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การวิจัยครั ง้ นีม้ ี วตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงตัวแสดงและปั จจัยทางการเมือ งที่ส่งผลต่อการนานโยบาย
ประเมินคุณภาพภายนอกไปปฏิบตั ิในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ ทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบตั ิของ พอล เบอร์ แมน และ
ทฤษฎี ปัจจัยทางการเมื องของ วรเดช จันทรศร เป็ นกรอบการศึกษา เพื่อศึกษา บทบาทสถานะอานาจ ค่านิยม ความ
ร่ วมมือ ความขัดแย้ ง การแข่งขันของตัวแสดงทางการเมืองแต่ละฝ่ าย รวมถึงกิจกรรมและปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นในแต่ละ
ขันตอนของการน
้
านโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิตลอดจนความคิดเห็นของตัวแสดงทางการเมืองที่มีต่อปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผล
ต่อความสาเร็ จและความล้ มเหลวในการนานโยบายการประเมินคุณ ภาพภายนอกไปปฏิบัติในระดับอุดมศึกษา การ
ศึกษาวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสมผสานโดยใช้ การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นตัวนา ใช้ แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือวิจยั
ใช้ การวิเคราะห์เนื อ้ หาอภิปรายในแต่ละขัน้ ตอนเพื่อ แสดงถึงสภาพการณ์ ที่เกิดขึน้ สาหรั บเครื่ อ งมือ ในเชิงปริ มาณใช้
แบบสอบถามโดยน าค่า เฉลี่ ย ค่า ร้ อยละมาเป็ น ข้ อ มูล สนับ สนุน การวิจัย เชิง คุณ ภาพ ผลการวิเคราะห์ พ บว่าตลอด
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแสดงทางการเมื องได้ แก่ ฝ่ ายการเมื อ งผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานกลาง และ
สถาบันอุดมศึกษา แต่ละฝ่ ายล้ วนมีบทบาทอานาจหน้ าที่ และยึดถือค่านิยมองค์กรที่แตกต่างกัน มีการดาเนินการทังใน
้
ลักษณะของความร่ วมมือความขัดแย้ งในแต่ละขันตอน
้
ซึง่ แต่ละฝ่ ายมีการปรับแต่งนโยบายที่ได้ รับจากฝ่ ายการเมือง ให้
สอดคล้ องกับค่านิยมของตนเพื่อนาสู่การปฏิบตั ิสอดคลองกับแนวคิดการเมืองในระบบราชการ ที่กล่าวว่าไม่สามารถแยก
การเมืองออกจากการบริ หารได้ และสอดคล้ องกับตัวแบบการเมือง ของวรเดช จันทรศร ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั จึงมีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่ฝ่ายการเมืองผู้กาหนดนโยบายไม่ควรให้ ความสาคัญเพียงการกาหนดนโยบายและผลของนโยบายเท่ านันแต่
้
ควรให้ ความสาคัญกับทุกขันตอนของการน
้
านโยบายไปปฏิบตั ิและสร้ างความร่ วมมือในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ตรงกันในสาระของนโยบายนาสู่การปฏิบตั ิที่ตรงตามวัตถุประสงค์

คาสาคัญ : ตัวแสดงทางการเมือง, การเมืองในระบบราชการ, อานาจ, ค่านิยม, ปั จจัยทางการเมือง

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

Title

2326438717

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

ACTORS AND POLITICAL FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF
EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT POLICIES FOR
EDUCATIONAL REFORM POLICY: CASE STUDY IN HIGHER
EDUCATION.
PHUMIPHAT SIVACHIRAPHAT
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
2018
Dr. Kanlaya Saeoung

SWU iThesis gs592130032 thesis / recv: 01072562 17:48:43 / seq: 60

The purpose of this research was to study the role and political factors affecting the
implementation of external quality assessment policies in the higher education. The use of the theory of steps
to implement the policies of Paul Bergman and the political factor theory of Woradech Chantarasorn as a
framework to study the roles, status, power, values, cooperation, conflict, competition of the political actors in
each department Included activities and phenomena that occured at each stage of implementing this policy.
Furthermore the opinions of political actors regarding political factors that affect their success and failure in
implementing policies External quality assessment in higher education. This studyi s a hybrid research study
using qualitative research as a conductor. The interview form was use as a research tool. The content
analysis was use in to discussion at each step to in order to explain the situation. In terms of the quantitative
tools, the questionnaire was used to measure the average value. The percentage was support the qualitative
research. The results of the analysis showed that throughout the policy implementation process Political
actors Political parties, policy makers, central agencies and higher education institutions Each department
has a role and authority. And adhering to different organizational values There are actions in the form of
cooperation, conflict at each step. Which each department had to adjust the policies received from political
parties in order to be in line with their values can be used in accordance with the political concepts of the
bureaucracy Who said that he could not separate politics and administration And in accordance with the
political model of Woradech Chantasorn, therefore, the researcher has policy recommendations to political
parties, policy makers should not only focus on policy formulation and policy results, but should focus on
every step Of policy implementation and cooperation in each related unit to create knowledge and
understanding in the context of the policy leading to Practices that meet the objectives.
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