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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาในการน านโยบายไปปฏิบัติด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  30  คน เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ และบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 308 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุแบบ
ขั้นตอน ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา และอธิบายผล  
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ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
ค่อนข้างมาก 2 ปัจจัย คือ ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านการติดตาม
การด าเนินงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 7 ปัจจัย คือ ด้านการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น า ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร และด้านสมรรถนะขององค์การ 
 2. ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3 ปัจจัย คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ และด้านสภาพทางสังคม ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1 ปัจจัย คือ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
 3. การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 4 ด้าน คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู ด้านการสอน และด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัย 
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสายวิชาการและสายผู้สอน คือ  ปัจจัย
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ปัจจัยการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และปัจจัยการติดตามการด าเนินงานขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
มีน้ าหนักสูงสุด 
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติ คือ ปัจจัย
สมรรถนะขององค์การ ปัจจัยการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยการ
ติดตามการด าเนินงาน และปัจจัยเทคโนโลยี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และมีน้ าหนัก
สูงสุด 
 6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏประสบความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคล ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล รายงานผล และ
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ทบทวนอยู่เป็นประจ า นโยบายต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ที่ส าคัญผู้บริหารสูงสุดต้องเข้าใจ
และสนับสนุนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ต้องตอบโจทย์ปัญหาของประเทศให้ได้ และจัดท า
นโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเป้าหมายชัดเจนสู่ทุกระดับ  ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็น
โครงการที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนจากรัฐได้ นโยบายแนวทางที่มีประโยชน์ ต้องมี
งบประมาณดูแล ควบคุมอย่างต่อเน่ือง วางแผน พัฒนาอย่างต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงความเจริญก้าวหน้า อยู่ตลอดเวลา ฯลฯ วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา พันธกิจ มีกรอบการด าเนินงานชัดเจน และมีมาตรการส าหรับก ากับควบคุมการท างาน 
เลือกคนให้เหมาะกับงาน บูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีเครือข่าย 
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Abstract 

 
 The aims of this research were 1) to study the success of the policy implementation  
of Rajabhat University  group  in Northeast Thailand  2) to study the factors affecting the 
success of the policy implementation  of Rajabhat University group in Northeast Thailand 
and 3)to study the  suggestions to improve the development of policies implementation of  
Rajabhat University group  in Northeast of Thailand.   
 The samples in this study were  30 administrators  of Rajabhat University group in 
the Northeast of Thailand  collected by interviewing in depth  and  308   operational staff and 
lecturer of Rajabhat University group  in Northeast of Thailand collected data by  
questionnaires and to analyzed data  by computer  program.  The statistics that are used in 
this research are percentage, mean and standard deviation, Statistics applied were Pearson 
correlation coefficient, oriented towards the analysis of multi-step process and qualitative 
data  was analyzed by description and explanations   
 1. 2 factors that affecting the success of policy implementation are in high level are 
the clarity of the objectives of the policy, and monitoring of the factors are moderate.  Also 
there 7 factors that are important to the research are  the co-operation, the publicity and public 
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relations, the attitude of the policy into practice, leadership, support from the private sector 
and relevant agencies, the coordination and communication, and organizational performance. 
 2. External factors beyond our control that affect the success of policy 
implementation are quite a lot in three areas are : technology,  the economic volatility and the 
social situation. 
 3. The implementation Rajabhat University policy are at the level of quite a lot of 
satisfaction in 4 areas are: Technology, the preservation of art and culture, produce more 
lecturer and Promote academic standing of university lecturer  and give more the academic 
services to the society or/and community. And the opinion of people who doing research are 
at the medium level. 
 4. Factors of contributing to the success of implementation Rajabhat University 
policy in Northeast of Thailand cooperate between academic department and the And the 
performance of the organization.   
 5. Factors of contributing to the success of implementation Rajabhat University 
policy to see the organization's performance of university support department, performance of 
organization's leadership, factors of technology performance, and tracking the performance of 
relevant university department. 
 6.  The executive management of Rajabhat University in the Northeast of Thailand 
found out that the Rajabhat University can be successfully manage by implementation of 
management policy, by need the cooperation from individual who worked for university, 
planning a follow-up report and review on a regular basis. The top management must 
understand, participate and support the policy implementation and answer to the problems of 
the country with clear and concrete of the policies in each level.  And it must change the 
policies of the projects that received funded from the government in order to use the 
guidelines to maintain and manage the budgets with ongoing development of knowledge and 
understanding the progress of university employees and etc. 


