดเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรก็จะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทำให้หลักสูตรได้รับมาตรฐาน
รับรองเป็นต้น
การสื่อสารระหว่างองค์การ : การสื่อสารภายในของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีการ
ถ่ายทอดนโยบายผ่านคณะกรรมการรแต่ละชุดที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละส่วน เพื่อ
กำกับติดตามผลการดำเนินงาน สื่อสารแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระดับสถาบัน พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่
ละสำนัก เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพร้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน : ผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยมีการกำหนดให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหนึ่งในมาตรฐานและสิ่งที่ต้องดำเนินการ โดยผู้บริหารติดตามและกำกับ
ดูแลงานด้านนี้ผ่านทางกองพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : บุคลากรของกองพัฒนาคุณภาพนั้นมีเพียงพอ ซึ่ง
การทำงานในการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีระบบระเบียบแบ่ง
หน้าที่การทำงานที่ชัดเจน ส่วนกลางอย่างกองพัฒนาคุณภาพนั้นดูแลภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัด
อบรม มีการให้ความรู้ความเข้าใจและแนะแนวทาง ซึ่งจำนวนบุคลากรของส่วนกองพัฒนาคุณภาพนี้
สามารถดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เรายังมีบุคลากรตามแต่ละคณะ ,
หลักสูตร และบุคลากรในกองต่าง ๆ ที่ดูแลงานในระดับย่อยลงไป ในปัจจุบันก็พบว่ายังไม่เกิดปัญหา
อะไร จึ ง อาจกล่ า วได้ บุ ค ลากรของเราสามารถดำเนิ น การงานด้ า นนี้ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งดี แ ละเต็ ม
ประสิทธิภาพ
4.2.1.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นอยู่ในระดับที่ดี
ระดับสถาบันยึดหลักของ สกอ. ระดับคณะ ในบางคณะเราจะใช้การประกันคุณภาพเกณฑ์สากลคือ
เกณฑ์ EdPEx และระดับหลักสูตรจะพยายามขับเคลื่อนให้สามารถประกันคุณภาพตามหลักนานาชาติ
ได้ก็คือตามระบบ AUNQA ซึ่งหากถามถึงความสำเร็จนั้นมองว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการใช้ระบบ
คุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ตามกระทรวงกำหนด ซึ่งได้รับผลการประเมินเป็นระดับดีมาตลอด อาจ
นิยามให้ความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 90 เปอร์เซนต์ โดยที่เหลือคือมีหลักสูตรหรือเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เข้ามา
จึงทำให้ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และสำหรับปัจจัยทั้ง 6 นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญและเล็งเห็นว่าส่งผล
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น โดยในเวลาที่จำกัดจึงขอมุ่งไปที่ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยดังนี้
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การสื่อสารระหว่างองค์การ: การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยในประเด็นการประกัน
คุณ ภาพการศึกษานั้ น มีการสื่ อสารอย่างสม่ำเสมอ มีการถ่ายทอดนโยบาย และประเด็นที่ส ำคัญ
สำหรับการทำงานด้านนี้ในเวทีประชุมระดับสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการด้านนี้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยได้และทำให้การนำไปปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทางกอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย และมองว่าการสื่อสารนั้น
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังพอมีให้ทราบอยู่บ่อยครั้งคือ
การลำเลียงเนื้อหาจากเวทีประชุมไปปรับใช้ในการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ครบสาระสำคัญ หรือ
บางครั้งตัวแทนที่เข้าร่วมไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่กลับนำไปสื่อสารต่อแบบผิด ๆ อย่างที่ทราบ
กันดีว่าสารแบบเดียวกันเมื่อถูกส่งต่อโดยคนส่งสารที่แตกต่างย่อมอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้
แต่สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางกองเราก็จะนำไปปรับปรุงและหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
ต่อไป ตั วอย่ างเช่น ปั จ จุ บั น ได้ มีการสร้างกลุ่ ม ไลน์ และคู่ มือถามตอบQ&Aขึ้นมา เพื่ อเป็น อีกหนึ่ ง
สื่อกลางในการพูดคุย ซักถาม ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ และมองว่าตอนนี้การสื่อสาร
ยังเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ในระดับที่ดีและเหมาะสม ซึ่งการสื่อสารที่ยากที่สุด อาจจะเป็นการสื่อสาร
ไปยังบุคลากรบางส่วนที่มีทัศนคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ทางกองของเราก็ยังจะต้อง
ปรับปรุงการดำเนินงาน และพยายามสื่อสารให้ได้มากที่สุดเพื่อปรับทัศนคติของบุคลากรบางท่านให้
ปรับเปลี่ยนวิธีการมองการประคุณภาพในทิศทางที่ดีขึ้น
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงาน : ผู้ บริห ารชุดปั จจุบัน เห็ นความสำคัญ ของการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา มีการติด ตามกลไกการทำงานผ่ านการเข้าร่ว มประชุม โดยที่ จะมีการ
ประชุมของมหาวิทยาลัยทุกเดือน โดยทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันเน้นเรื่องแผนการพัฒนาคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศ เห็นได้ถึงความใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่งและ
เมื่อกำหนดให้มีแผน ก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ในการติดตามประกันคุณภาพการศึกษา
โดยทั่วไปแล้วทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นจะติดตามในลักษณะเดือนเว้นเดือนสำหรับกรณีที่ไม่ได้มี
เรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินการ
ด้านการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา มี จำนวนที่ ไม่มาก แต่ เพี ยงพอต่อ การดำเนิน งาน ณ ปั จจุบั น
สามารถขั บ เคลื่ อ นงานได้เป็ น อย่ างดี ปั จจุบั น เราเน้ นการให้ ค วามรู้บุ ค ลากรเกี่ยวกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเสียมากกว่า เนื่องจากเกณฑ์ของระดับสถาบัน ไม่ได้มีการปรับปรุง
อะไรมาก จึงเป็ น ความรู้ เดิมที่ มีม าอยู่แล้ ว แต่ยุ ค สมัยปั จจุบัน การประกั นคุณ ภาพหลั ก สู ตรเริ่มมี
บทบาทมากยิ่ งขึ้น มหาวิทยาลัย เองจึงเน้นการพัฒ นาบุคลากรเพื่อให้ มีความเข้าใจถึงการประกัน
คุณภาพแบบหลักสูตรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดรับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลตัวอย่างเช่น AUNQA เมื่อ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีจึงมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ
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เรื่องบุ คลากร เราในฐานะส่วนกลางที่ดำเนินการส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาจึงมีหน้าที่
อบรม ให้ความรู้ และตอบคำถามให้กับบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมจะมีทั้งแบบ
อบรมกันเองภายในและเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ซึ่งหากจะมองในเชิงปัจจัยบุคลากรที่นำ
นโยบายไปปฏิบัตินั้น ขอนแก่นเองไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของ
บุคลากร ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรนำไปปฏิบัติและไม่เกิดมักผล หรือไม่สามารถปฏิบัติได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4.2.1.5 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หากมองถึงความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยนั้น อาจจะไม่กล้าตอบรับได้เต็มที่นักว่าสำเร็จแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้คือเราอยู่บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังเป้าหมาย คือเราสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบและกฎ
ของหน่วยงานที่ควบคุมหรือสกอ. และยังมีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เกณฑ์ระดับนานาชาติทั้งระดับ
คณะและระดับหลักสูตร งานด้านนี้มีการพัฒนาไม่หยุดหย่อน เราแค่ต้องปรับตัว และเตรียมพร้อม
สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยหากถามถึงปัจจัยที่ส่งผลนั้น ทั้ง 6 ปัจจัยที่กล่าวขึ้นนั้น
ล้วนแล้วแต่สำคัญสำหรับการประกันคุณภาพทั้งนั้น หากไม่มีเป้าหมาย การดำเนินงานก็ไม่บรรลุผล
เราต้องตั้งเป้าไว้ก่อน ทรัพยากร หากประเมินถึงงบประมาณด้านนี้คือกำลังหลักในการเป็นสิ่งที่จะ
สามารถเอื้อประโยชน์ให้เราดำเนินการได้ การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลำเลียงเป้าหมายที่
ต้องการไปสู่หน่วยปฏิบัติและเป็นปัจจัยที่สอดคล้องไปกับปัจจัยบุคลากรที่เมื่อเรามีการสื่อสารอย่างดี
สม่ำเสมอ ลำเลียงข่าวสารไปก็จะทำให้บุคลากรเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้
โดยทั้งนี้ผู้นำของมหาวิทยาลัยนั้นจึงมีบ ทบาทสำคัญทั้งคอยผลักดัน สนับสนุนงานในทุกด้านไม่เว้น
แม้แต่งานด้านประกันคุณภาพ อีกทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญสำหรับการให้กำลังใจบุคลากรทั่วทั้งหมด
วิทยาลัย ซึ่งภาพรวมของทุกปัจจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จทั้งสิ้น และจะขออภิปราย
ปั จจั ย 2 ปั จ จัย เพื่อเป็ น ตั วอย่ างและเป็น ปัจจัยที่เล็งเห็ น ว่าสำคัญ มากสำหรับ การดำเนิน งานด้าน
ประกันคุณภาพ ดังนี้
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน : ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้เป็น
อย่างดีโดยมีการออกนโยบายด้านนี้ และกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นว่าปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับการจะไปสู่ความสำเร็จของการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นแรงใจ
ให้กำลังใจบุคลากรทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จึงมองว่าปัจจัยนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะหากผู้นำไม่สนใจไม่
ขับเคลื่อน การดำเนินการด้านนี้คงไปได้ยาก
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บุ ค ลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ : บุ ค ลากรของเรามี ค วามรู้ ความเข้ าใจในการ
ประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ มาตรฐานที่พึ งจะต้ องรู้แ ละเข้ าใจ ยกตัว อย่ างเช่น เข้าใจว่าการประกั น
คุณภาพมีกี่ระดับ แต่ละระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางอย่างไร เข้าใจถึงกระบวนการ และมีการยอมรับ
และนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และสำหรับบุคลากรนั้นมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม เกิดความร่วมมือ
ในการทำงานประสานงานกันเป็นอย่างดี สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตามส่วน
หน่วยอื่น หรือเจ้าหน้าที่วิทยาเขตอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถทำงานร่วมกันได้ และยังไม่พบเจอ
ปัญหาเกี่ยวกับการนำนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
4.2.1.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรามีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง และมีความ
พยายามในการผลักดัน ให้ เกิดมาตรฐานตามเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ ได้มากที่สุด โดยปัจจุบัน หากมองถึง
ความสำเร็จถือว่าเราก็ในระดับที่ดี กล่าวคือสามารถดำเนินงานได้นี้ได้ดี และภาพรวมการดำเนินงาน
ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ที่ ดี โดยปั จ จั ย แต่ ล ะปั จ จั ย นั้ น ผู้ วิ จั ย แบบคุ ณ ได้ มี ก ารทบทวน
วรรณกรรมมาแล้วพอสมควรว่าเป็ นปัจจัยที่สำคัญ โดยมองว่าทุกปัจจัยที่กล่าวขึ้นนั้นเป็นปัจจัยที่
สำคัญ และส่ งผลต่อความสำเร็จทั้ งสิ้ น แต่ห ากมองในเรื่องการดำเนินงานในมหาวิทยาลั ยนี้ จึงขอ
อภิปรายสั้น ๆ ในเวลาที่จำกัด ใน 3 ปัจจัยดังนี้
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ แนวทางที่ผู้บริหาร
มอบให้ไม่ใช่แค่ท่านรองอธิการบดีแต่รวมไปถึงคณบดีและผู้บริหาร ทุกท่านของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละ
ท่านก็จะมีการมอบนโยบายและแนววิธีการให้เขาสั่งการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน โดยเมื่อมหาวิทยาลัยมี
ลักษณะโครงสร้างที่มีท่านอธิการบดีอยู่สูงสุดไล่เรียงลงมาเป็นรองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารทุก
ท่าน โครงสร้างเหล่านี้ก็เป็นโครงสร้างที่ทำให้สามารถลำเลียงเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานลงมา
ได้ และก่อให้เกิดการดำเนินงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวคือคือทิศทางที่ผู้บริหารมอบหมายเป็นการ
ชี้ให้ เห็ น แนวทางเพื่ อก่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนไปสู่ เป้าหมายที่ ชัดเจน นำไปสู่ ความสำเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : แต่ละบุคคล/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมอง
เรื่องงานประกันคุณภาพแตกต่างกันออกไป ทัศนคติของคนทำงานประกันคุณภาพของเราแต่เดิมส่วน
ใหญ่เห็นว่า การประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ทำแล้วต้องส่งรายงาน จึงเกิ ดความรู้สึกไม่ดีต่อเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพรวมถึงการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือแนวทางที่ค่อนข้างบ่อย นับตั้งแต่ ปี 2542 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเป็นความท้าทายของทีมงานประกันคุณภาพที่จะต้องทำให้เขาไม่รู้สึกว่า งานนี้
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ไม่ได้เป็นงานของฝ่ายประกันคุณภาพที่ลงมาบอกว่าต้ องทำอะไร แต่เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงาน/แต่
ละคนที่ต้องหันกลับมาบอกกับฝ่ายประกันคุณภาพว่าต้องการอะไร ซึ่งสิ่งที่เรามุ่งหวังคือบุคลากรมี
ทั ศนคติ ที่ ดีต่ อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาอยากเห็ น เขามองว่ าเป็ น ประโยชน์ และแน่ น อนเรา
ต้องการให้พวกเขายอมรับในเรื่องนี้ อยากให้ทุก ฝ่ายมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือกันเพื่อทำให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดำเนินต่อไปได้ โดยปัจจัยบุคลากรนั้นปัจจุบันมี
เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านนี้ ซึ่งในทุกปีเราจะมีการอบรม และให้ความรู้ เรียกว่า
Train the Trainer ซึ่ งคื อ การอบรมบุ ค ลากรด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในแต่ ล ะคณะ และ
หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับส่วนงานของตัวเองได้มองว่าปัจจุบัน
การขับเคลื่อนงานด้านนี้ยังราบรื่นบุคลากรส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ แม้ว่าการพยายามของเราในการ
ปรับความคิดทัศนคติของบุคคลจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีบุคลากร
บางส่วนที่มีทัศนคติลบต่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลงเหลืออยู่ จึงเป็นหน้าที่ของส่วนกลาง
อย่างเราก็ที่จะหาแนวทางหรือวิธีในการปรับความคิดและทัศนคติลบนั้น ๆ และพยายามทำความ
เข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง แต่หากมองภาพรวมด้านบุคลากรยังสามารถรับแนวทางและนำไปปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี
4.2.1.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
เป้ าหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย : แนวทางการดำเนิ น งานประกั น ได้
คุณภาพการศึกษาภายใน ปัจจุบัน มีแนวทางชัดเจน มีกฎกระทรวง การประกาศ ชัดเจนดีหากมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นอะไรก็จ ะมี การแจ้ งอย่างชัด เจน ซึ่ งทางมหาวิท ยาลั ยก็ นำหลั กใจความสำคั ญ มาเป็ น
รูปแบบ เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้รูปแบบการดำเนินงานนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้
ทรัพยากรของนโยบาย : งบประมาณในการดำเนินงานด้านการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น มีการจัดสรรและงบส่วนกลางในการดำเนินการงานด้านนี้ โดย
มีการนำงบประมาณไปใช้ในการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินการในด้าน
นี้ มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในระหว่างการอบรม อีกทั้งมีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรร
ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทำให้งานประกันคุณภาพเดินหน้าไปได้ไม่มีปัญหา
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ : โครงสร้างงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น เป็นลำดับชั้น เริ่มจากมีท่านอธิการบดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาหลักสูตรและประกัน
คุณ ภาพการศึกษา ควบคุมส่ วนส่งเสริมวิชาการตามลำดับ โดยทางส่วนส่งเสริมวิชาการนั้นก็จะมี
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หัวหน้าส่วนที่บริหารงานและดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมองว่าส่วน
ส่งเสริมวิชาการที่แยกส่วนออกมาอย่างชัดเจนนั้นสร้างความลำบากในแง่ของการปฏิบัติงาน เล็งเห็น
ว่าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร จึงควรปรับเปลี่ยนให้ไปร่วมกับ
ส่วนหน่วยที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากกว่า เนื่องจากปัจจุบันฝ่ายประกัน
คุณภาพมีการแยกส่วนมาดำเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ จึงทำให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปได้
ค่อนข้างลำบากในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ : ท่ านอธิก ารบดี มีก าร
ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับงานด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารงานของเราที่แยกส่วนประกันคุณภาพการศึกษาออกมาอยู่ในฝ่ายส่งเสริมวิชาการนั้น อาจทำ
ให้การกำหนดทิศทาง หรือการเสนอนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินการต่าง ๆ
ในมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะค่อนข้างยาก อีกทั้งผู้บริหารบางส่วนมีความไม่เข้าใจหรือไม่ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญกับงานด้านนี้มากนัก จึงทำให้ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะ
เป็นแนวการนั่งตอบคำถามตามเกณฑ์ การดำเนินงานตามเกณฑ์เพื่อให้ผ่านและมีมาตรฐานเท่านั้น
แต่กระบวนการผลักดันของผู้บริหารบางส่วนที่มีต่องานด้านนี้ ยังค่อนข้างน้อย จึงทำให้ยังไม่ส ามารถ
เกิ ด การทำงานจริ งในการนำประโยชน์ จ ากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามาปรับ ใช้ เพื่ อ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยได้มากเท่าที่ควร
แท้จริงแล้ว ทุกปัจจัยนั้นสำคัญต่อการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา แต่
ที่ยกตัวอย่างข้างต้นให้เห็นภาพชัดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนี้ของมหาวิทยาลัย และเล็งเห็นว่าทุก
ปัจจัยเป็นตัวเสริมการดำเนินงานด้านนี้ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ในปัจจุบันหากมองถึงการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ คงกล่าวได้ว่าเรามี
ผลการดำเนินงานที่อยู่ในเกณฑ์ สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ที่หน่วยกลางกำหนด หากยึดตรงนี้ก็
ถือว่าสำเร็จ แต่ยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการพยายาม
ผลั ก ดั น มาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย เราให้ ส ามารถยกระดั บ ไปสู่ น านาชาติ ไ ด้ นั่ น ก็ เป็ น สิ่ ง ที่
มหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนและดำเนินการต่อไป
4.2.2 ผลการศึกษาในแต่ละปัจจัยจำนวน 6 ปัจจัย
4.2.2.1 ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายมีความชัดเจน มีการกำหนดวิธีการ
รูปแบบ กระบวนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ดังคำให้สัมภาษณ์ของ เยาวดี เต็มธนาภัทร์ (สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
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เป้ าประสงค์ของนโยบายประกันคุณ ภาพการศึกษานั้น มีเกณฑ์ มีแนวทางจากสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างชัดเจน โดยที่มีการชี้แจง มีเอกสารประกอบ และทุก
ครั้งหากมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขจะมีการชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยเสมอ ดัง นั้นเมื่อมองถึงปัจจัย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น จึงมองว่าอยู่ในระดับที่ดี แม้ว่าในบางครั้งอาจมี
ความไม่ชัดเจนในเรื่องของทิศทาง ซึ่งเกิดจากการให้ นิยามในภาพกว้าง ซึ่งมักจะกำหนด
เกณฑ์ ที่ วั ด ผลจาก output หรื อ outcome เท่ า นั้ น กล่ า วคื อ สำหรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
พั ฒ นาการที่ ดี ในการประกั น คุ ณ ภาพกระบวนการดำเนิ น การเป็ น ไปตามระบบ ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์คงไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นปัญ หาอะไรมากนัก แต่ห ากมองใน
มุมมองบางมหาวิทยาลัยที่ยังไม่พร้อมหรือไม่ได้มีกระบวนการจัดการงานด้านนี้ที่เหมาะสม
ความไม่ชัดเจน หรือการกำหนดเกณฑ์ภาพรวมอย่างกว้าง ๆ จะส่งผลทำให้เกิดความยากใน
แง่ของการบริหารจัดการต่อมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
อีกทั้งปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย จะต้องมีมาตรฐานในการบรรลุผล
สำเร็ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ดั ง คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นพร อึ้ ง อาภรณ์ (สั ม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ , 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
เป้าประสงค์ของนโยบายประกันคุณภาพการศึกษานั้น ในปัจจุบันมีแนวทาง
ชัดเจน มีกฎกระทรวง การประกาศ ชัดเจนดี หากมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็จะมีการแจ้งอย่าง
ชั ด เจน ซึ่ งทางมหาวิท ยาลั ย ก็ น ำหลั ก ใจความสำคั ญ มาเป็ น รูป แบบ เป็ น เป้ าหมายของ
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อให้ รู ป แบบการดำเนิ น งานนำไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ที่ ได้ ม าตรฐานตามเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้
คำกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ เยาวดี เต็มธนาภัทร์ (สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
สำหรั บ เป้ า ประสงค์ ข องนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี ก ารนำเอาเกณ ฑ์ จ ากส่ ว นกลาง และเกณ ฑ์ ต ามแต่
มาตรฐานสากลมาปรับใช้ และถ่ายทอดลงไปในแง่ของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น หากการ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาระดับ หลั กสู ตร ในบางหลั กสู ตรใช้ เกณฑ์ (ASEAN University
Network Quality Assurance : AUNQA) จะมีการถ่ายทอดเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ
ซึ่งแต่ละหลักสูตร ก็จะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทำให้หลักสูตร
ได้รับมาตรฐานรับรองเป็นต้น
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นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นั น ทน์ ถาวรั ง กู ร (สั ม ภาษณ์ ,
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ท่านอธิการบดี มองว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุ รี ที่ทำให้ การประกันคุณ ภาพการศึกษาสำเร็จได้นั้นก็คือทิ ศทางที่ผู้ บ ริห าร
มอบหมาย กล่าวคือเป็นการรวมของผู้นำและเป้าหมาย ผู้นำขับเคลื่อนเป้าหมายที่ชัดเจน
นำไปสู่ความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา แต่สำหรับปัจจัยอื่น ๆ นั้นเป็นเพียง
ปัจจัยเสริมเท่านั้น
4.2.2.2 ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย
ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย มีความเพียงพอและเหมาะสม ในด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ ดังคำให้สัมภาษณ์ของ นพร อึ้งอาภรณ์ (สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
งบประมาณในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยนั้น มีการจัดสรรและงบส่วนกลางในการดำเนินการงานด้านนี้ โดยมีการนำ
งบประมาณไปใช้ในการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคลากรที่ดำเนินการใน
ด้ า นนี้ มี ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ อ ำนวยความสะดวกในระหว่ างการอบรม อี ก ทั้ งมี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ ๆ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งทาง
มหาวิท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด สรรได้ อ ย่ างเหมาะสมและเพี ย งพอ ทำให้ งานประกั น คุ ณ ภาพ
เดินหน้าไปได้ไม่มีปัญหา
4.2.2.3 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ
ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบาย
และหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ มี ค วามชั ด เจน เที่ ย งตรง และมี ค วามสม่ ำเสมอ ดั งคำให้
สัมภาษณ์ของ เยาวดี เต็มธนาภัทร์ (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
การสื่อสารภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการถ่ายทอดนโยบายผ่าน
คณะกรรมการรแต่ละชุดที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละส่วน เพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนิ น งาน สื่ อ สารแนวปฏิ บั ติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายระดั บ สถาบั น พร้ อ มทั้ ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน
หรือในแต่ละสำนัก เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพร้อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คำกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ ภาวนา กิตติวิมลชัย (สัมภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์, 31 มกราคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
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การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษานั้น
มีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ มีการถ่ายทอดนโยบาย และประเด็นที่สำคัญสำหรับการทำงาน
ด้านนี้ในเวทีประชุมระดับสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรที่ดำเนินการด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัย ได้และทำให้การนำไปปฏิบัติสัมฤทธิผล ซึ่งทางกอง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย และมองว่าการ
สื่อสารเป็ นสิ่ งสำคัญสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ปัญ หาที่เกิดขึ้นก็ยังพอมีให้
ทราบอยู่บ่อยครั้ง คือการลำเลียงเนื้อหาจากเวทีประชุ มไปปรับใช้ในการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ครบสาระสำคัญ หรือบางครั้งตัวแทนที่เข้าร่วมไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่กลับ
นำไปสื่อสารต่อแบบผิด ๆ อย่างที่ทราบกันดีว่าสารแบบเดียวกันเมื่อถูกส่งต่อโดยคนส่งสารที่
แตกต่างย่อมอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เป็นได้ แต่สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางกอง
เราก็จะนำไปปรับปรุงและหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป ตัวอย่างเช่นปัจจุบันได้มี
การสร้างกลุ่มไลน์ส่วนกลางของกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งสื่อกลาง
ในการพูดคุย ซักถาม ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ และมองว่าตอนนี้การสื่อสาร
ยังเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ในระดับที่ดีและเหมาะสม
การสื่ อ สารที่ ย ากที่ สุ ด อาจจะเป็ น การสื่ อ สารไปยั งบุ ค ลากรบางส่ ว นที่ มี
ทัศนคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ทางกองของเราก็ยังจะต้องปรับปรุงการ
ดำเนิ น งาน และพยายามสื่อสารให้ ได้มากที่สุ ดเพื่ อปรับทัศนคติของบุคลากรบางท่ านให้
ปรับเปลี่ยนวิธีการมองการประคุณภาพในทิศทางที่ดีขึ้น
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้ สัมภาษณ์ของ กฤษ อังคนาพร (สั มภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์, 23 มีนาคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
การสื่อสารภายในของมหาวิทยาลัยเรานั้นมีการสื่อสารในทุก ด้านไม่เพียงแต่
เฉพาะการสื่อสารในประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาเท่านั้น เราสื่อสารทุกเรื่อง อย่าง
สม่ำเสมอ ในกรณีการสื่อสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น มีการสื่อสารเพื่อ
ทำให้เกิดความเข้าใจถึงพื้นฐานการประกันคุณภาพ โดยสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้ง 3
ระดับ คือ ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยที่จะมีการสื่อสารในทุกระดับไป
พร้อมกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่เชื่อมโยงกันของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โดยหากมองถึงปัญหาที่เกิดคือช่องว่างระหว่างความเข้าใจของแต่ละบุคคล ที่มีไม่เท่ากัน โดย
ที่การอบรมหนึ่งครั้งก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่เข้าใจ นำไปปฏิบัติได้เลย กับกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจ ซึ่งจะ
ใช้วิธีการจัดเวทีทั้งใหญ่และเล็กตลอดทั้งปี แล้วแต่ประเด็นและวาระที่แตกต่างกันออกไปเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและเกิดมักผลในการนำไปปฏิบัติต่อไป ยังคงมองว่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีการสื่อสารอย่างดี และสม่ำเสมอมาตลอด
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นอกจากนี้ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ สมภพ ประธานธุรารักษ์
(สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
มีการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีประกอบด้วย (1) มี
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร (2) มีคลินิกให้คำปรึกษาโดยฝ่ายประกันคุณภาพของเราจะ
ดำเนิ น การงานด้ านนี้ เพื่ อ รับ ฟั งและร่ว มแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น (3) มี ผู้ ป ระเมิ น ที่ ค อยให้
คำปรึกษา แนะนำ และตรวจมาตรฐานการประกันคุณภาพตลอดทั้งปี (4) on request คือ
การที่แต่ละส่วนหน่วยสามารถแจ้งเจตจำนงหรือความต้องการที่จะให้ฝ่ายประกันคุณภาพเข้า
ไปอบรมเฉพาะด้าน ยกตัวอย่างเช่นในบางคณะที่มีการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของคณบดี อาจ
สามารถแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อให้มีการอบรมหลักสูตรสั้น ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้เข้ารับ
ตำแหน่งคณบดีใหม่พึงทราบ กล่าวได้ว่ามหาวิ ทยาลั ยมีช่องทางการสื่อสารที่ห ลากหลาย
เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
4.2.2.4 ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ปัจ จัยลั กษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีระดับความ
ซับ ซ้อนของลำดับ ชั้น ในการตัดสิ น ใจ ความสามารถในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานที่เกิดขึ้น และมีขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ นพร อึ้งอาภรณ์ (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
โครงสร้างงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้น เป็นลำดับชั้น
เริ่ ม จากมี ท่ า นอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและพั ฒ นาความเป็ น สากล ผู้ ช่ ว ย
อธิ ก ารบดี ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควบคุ ม ส่ ว นส่ งเสริ ม
วิชาการตามลำดับ โดยทางส่วนส่งเสริมวิชาการนั้นก็จะมีหัวหน้าส่วนที่บริหารงานและดูแล
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมองว่าส่วนส่งเสริมวิชาการที่แยก
ส่วนออกมาอย่างชัดเจนนั้นสร้างความลำบากในแง่ของการปฏิบัติงาน เล็งเห็นว่าฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร จึงควรปรับเปลี่ยนให้ไปร่วมกับส่วน
หน่ วยที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยมากกว่า เนื่องจากปัจจุบันฝ่าย
ประกันคุณภาพมีการแยกส่วนมาดำเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ จึงทำให้ง านประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
คำกล่ า วข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ของ นั น ทน์ ถาวรั ง กู ร (สั ม ภาษณ์ ,
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
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แนวทางที่ผู้บริหารมอบให้ไม่ใช่แค่ท่านรองอธิการบดีแต่รวมไปถึงคณบดีและผู้บริหารทุกท่านของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีการมอบนโยบายและแนววิธีการให้เขาสั่งการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน
เราจะมีที มผู้ บ ริห ารระดับ กลางได้แก่คณบดี รองคณบดี หรือถ้าสำนั ก จะมีผู้ อำนวยการสำนักซึ่ง
เที ย บเท่ า กั บ คณะต่ า ง ๆ ท่ า นอธิ ก ารบดี ใ ห้ น โยบาย total quality management (tqm) ซึ่ ง
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของทุกคน มีฐานข้อมูลและมีแนวทางที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้อย่าง
สอดประสานกัน นโยบาย tqm จะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการประกันคุณภาพการศึกษา อธิการบดี
ท่านยึดหลักให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีและส่งผล
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาสำเร็จ อีกทั้งมีเกณฑ์การประเมินที่ยืดหยุ่น เรากำหนดให้ทุกหลักสูตร
เขี ย น self-assessment report : SAR หรื อ คื อ การรายงานประเมิ น ตนเอง ตามที่ ก ฎกระทรวง
บัญญัติไว้ โดยมีกองวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำแนะนำก่อนจะส่งให้งานประกันคุณภาพ ซึ่งเป็น
ผู้ พิ จ ารณาประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ มหาวิ ท ยาลั ย กำหนดขึ้ น มาเอง ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ทำตามเกณฑ์และประเมินวิ่งที่ปฏิบัติภายหลัง แต่ มจธ. จะมีทีมให้คำปรึกษาว่ า
สิ่งที่คณะหรือหลักสูตรดำเนินการไปนั้น ตรงกับเกณฑ์ข้อใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ตอบโจทย์
และตรงกับเกณฑ์มากที่สุด
4.2.2.5 ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน มีผู้บริหารส่งเสริมและแนะนำ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น มีการพบปะ พูดคุยและให้คำปรึกษาหารืออยู่เสมอ ดังคำให้สัมภาษณ์ของ ภาวนา กิตติ
วิมลชัย (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 31 มกราคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารชุดปัจจุบันเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามกลไกการทำงานผ่านการเข้าร่วมประชุม โดยที่จะมีการประชุมของมหาวิทยาลัยทุก
เดือน โดยทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันเน้นเรื่องแผนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เห็นได้ถึง
ความใส่ ใจและให้ ความสำคัญ กับเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่งและเมื่อ
กำหนดให้ มีแ ผน ก็จ ะมีการติ ดตามอย่างต่อ เนื่อ ง แต่ ทั้งนี้ ในการติดตามประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาโดยทั่วไปแล้วทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นจะติดตามในลักษณะเดือนเว้นเดือน
สำหรับกรณีที่ไม่ได้มีเรื่องเร่งด่วนหรือสำคัญ
ข้ อ ความข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง บุ ญ ประสิ ท ธิ์ กฤตย์ ป ระชา
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 31 มกราคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้เป็นอย่างดีโดยมีการออก
นโยบายด้านนี้ และกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นว่าปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ
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จะไปสู่ความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะหากผู้นำไม่
สนใจไม่ขับเคลื่อน การดำเนินการด้านนี้คงไปได้ยาก
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ เยาวดี เต็มธนาภัทร์ (สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บ ริหารในทุกระดับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยมีการกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหนึ่งในมาตรฐานและสิ่งที่ต้องดำเนิ นการ โดยผู้บริหารติดตามและกำกับดูแลงานด้านนี้
ผ่านทางกองพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ ข้ อความข้างต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ของ นพร อึ้งอาภรณ์
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ท่านอธิการบดีมีการส่งเสริมและให้ความสำคั ญกับงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ น อย่ างดีแต่ทั้ งนี้เนื่องจากการบริห ารงานของเราที่แยกส่ ว นประกันคุณ ภาพ
การศึกษาออกมาอยู่ในฝ่ายส่งเสริมวิชาการนั้น อาจทำให้การกำหนดทิศทาง หรือการเสนอ
นโยบายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินการต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะ
ค่อนข้างยาก อีกทั้งผู้บริหารบางส่วนมีความไม่เข้าใจหรือไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับงาน
ด้านนี้มากนัก จึงทำให้ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นแนว
การนั่งตอบคำถามตามเกณฑ์ การดำเนินงานตามเกณฑ์เพื่อให้ผ่านและมีมาตรฐานเท่านั้น
แต่กระบวนการผลักดันของผู้บริหารบางส่วนที่มีต่องานด้านนี้ ยังค่อนข้างน้อย จึงทำให้ยังไม่
สามารถเกิดการทำงานจริงในการนำประโยชน์จากการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับใช้
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้มากเท่าที่ควร
อีกทั้งปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน จะต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่ วม
และบรรยากาศที่ดี การรู้จักใช้แรงจูงใจในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกคน
อื่นๆ ดังคำให้สัมภาษณ์ของ สมภพ ประธานธุรารักษ์ (สัมภาษณ์ , 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า
ผู้บ ริหารให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี มีการ
มอบนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้ มีการให้กำลังใจทุกส่วนอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยการประกันคุณภาพถูกสอดแทรกไปตามนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
มีการพูดถึง ถ่ายทอดในทุกเวทีของมหาวิ ทยาลัย เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาถูก
แทรกซึมไปกับทุกคนในมหาวิทยาลัย ให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ ผู้บริหาร
ตั้งแต่เบอร์หนึ่งหรือท่านอธิการบดีนั้นก็เข้าใจถึงหลักสำคัญและความสำคัญของการประกัน
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คุณภาพการศึกษาให้ได้มีมาตรฐาน คณบดีแต่ละคณะก็เช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าผู้บริห ารทุก
ระดับของเรามีความเข้าใจ มีความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง
ข้อความข้างต้น สอดคล้ องกับ คำให้ สัมภาษณ์ ของ กฤษ อังคนาพร (สัมภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์, 23 มีนาคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมีส่วนในการกำหนดทิศทาง
นโยบายและผลักดันงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผมที่เป็นผู้ช่วยท่านอธิการดีใน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหลักในการติดตามงานด้านนี้อยู่ ซึ่งทีมผู้บริหารระดับสูงมี
การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองลงมา หรื อ ระดั บ คณะ ระดั บ หลั ก สู ต ร
สามารถเลือกเกณฑ์การประเมินหรือการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละส่วนหน่วยได้
เองตามแต่ที่ จำเป็ น หรือสำคัญ ที มผู้ บริห ารระดับสู งจะมีการรับฟั งถึงแนวทางและความ
ต้องการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของแต่ละส่วนหน่วยอยู่เสมอ และเมื่อรับฟัง และแต่ละ
ส่วนสามารถเสนอความต้องการในการเลือกเกณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละส่วนได้เอง จึงทำให้
กระบวนการการทำงานเกิดขึ้นอย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง นั น ทน์ ถาวรั ง กู ร (สั ม ภาษณ์ ,
12 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษามีการมอบนโยบาย
และแนะแนวทางการดำเนิ น งานให้ ผู้ น ำไปปฏิ บั ติ น ำไปปรับ ใช้เกี่ย วกับ งานด้านนี้ ซึ่งไม่
เพียงแต่ผู้บริหารระดับสูงอย่างอธิการบดีเท่านั้น มจธ. มีทีมผู้บริหารระดับกลาง ดำเนินงาน
และกำกับติดตามงานด้านนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายที่ได้รับจากอธิการบดี และเพื่อสอดรับ
กับเกณฑ์มาตรฐานที่เราพึงปฏิบัติ
4.2.2.6 ปัจจัยบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ปัจจัยบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีทัศนคติและพยายามปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย
ดังคำให้สัมภาษณ์ของ นันทน์ ถาวรังกูร (สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
แต่ล ะบุ คคล/หน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลั ยมองเรื่องงานประกันคุณ ภาพ
แตกต่างกันออกไป ทัศนคติของคนทำงานประกันคุณภาพของเราแต่เดิมส่วนใหญ่เห็นว่า การ
ประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่ทำแล้วต้องส่งรายงาน จึงเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเกณฑ์การประกัน
คุณภาพรวมถึงการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หรือแนวทางที่ค่อนข้างบ่อย นับตั้งแต่ ปี 2542 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเป็นความท้าทายของทีมงานประกันคุณภาพที่จะต้องทำให้เขาไม่รู้สึกว่า
งานนี้ไม่ได้เป็นงานของฝ่ายประกันคุณภาพที่ลงมาบอกว่าต้องทำอะไร แต่เป็นเรื่องของแต่ละ
หน่วยงาน/แต่ละคนที่ต้องหันกลับมาบอกกับฝ่ายประกันคุณภาพว่าต้องการอะไร ซึ่งสิ่งที่เรา
มุ่งหวังคือบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอยากเห็นเขามองว่าเป็น
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ประโยชน์และแน่นอนเราต้องการให้พวกเขายอมรับในเรื่องนี้ อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าเป็นสิ่งที่
ต้องช่วยเหลื อกัน เพื่ อทำให้ การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยดำเนิน
ต่อไปได้ โดยปัจจัยบุคลากรนั้นปัจจุบันมีเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านนี้ ซึ่ง
ในทุ ก ปี เราจะมี ก ารอบรม และให้ ค วามรู้ เรี ย กว่ า Train the Trainer ซึ่ งคื อ การอบรม
บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละคณะ และหลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้กับส่วนงานของตัวเองได้มองว่าปัจจุบันการขับเคลื่อนงาน
ด้านนี้ ยั งราบรื่น บุ คลากรส่ ว นใหญ่ ให้ การยอมรับ แม้ว่าการพยายามของเราในการปรับ
ความคิดทัศนคติของบุคคลจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีบุคลากร
บางส่ ว นที่ มีทัศนคติล บต่ อการประกันคุณ ภาพการศึกษาหลงเหลื ออยู่ จึงเป็ นหน้ าที่ ของ
ส่วนกลางอย่างเราก็ที่จะหาแนวทางหรือวิธีในการปรับความคิดและทัศนคติลบนั้น ๆ และ
พยายามทำความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่อง แต่ห ากมองภาพรวมด้านบุคลากรยังสามารถรับ
แนวทางและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ข้ อ ความข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง สมภพ ประธานธุ ร ารั ก ษ์
(สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
บุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ให้ ก ารยอมรับ และเข้ าใจการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาค่อนข้างดี โดยจะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนแนะนำ
แนวทางการนำประกันคุณภาพไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งการอบรมก็จะมีหลากหลาย
หลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความหลากหลายของผู้เข้าร่ วมอบรม ตัวอย่างเช่น กลุ่มคณบดี ก็
จะมีการอบรมเน้นสำหรับ ส่วนการบริหารงานด้านพัฒ นาและประกันคุณภาพเพื่อให้ ตอบ
นโยบายของท่านอธิการบดี แต่สำหรับกลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะต่าง ๆ จะมีการอบรม
ที่แตกต่างกันออกไป เน้นการบรรยายเรื่องแนวทางการนำไปปฏิบัติและมีกรณีศึกษาตัวอย่าง
สำหรับการอบรมและบรรยายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมี
การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาอบรมพิเศษ
เพื่อส่งไปคัดเลื อกเป็ น ตัวแทนผู้ ประเมินส่ วนกลางไม่ว่าจะเป็นเวทีของ AUNQA หรือเวที
TQA ก็ตาม เราเชื่อมั่นว่าเมื่อบุคลากรที่ถูกคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยได้รับการอบรมเพื่อ
ไปแข่งขันคัดเลือกในเวทีมาตรฐานระดับสากลแล้วนั้น บุคลากรเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างสูงและจะสามารถนำเอาความรู้ต่าง ๆ กลับมาพัฒนา มาให้ความรู้ต่อ
บุคลากรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เราดำเนินแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยผมเป็น
บุคลากรน้องใหม่ ผมก็ถูกอบรมคัดเลือกเช่นกัน การปลูกฝังค่านิยมให้เห็นถึงความสำคัญและ
เข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีมาตลอด
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อีกทั้ งปั จ จั ย บุ คลากรที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ ผู้ ป ฏิ บั ติงานจะต้อ งมี ทัก ษะความรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจในเป้าหมายของนโยบายเป็นอย่างดี ดังคำให้สัมภาษณ์ของ ภาวนา
กิตติวิมลชัย (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 31 มกราคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
บุ คลากรของมหาวิท ยาลั ยขอนแก่นที่ ดำเนิน การด้ านการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา มีจำนวนที่ไม่มาก แต่เพียงพอต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน สามารถขับเคลื่อนงาน
ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเราเน้นการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเสียมากกว่า เนื่องจากเกณฑ์ของระดับสถาบัน ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมาก
จึงเป็นความรู้เดิมที่มีมาอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยปัจจุบันการประกันคุณภาพหลักสูตรเริ่มมีบทบาท
มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย เองจึงเน้นการพัฒ นาบุคลากรเพื่อให้ มีความเข้าใจถึงการประกัน
คุณ ภาพแบบหลั กสู ตรมากยิ่งขึ้น เพื่ อให้ ส อดรับเกณฑ์ มาตรฐานระดับ สากลตัว อย่างเช่ น
AUNQA เมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใจ และสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีจึงมองว่า
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องบุคลากร เราในฐานะส่วนกลางที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาจึงมีหน้ าที่ อบรม ให้ ความรู้ และตอบคำถามให้กับบุคลากรทุกท่านใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมจะมีทั้งแบบอบรมกันเองภายในและเชิญ วิทยากรภายนอกมา
บรรยาย ซึ่งหากจะมองในเชิงปัจจัยบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ขอนแก่นเองไม่ได้มี
ปัญหาในแง่ของความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับของบุคลากร ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคลากรนำไปปฏิบัติและไม่เกิดมรรคผล หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ข้ อ ความข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง บุ ญ ประสิ ท ธิ์ กฤตย์ ป ระชา
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 31 มกราคม พ.ศ. 2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
บุ ค ลากรของเรามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ
มาตรฐานที่พึงจะต้องรู้และเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น เข้าใจว่าการประกันคุ ณภาพมีกี่ระดับ แต่
ละระดับมหาวิทยาลัยมีแนวทางอย่างไร เข้าใจถึงกระบวนการ และมีการยอมรับและนำไป
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และสำหรับบุคลากรนั้นมีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม เกิดความร่วมมือใน
การทำงานประสานงานกันเป็นอย่างดี สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตาม
ส่วนหน่วยอื่น หรือเจ้าหน้าที่วิทยาเขตอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถทำงานร่วมกันได้
และยังไม่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับการนำนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับ คำให้สัมภาษณ์ของ เยาวดี เต็มธนาภัทร์ (สัมภาษณ์ ทาง
โทรศัพท์, 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
บุคลากรของกองพัฒ นาคุณภาพนั้นมีเพียงพอ ซึ่งการทำงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีระบบระเบียบแบ่งหน้าที่การทำงานที่
ชัดเจน ส่วนกลางอย่างกองพัฒนาคุณภาพนั้นดูแลภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดอบรม มีการ
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ให้ความรู้ความเข้ าใจและแนะแนวทาง ซึ่งจำนวนบุคลากรของส่วนกองพัฒ นาคุณ ภาพนี้
สามารถดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เรายังมีบุคลากรตามแต่ละ
คณะ , หลักสูตร และบุคลากรในกองต่าง ๆ ที่ดูแลงานในระดับย่อยลงไป ในปัจจุบันก็พบว่า
ยังไม่เกิดปัญหาอะไร จึงอาจกล่าวได้บุคลากรของเราสามารถดำเนินการงานด้านนี้ร่วมกันได้
อย่างดีและเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ข้ อ ความข้ างต้ น สอดคล้ อ งกั บ คำให้ สั ม ภาษณ์ ข อง กฤษ อั งคนาพร
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 23 มีนาคม พ.ศ.2563) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
บุคลากรส่วนกลางที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษานั้นมีจำนวนไม่
มาก แต่ก็เพียงพอสำหรับการดำเนินงานด้านนี้ เนื่องจากในระดับคณะ และหลักสูตรจะมี
บุคลากรที่ดูแลงานนี้เช่นกัน จึงมองว่าปัจจุบันจำนวนที่มีอยู่สามารถดูแลงานด้านนี้ได้เป็น
อย่างดี บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราจะมีการพัฒนา
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาอยู่อย่างเสมอ มีการอบรมหลายครั้งในหนึ่งปี และหาก
มีแนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ ก็จะจัดการอบรมทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรามี
ความรู้ และสามารถดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพในประเด็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความสำเร็ จ ของการนำ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัตินั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ จำนวน 7 คน ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ใน 6 ปัจจัย สามารถสรุปผลราย
ปัจจัยได้ดังนี้
ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย มีความสำคัญสำหรับการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติเนื่องจาก การจะนำทิศทางนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติได้นั้นล้วนเริ่มจากความชัดเจนของ
นโยบายโดยจากคำให้สัมภาษณ์นั้นมีการจัดเป้าหมายและวัตถุประสงค์จองนโยบายในสองส่วนคือ
ส่วนแรกความชัดเจนของหน่วยงานกลางของรัฐที่ดูแลงานด้านนี้ คือ สกอ. ที่มีเกณฑ์ มีแนวทาง มีการ
การวัดผลอย่างชัดเจน และในส่วนที่สอง คือ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่จะต้องนำเอาเกณฑ์เหล่านั้น
ถ่ายระดับมอบเป็นนโยบายและขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย อาจมีการกำหนด
ทิศทางในเรื่องนี้อย่างชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่ชัดเจน กำกับติดตามและดูแล เพื่อ
นำไปสู่มาตรฐานการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้นำไปปฏิบัติ
ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการดำเนินงานด้านนี้
โดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์เน้นทรัพยากรของนโยบายไปที่ งบประมาณ กล่าวคืองบประมาณที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรในการดำเนินงานด้านนี้มีอย่างเพียงพอ เหมาะสม ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ดูงานนอก
สถานที่ เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย สร้ างกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงาน
ด้านนี้ ซึ่งงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า การมีงบประมาณหรือ
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ทรัพยากรของนโยบายที่เหมาะสมจะสามารถสอดรับกับกิจกรรมการดำเนินงานด้านนี้ให้ สามารถ
ขับเคลื่อนงานและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
ปั จ จั ย การสื่ อ สารระหว่ า งองค์ ก าร การสื่ อ สารถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ แ ต่ ล ะ
มหาวิท ยาลั ย ให้ ความสำคั ญ และเห็ น ว่าควรมี ก ารสื่ อ สารอย่ างชั ดเจน และสม่ ำเสมอ โดยแต่ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารสื่ อ สารที่ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ประกอบด้ ว ยการสื่ อ สารสองรู ป แบบ
ประกอบด้วย รูปแบบแรกคือการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ผ่านการจัด
ประชุม การให้ความรู้ การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านนี้ได้
อย่างดี ไม่มีปัญหาติดขัดจึงทำให้การสื่อสารในแต่ละที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับสารเข้าใจและตระหนั กถึง
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี และรูปแบบที่สองคือ การสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) ผ่ า นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ซั ก ถามข้ อ ติ ด ขั ด มี ก ารสร้ า ง
เครื่อ งมือ เพื่ อเป็ น ช่อ งทางการถามตอบ ตั ว อย่างเช่น กลุ่ ม ไลน์ หรือ มี ห น่ ว ยงานกลางของแต่ ล ะ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพเป็นผู้ให้คำปรึกษา มีคลิ นิกให้
คำปรึกษา จึงถือได้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้เป็นอย่างมากผ่านรูปแบบการ
สื่อสารที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดแนวทางและเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง
ชัดเจน และทั่วถึง
ปั จ จั ย ลั ก ษณ ะและโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ ทุ ก
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานในแบบเดียวกันคือเป็นรูปแบบการทำงานตาม
สายบังคับบัญชา คือการดำเนินงานแบบลำดับชั้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็น
ผู้อยู่สูงสุดของสายบังคับ บัญชา ลดหลั่นมาตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานตาม
รูป แบบข้างต้นนั้ นยังสามารถดำเนิ นงานได้อย่างดี และมีประสิ ทธิภาพ และไม่มีข้อติดขัดอะไรกับ
โครงสร้างนี้
ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่ผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคนเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารของทุกมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านนี้ มีการออกแบบการติดตาม
และกำกับการดูแลงานนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ผู้บริหารเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่สำคัญในการผลักดัน
และสร้างแรงจูงใจให้กับคนทำงานได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมีภาวะ
ผู้นำที่ดีในการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบนโยบาย เป็น ผู้ขับเคลื่อนงานประกัน
คุณภาพ จึงทำให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
เป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมิน
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ปัจ จัยบุคลากรที่น ำนโยบายไปปฏิบัติ บุคลากรคือกำลังหลักที่ส ำคัญ ของแต่ล ะ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานด้านการประกันคุณภาพการศึ กษาให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุ
เป้าหมาย โดยปริมาณบุคลากรที่ดำเนินงานด้านนี้ของหน่วยงานประกันคุณภาพนั้นมีจำนวนไม่มาก
แต่เพียงพอสำหรับการดูแลงานภาพรวมของการประกันคุณภาพส่วนกลาง ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัย
จะมีหน่วยงานส่วนกลางที่ดำเนินงานด้านนี้ และในแต่ละส่วนหน่วย สำนั ก คณะต่าง ๆ จะมีบุคลากร
ที่ดำเนินงานด้านนี้อีกเช่นกัน งานบางส่วนจึงมีการถ่ายระดับไปยังสำนัก ส่วนหน่วย และคณะ ทุก
มหาวิทยาลัยคงย้ำชัดว่ามีบุคลากรด้านนี้เพียงพอ และเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจครอบคลุม
พื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะของ
บุ ค ลากรด้ า นนี้ อ ย่ า งสม่ ำเสมอ เพื่ อ ให้ ส ามารถนำความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ อ บรมไปปรั บ ใช้ กั บ การ
ปฏิบัติงานจริง หากถามถึงทัศนคติของบุคลากรภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีต่องานประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นก็มีทั้งทัศนคติบวกและลบปะปนกันไป หากแต่สำหรับบุ คลากรที่มีทัศนคติลบนั้นแต่ละ
มหาวิทยาลั ย จะมีวิธีจั ดการและแก้ไข เพื่ อสร้างความเข้าใจเป็ นพิเศษสำหรับกลุ่ มคนเหล่ านี้ผ่ าน
กระบวนการต่าง ๆ และเมื่อมองภาพรวมของการดำเนินงานจึงพบว่าแม้จะมีกลุ่มบุคลากรที่มีทัศนคติ
ที่ไม่ดีต่อการดำเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึกษาบ้างแต่ยัง ไม่เป็นปัญ หาที่จะสามารถกระทบต่อ
ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านนี้ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 7
คนแล้ ว นั้ น พบว่า ทุกปั จ จั ย ล้ วนแต่มีความสำคัญ และเป็น ส่ ว นหนึ่งในการขับ เคลื่ อนงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

4.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษา
4.3.1 ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย มีผลต่อความสำเร็จ
ของการนำนโยบายประกัน คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการ
ดำเนิน งาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มีเป้าหมายที่ชัดเจน และการ
ถ่ายทอดเป้ าหมายลงสู่สถานศึกษา รวมถึงระบุเกณฑ์การวัดผล และ สถาบันศึกษานำเป้าหมายที่
ได้รับจากหน่วยงานกำกับมาสู่การกำหนดเป้าหมายของสถาบันศึกษาของตนอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
แนวทางการนำไปปฏิบัติภายในของสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่งระบุว่าหน่วยงาน
กำกับดูแลมีการถ่ายทอดเป้าหมายที่ชัดเจน ตรงจุด อีกทั้งทุกมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดเกณฑ์การ
วัดผลที่ชัดเจน และจึงนำเอาเกณฑ์เหล่านั้นถ่ายระดับมอบเป็น นโยบายและขับเคลื่อนงานประกัน
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คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติได้ตระหนักและเข้าใจพร้อมที่จะดำเนินงาน
ด้านนี้ ทำให้เกิดความสามารถในดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างตรงจุด มีแนวทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ
4.3.2 ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย
จากผลการศึ ก ษา พบว่า ปั จจั ย ทรั พ ยากรของนโยบาย มี ผ ลต่ อ ความสำเร็จของการนำ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ มีทรัพยากรที่เพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ รวมไปถึ งสถานที่ โดยมหาวิท ยาลั ย วิจั ย แห่ งชาติ ทั้ ง 9 แห่ งนั้ น มี
งบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างเพียงพอ และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่สำหรับการดำเนินงาน ซึ่งงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สะท้อนให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่า การมี งบประมาณหรือทรัพยากรของนโยบายที่เหมาะสมจะสามารถสอดรับกับ
กิจกรรมการดำเนินงานด้านนี้ให้สามารถขับเคลื่อนงานและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
และผู้ให้ข้อมูลทุกท่านมุ่งเน้นประเด็นด้านทรัพยากรนโยบายไปที่งบประมาณเป็นหลัก เนื่องจากมอง
ว่างบประมาณนั้ น เป็ น ที่มาของทรัพ ยากรด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
สำหรั บ การประกั น คุณ ภาพการศึกษา ดังนั้ น เมื่ อมี การสนั บ สนุ น งบประมาณสำหรับ งานประกั น
คุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
4.3.3 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ มีผลต่อความสำเร็จของการนำ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูล
ระหว่างกันภายในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ โดยแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นมี
การสื่อสารใน 2 รูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย การสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) ผ่านการจัดประชุม การให้
ความรู้ การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างดี ไม่มี
ปัญหาติดขัดจึงทำให้การสื่อสารในแต่ละที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way
Communication) ผ่ านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามข้อติดขัด มีการสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่อง
ทางการถามตอบ ตัวอย่างเช่น กลุ่มไลน์ หรือมีหน่วยงานกลางของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเป็นกองที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพเป็นผู้ให้คำปรึกษา มีคลินิกให้คำปรึกษา จึงถือได้ว่าแต่ละ
มหาวิทยาลัยนั้นให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้เป็นอย่างมากผ่านรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางและเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึ ง แม้ว่าแต่
ละมหาวิทยาลัย นั้ นจะมีการสื่ อสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดคือทุกมหาวิทยาลัยนั้นมี
เจตนารมย์เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่สม่ำเสมอและชัดเจน ทำให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไป
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ได้ อย่ างถูกทิ ศทางตามแต่ที่ มหาวิท ยาลั ยนั้ น ตั้งเป้าหมายไว้แ ละส่ งผลต่อ ความสำเร็จ ของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ
4.3.4 ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มี
ผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ การมีโครงสร้าง
ลำดับชั้นแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยโครงสร้างของทุกมหาวิทยาลัยมีรูปแบบลักษณะ
โครงสร้างของหน่ วยงานในแบบเดียวกัน คือเป็ นรูป แบบการทำงานตามสายบั งคับ บัญ ชา คือการ
ดำเนินงานแบบลำดับชั้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้อยู่สูงสุดของสายบังคับ
บัญชา ลดหลั่นมาตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน
แต่ปรับไปตามความเหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินงานตามรูปแบบข้างต้นนั้นยัง
สามารถดำเนิ น งานได้อย่ างดี และมีประสิทธิภ าพ และไม่มีข้อติดขัดอะไรกับโครงสร้างนี้ และทุก
มหาวิทยาลัยนั้นมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนตามสายบังคับ
บัญชา จึงสอดรับกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นอย่างดีรวมถึงส่งผลต่อความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
4.3.5 ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีผล
ต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้บริหารหรือผู้นำของ
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ ซึ่งผู้บริหารของทุกมหาวิทยาลัย
เห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านนี้ มี
การออกแบบการติดตามและกำกับการดูแลงานนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ผู้บริหารเป็นอีกหนึ่งกำลังหลัก
ที่สำคัญ ในการผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ กับคนทำงานได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้บริห ารของแต่ล ะ
มหาวิทยาลัยนั้นมีภาวะผู้นำที่ดีในการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบนโยบาย เป็นผู้
ขับ เคลื่ อ นงานประกัน คุณ ภาพ จึงทำให้ การดำเนิ นงานการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาของแต่ล ะ
มหาวิทยาลั ยสามารถบรรลุเป้ าหมายและผ่ านเกณฑ์การประเมินและเกิดความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ
4.3.6 ปัจจัยบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อความสำเร็จของการ
นำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กล่าวคือ ส่วนที่หนึ่ง ผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของนโยบาย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีการอบรมและให้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างต่ำปีละ 2 ครั้ง เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่
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เหมาะสมกับ การดำเนิ นงาน ทำให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความเข้ าใจและรับรู้ถึงเป้าหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี ส่วนที่สอง ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีและยอมรับนโยบาย
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากส่ ว นกลางด้ ว ยความเต็ ม ใจและพร้ อ มดำเนิ น งาน โดยในทุ ก
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าบุคลากรที่ดำเนินงานด้านนี้ดำเนินการด้วยความเต็มใจและพร้อมใจร่วมกัน
ดำเนินงานเพื่อให้ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีไม่มีข้อติดขัด จึงถือได้ว่า
บุคลากรคือปั จจัยที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานการนำนโยบายประกันคุณภาพไป
ปฏิบัติให้สำเร็จ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของ
การนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อ ความสำเร็ จ การนำนโยบายการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาไปปฏิ บั ติข องมหาวิท ยาลั ยวิจั ย
แห่ งชาติแ ละ 3) เสนอแนะการพั ฒ นานโยบายประกัน คุณ ภาพการศึ กษาระดั บ อุดมศึก ษา ซึ่งได้
ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ จำนวน
6 ตัวแปร และตัวแปรตาม จำนวน 1 ตัวแปร สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อ
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ที่มี
ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 142 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และดำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ทั้งนี้ ผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ปั จ จั ย เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ แสดง
ให้ เห็ นว่า หากมีเกณฑ์ห รือมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะทำให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
สำเร็จ
5.1.2 ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย มี
ผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในภาพรวม แสดงให้เห็นว่า
ทรั พ ยากรที่ เพี ย งพอและเหมาะสมจะสามารถทำให้ กิจ กรรมและการดำเนิ นงานต่าง ๆ ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายจนสำเร็จได้
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5.1.3 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการสื่อสารระหว่าง
องค์การ มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า
การสื่อสารที่ชัดเจน และสม่ำเสมอถือเป็นสิ่งที่สำคัญและส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติ
5.1.4 ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อความสำเร็จของการ
นำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละมหาวิทยาลัยมองว่าทิศทาง
ของโครงสร้างในปัจจุบันสอดรับกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพและส่งผลต่อความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
5.1.5 ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ จากผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า การมีผู้นำที่ดี เข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนงาน
ด้านนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
5.1.6 ปั จ จั ย บุ คลากรที่น ำนโยบายไปปฏิ บัติ จากผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยการสื่ อสาร
ระหว่างองค์การ มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ แสดงให้
เห็นว่า หากมีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ
นั้นจะทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติได้อย่างดีและบรรลุผลสำเร็จ

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารระหว่างองค์การที่กำหนดนโยบายและองค์การที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติ ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ และบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
เป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ของนโยบายส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกัน
คุณ ภาพการศึกษาไปปฏิ บั ติ กรณี ศึกษามหาวิทยาลั ยวิจัยแห่ งชาติ เนื่ องจากการนำนโยบายการ
ประกันคุณภาพไปปฏิบัติยังคงต้องอาศัยแนวทางบนลงล่ าง (Top-down) ในการถ่ายทอดนโยบาย
จากหน่ วยงานที่กำหนดนโยบายซึ่งอยู่ในระดับมหภาค (Macro) คือ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไปยังหน่ วยงานที่น ำไปปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในระดับจุลภาค (Micro) ได้แก่ มหาวิทยาลัยและ
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หน่วยงานในสังกัดตามลำดับ จึงทำให้ ความชัดเจนของนโยบายทั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็น
สิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทิศทางและเจตนารมณ์ของนโยบายให้กับหน่วยงาน
ที่นำไปปฏิบัติมีนโยบายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องไปในทิศทาง
เดีย วกันกับ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลของวรเดช จันทรศร (2554) ซึ่งมีฐานคติที่ว่าความสำเร็จของ
นโยบายควรจะต้ อ งเกิ ด จากการมี เป้ า หมาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ตลอดจนมี ภ ารกิ จ ที่ ชั ด เจน และ
เช่นเดีย วกัน กับ ที่สมบั ติ ธำรงธัญวงศ์ (2554) ได้กล่ าวว่า ความชัดเจนของนโยบายเป็นรากฐานที่
สำคัญของความมุ่งหมายของนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และส่งเสริมการนำนโยบาย
ไปปฏิ บั ติ ให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล นอกจากนี้ ผ ลการวิจั ย ยั ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของสมศิริ จิตรประเสริฐ เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และบุญเลิศ ไพรินทร์ (2556)
ซึ่งพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยที่สามารถทำนาย
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
5.2.2 ปัจจัยทรัพยากรของนโยบาย
ทรัพยากรของนโยบายส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ชี้ให้เห็น ถึงความสำคัญของความเพียงพอและเหมาะของ
ทรั พ ยากรต่ อ การดำเนิ น นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เนื่ อ งจากการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษามีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนั้ นจึงจำเป็นต้อง
อาศัยทรัพยากรในการดำเนินงานที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เป็นต้น ดังที่ Edward III ได้ระบุปัจจัยทรัพยากรของนโยบายไว้ในตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ
(อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551) และตัวแบบสมรรถนะองค์การของวรเดช จันทรศร (2554)
ที่ให้ ความสำคัญ และมุ่งเน้น ความสนใจสมรรถนะขององค์การที่ส่งผลให้ การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสำเร็ จ ประกอบด้ ว ย โครงสร้างองค์ ก าร บุ ค ลากร งบประมาณ สถานที่ และวัส ดุ
เครื่องมือเครื่องใช้ นอกจากนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานศึกษาของวรุตม์ อิงคถาวรวงศ์ และไพโรจน์
ภัทรนรากุล (2561) ที่ระบุว่า การประคุณภาพต้องใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมทางด้านการประกันคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานศึกษาของสุ
รวี ศุนาลัย (2553) ซึ่งพบว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมถึงงานศึกษาของนำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ (2549) ที่พบว่า
การสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่งมีความเพียงพอของทรัพยากรนโยบายเป็นองค์ประกอบมีผลต่อการนำ
นโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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5.2.3 ปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ
การสื่ อสารระหว่างองค์การส่งผลต่อความสำเร็จ ของการนำนโยบายการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ เนื่องจากการนำนโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัตินั้นจะมีหน่วยงานที่กำหนด
นโยบายเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการออกกฎ ระเบี ย บ และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานที่ น ำนโยบายไปปฏิ บั ติ
ดำเนินงานตามแนวทางที่ได้มีการเผยแพร่แนวทางและคู่มือ ซึ่งการจะลำเลียงเป้าหมายหรือแนวทาง
ลงไปนั้นสิ่งสำคัญคือการสื่อสารระหว่างองค์การที่กำหนดนโยบายและองค์การที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
โดยต้องสื่อสารอย่ างชัดเจน สม่ำเสมอและตรงไปตรงมา จึงทำให้ ปัจจัยการสื่ อสารเป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติตามที่ มยุรี อนุมานราชธน (2549) ระบุไว้ว่า การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างเต็มที่ จะส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งการ
นำนโยบายไปปฏิบัตินั้นควรมีการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานระหว่างกันเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน และป้องกันความผิดพลาดหรือข้อขัดแย้ง ทั้งนี้ผลการวิจัยเป็นไปตามตัวแบบทางทฤษฎีการ
นำนโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn ที่ได้กำหนดปัจจัยการสื่อสารระหว่างองค์การ
มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551)
5.2.4 ปัจจัยลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการนำ
นโยบายความสำเร็ จ ของการนำนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไป ปฏิ บั ติ กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ ชี้ให้ เห็ นถึงความสำคัญของการจัดการองค์การเพื่อรองรับนโยบายการ
ประกันคุณภาพ เนื่องจากการประกันคุณภาพต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โครงสร้าง
องค์การของหน่ วยงานที่น ำนโยบายไปปฏิบั ติจึงความสำคัญ เพื่อแบ่งหน้าที่ในการรับผิ ดชอบของ
หน่วยงานย่อยภายใน รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานที่ต้องมีการแบ่งงานกันทำและมอบหมายหน้าที่
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ทั้งนี้ผลการวิจัยเป็นไปตามตัวแบบทางทฤษฎีการนำนโยบายไป
ปฏิบั ติของ Van Meter and Van Horn ที่ได้กำหนดปัจจัยลักษณะองค์การในการนำนโยบายไป
ปฏิบัติมีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2551) เช่นเดียวกับที่
สมพร เฟื่องจันทร์ (2552) ได้ระบุว่า ลักษณะของหน่วยงานที่นำไปปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดของหน่วยงาน
จำนวนโครงสร้ างและผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา มี ผ ลต่อ การนำนโยบายไปปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ผ ลการวิจั ย
สอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาของวรุ ต ม์ อิ ง คถาวรวงศ์ และไพโรจน์ ภั ท รนรากุ ล (2561) ที่ ก ล่ าวถึ ง
ความสำคัญของปัจจัยด้านลักษณะและโครงสร้างหน่วยงานที่นำนโยบายประกันคุณภาพไปปฏิบัติ
โดยการที่หลายมหาวิทยาลัยได้แยกงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะและมีหน่ว ยงานรองรับงาน รวมถึง
ได้มีการแต่งตั้งผู้บ ริห ารทั้งในระดับรองอธิการบดี รองคณบดี เพื่อรับผิดชอบการประกันคุณ ภาพ
โดยตรง

124
5.2.5 ปัจจัยภาวะผู้นำของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
ภาวะผู้ น ำของผู้ บ ริห ารหน่ว ยงานที่นำนโยบายไปปฏิ บัติ ส่ งผลต่อความสำเร็จ ของการนำ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สะท้อนให้เห็น
ถึงความสำคัญ ของบทบาทผู้น ำหรือผู้บริห ารหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิ ดชอบงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ตั้งแต่ระดับ อธิการบดี รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ที่ ให้ ความสำคัญ ต่องานประกัน
คุณภาพ เพื่อสามารถบริหารจัดการให้การนำนโยบายประกันคุณภาพประสบความสำเร็จได้ เนื่องจาก
งานประกันคุณภาพการศึกษามีมุมมองสองด้าน ด้านแรกสามารถเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้
เกิดคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานอาจจะมองว่าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการร่วมแรงร่วม
ใจในการทำงานจึ งต้องอาศัยแรงผลั กดันของผู้ บริห ารหรือผู้ นำการขับเคลื่ อนงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังที่มยุรี อนุมานราชธน (2552) ได้กล่าวว่า ผู้มีอำนาจที่นำนโยบายไป
ปฏิบัติต้องได้รับการยอมรับที่แท้จริง เมื่อมีการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ที่เข้ามาควบคุมและบริหาร
การดำเนินการ จะต้องมีความน่ าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ เพื่อทำให้บุคคลที่รับคำสั่งในการนำไป
ปฏิบัติเคารพ เชื่อถือ และเห็นชอบ จึงจะส่งผลดีต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของสุรวี ศุนาลัย (2553) ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลั ยธุรกิจบัณฑิตย์ และงานศึกษาของวรุตม์ อิง
คถาวรวงศ์ และไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2561) ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านผู้นำเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัยของกานต์ เสกขุนทด (2552) ซึ่ง
พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารมีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5.2.6 ปัจจัยบุคลากรของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายความสำเร็จของการ
นำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากร เนื่องมาจาก
การนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัตินั้นผ่านกลไกการทำงานของบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนงานด้านนี้ โดยบุคลากรที่ดำเนินงานด้านนี้ต้องมีทัศนคติ ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายประกันคุณภาพเสียก่อน จึงจะทำให้ผลักดันและดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแต่ที่ได้ตั้ง
ไว้ จึงทำให้ปั จจัย บุคลากรที่น ำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติตามที่ สมพร เฟื่องจันทร์ (2552) ระบุไว้ว่า ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินั้น
สำคัญ รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อการดำเนินงาน สองสิ่งนี้จะส่งผลให้เป้าประสงค์
ของนโยบายสำเร็จได้ ทั้งนี้ผลการวิจัยเป็นไปตามตัวแบบทางทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ ในตัว
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แบบด้านการจัดการของ วรเดช จันทรศร (2551) ที่ได้กำหนดปัจจัยบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย สามารถเสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ข้ อ เสนอแนะเชิ ง ปฏิ บั ติ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สกอ. ควรมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับทุกมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่ อง ไม่ใช่เพีย งแค่เมื่อมีการปรับเปลี่ ยนแนวทางจึงจัดการอบรมหรือประชุม แต่ควรมีการให้
ความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ทุกมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กัน
2) ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางของประเทศไทย ที่เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาและสิ่งที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรรับรู้ โดยเป็นฐานข้อมูลที่
เข้าถึงง่ายและมีข้อมูลที่ทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน
5.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ชั ด เจน และสร้า งความเข้ าใจร่ ว มกั น ในทุ ก ระดั บ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบในการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2) มหาวิท ยาลั ย จะต้ องจัด ทำคู่ มือ และเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษาสอดรับกับบุคลากรในทุกระดับเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน
ด้านนี้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย
3) มหาวิทยาลัยควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเข้ าถึงข้ อ มู ล และสามารถเรีย กใช้ ข้ อ มูล ประกอบการ
ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบฐานข้อมูลจะต้องเป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน
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4) ควรยกระดับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่ดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการอบรมและให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และตระหนักถึงความสำคัญของการประการคุณภาพการศึกษา
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
2) ควรมีการศึกษาและวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร / ระดับ
คณะ ซึ่ ง มี เกณฑ์ แ ละกรอบการดำเนิ น งานที่ แ ตกต่ า งจากการวิ จั ย ฉบั บ นี้ และเป็ น สิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะ
มหาวิทยาลัยให้ความสนใจ เช่น AUNQA (Asean University Network Quality Assurance) หรือ
EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติกรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็น
วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการนำ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยวิ จัยแห่งชาติ และ 3) เพื่อเสนอแนะ
การพัฒนานโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้วิจั ย จึงขอความร่ว มมือจากผู้ ตอบแบบสอบถามทุกท่ านโปรดตอบคำถามตามที่แนบมา
พร้อมนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่องานวิจัย และคำตอบของท่านจะถือเป็น
ความลับไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ
ตอนที่ 4 ความคิ ดเห็ น เพิ่ ม เติมเกี่ยวกั บ การนำนโยบายการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาไป
ปฏิบัติ
นางสาวนพภัค จิตมั่นคงธรรม
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คำชี้แจง: กรุณาเขียนเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถาบันการศึกษาต้นสังกัด
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 มหาวิทยาลัยมหิดล

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 2 : ความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ กรณีมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ
ความสำเร็ จของการนำนโยบายประกั นคุ ณ ภาพไปปฏิ บั ติ หมายถึ ง ผลรวมของผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งได้แบ่งข้อคำถามเพื่อวัดความสำเร็จของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติ จากความเห็นของท่าน จำนวน 9 ข้อคำถาม จึงขอให้ เขียนเครื่องหมาย ✓
ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่าน
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยสุด

ประเด็น
ระดับผลผลิต
1. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนิ น การตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิ ท ยาลั ย สามารถดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดยการใช้ ท รั พ ยากร
(งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์) ได้ตามที่ได้มีการจัดสรรไว้
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ระดับผลลัพธ์
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพภายใน
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย
7. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 3 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
ประเด็น
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
1. การประกันคุณภาพภายในได้มีกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
2. การประกันคุณภาพภายในได้มีการกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการเพื่อบรรลุ
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
3. ท่านมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน
ทรัพยากรของนโยบาย
4. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพียงพอ
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีเพียงพอ
6. บุคลากรที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายเพียงพอ
การสื่อสารระหว่างองค์การ
7. แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสามารถเข้าใจได้ง่าย
8. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยบ่อยครั้ง
9. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
มีความชัดเจน
ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
10. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจ (Hierarchy) ของหน่วยงานเหมาะสมกับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน

5

4

3

2

1
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11. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
12. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานมีความยืดหยุ่น
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
13. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
14. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
15. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
16. อาจารย์และเจ้าหน้ า ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในได้รับการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ
17. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
18. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพภายใน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ท่านคิดว่าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าควรจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ............................................
3. ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสำเร็จ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์การวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย
เรื่อง
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล
....................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์
.....................................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์
.................................................................................................................................................
แนวคำถามในการสัมภาษณ์
1. นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
2. ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ มี ก ารั จ ดงบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร
3. แนวทางการประกัน คุณ ภาพสามารถทำความเข้าใจ และสื่ อ สารให้ เข้าใจตรงกั น ได้ มากน้ อ ย
เพียงใด
4. การจัดโครงสร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมีลักษณะอย่างไร
และมีความเหมาะสมหรือไม่
5. ผู้บริหารทุกระดับให้การส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพมากน้อย เพียงใด
6. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพหรือไม่
อย่างไร
7. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร
8. การประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร
9. ปัญหาในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในมีอะไรบ้าง
10. แนวทางการแก้ไชปัญหาในการประกันคุณภาพภายในควรดำเนินการอย่างไร
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมินและให้คำแนะนำ
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (IOC) สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาประเมินและให้คำแนะนำ
ผู้ประเมิน
ท่านที่ 1 รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
ท่านที่ 2 ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ท่านที่ 3 อ.ดร.ประภัสสร วิเศษประภา อาจารย์ประจำโครงการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั ย
รามคำแหง
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ผู้วิจัย
นางสาวนพภัค จิตมั่นคงธรรม นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ข้

ข้อคำถาม

ระดับผลผลิต
1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส า ม า ร ถ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในครบตามที่
กำหนด
2. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3. มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยการใช้ ท รั พ ยากรได้ ตามที่ ได้มี ก าร
จัดสรรไว้
ระดับผลลัพธ์
4. ผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จาก

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ค่า IOC
1 2 3
+1 0

+1

สรุปความสอดคล้อง

0.67

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 -1 +1

0.33

ไม่สอดคล้อง
(ให้ปรับแก้ไข
ตามคำแนะนำ)

+1 -1 +1

0.33

ไม่สอดคล้อง
(ให้ปรับแก้ไข
ตามคำแนะนำ)

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง
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ข้

ข้อคำถาม

การประกันคุณภาพภายใน
6. นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการประกันคุณภาพ
ภายใน
ระดับผลลัพธ์บั้นปลาย
7. มหาวิทยาลั ย มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขึ้น
8. มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมเพิ่มขึ้น
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
10. การประกัน คุณ ภาพภายในได้มี กำหนดตัว ชี้วัด
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
11. การประกั น คุ ณ ภาพภายในได้ มี ก ารกำหนด
รู ป แบบ ขั้น ตอน วิธีก ารดำเนิ น การเพื่ อ บรรลุ
ความสำเร็จไว้อย่างชัดเจน
12. ท่านมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของการประกันคุณภาพภายใน
ทรัพยากรของนโยบาย
13. งบประมาณ ที่ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น งานประกั น
คุณภาพกภายในเพียงพอ
14. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายในมีเพียงพอ
15. บุ ค ลากรที่ ใ ช้ ส ำหรั บ การดำเนิ น งานประกั น
คุณภาพภายเพียงพอ
การสื่อสารระหว่างองค์การ
16. แนวทางการดำเนิ นการประกันคุณภาพภายใน
สามารถเข้าใจได้ง่าย

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ค่า IOC
1 2 3

สรุปความสอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

0.67

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1 +1

1

สอดคล้อง

0

+1 +1

+1 0

+1

0.67 สอดคล้อง
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ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ค่า IOC สรุปความสอดคล้อง
1 2 3
17. ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในไม่ต้องใช้ดุลย +1 0 +1
0.67 สอดคล้อง
พินิจในการวินิจฉัยบ่อยครั้ง
18. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและ 0 +1 +1
0.67 สอดคล้อง
หน่วยงาน ที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีความชัดเจน
ข้

ข้อคำถาม

ลักษณะและโครงสร้างของหน่วยงาน
19. โครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจ (Hierarchy) ของ +1
หน่วยงานเหมาะสมกับการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
20. การประสานงานระหว่างหน่วยงานในการ
+1
ดำเนินงานประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
21. ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ +1
หน่วยงานมีความยืดหยุ่น
ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน
22. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการประกัน +1
คุณภาพภายใน
23. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับฟังความคิดเห็นในการ+1
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
24. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม0
และบรรยากาศที่ดีในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน
บุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติ
25. อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน +1
ประกันคุณภาพภายในได้รับการเพิ่มพูนองค์ความรู้
ในการดำเนินงาน อยู่เป็นประจำ
26. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการ +1
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
27. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการประกัน+1

+1 +1

0 +1

1

สอดคล้อง

0.67 สอดคล้อง

+1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1

0.67

สอดคล้อง

+1 0

0.67 สอดคล้อง

+1 +1

1

สอดคล้อง

+1 +1

1

สอดคล้อง

143
ข้

ข้อคำถาม

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่
ค่า IOC
1 2 3

คุณภาพภายใน
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
28. ท่านคิดว่าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประกัน +1 +1 +1
คุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง
29. ท่านคิดว่าควรจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการ +1 +1 +1
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
30. ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการ
+1 0 +1
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสำเร็จ

สรุปความสอดคล้อง

1

สอดคล้อง

1

สอดคล้อง

0.67 สอดคล้อง

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวนพภัค จิตมั่นคงธรรม
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557
ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดประชุมโครงการวิจัย “โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อดำเนินการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาในส่วน
ภูมิภาค” ภายใต้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

