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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้พัฒนามากว่าร้อยปี ได้สนองความจ าเป็น
และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ โดยอุดมศึกษาของไทยได้ขยายตัวและปรับเปลี่ยนไป
มาก แต่ก็มีทีท่าว่าจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยรอบ (จรัส สุวรรณมาลา, 
2545, หน้า 3) สถาบันอุดมศึกษานับว่าเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีภารกิจต่อสังคมนานัปการ 
นับตั้งแต่ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างองค์ความรู้ เป็นแกนผดุงสังคม เศรษฐกิจ และ
ชาติรัฐโดยรวม  และเมื่อพิจารณาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันหน่ึงของประเทศที่ได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษ (นิตยา พรหมวนิช, 
2547, หน้า 1)   
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดตั้งขึ้นมาตามนโยบายเพื่อจัด
การศึกษาด้านการฝึกหัดครูของประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัด
ครู ต่อมาก็มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม พลศึกษา เป็นต้น และมี
การพัฒนาเป็นวิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะให้สอดคล้องกับ
การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง (ฉลอง บุญมาพันท์ และ
คณะ, 2530, หน้า 8 - 9) แต่วัตถุประสงค์หลักของการเป็นวิทยาลัยครูก็คงยังอยู่ที่การผลิตครูให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะภาวะ
ขาดแคลนครูที่จะไปสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การน านโยบายไป
ปฏิบัติได้เผชิญปัญหาและอุปสรรคทั้งในแง่ของการขยายการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ แต่เมื่อเกิดกรณีความต้องการครูลดลงในเชิงปริมาณ   อันเน่ืองมาจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยตลาดความต้องการบุคลากรได้
ปรับเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นนอกเหนือจากอาชีพครู และการรุกเร้าของภาคอุตสาหกรรมและ
โลกา-ภิวัตน์ ท าให้ความต้องการการผลิตบุคลากรด้านอื่นมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับ
ทัศนคติของสังคมเริ่ ม เปลี่ ยนแปลง  ค่ า นิยมต่ออาชีพครู ในสั งคมไทยเริ่ม น้อยล ง  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากพิจารณาเชิงนโยบายแล้ว ได้เริ่มการพัฒนาวิทยาลัยครูให้มจัีดการ



2 
 
การศึกษาที่หลากหลายขึ้น คือ การก าหนดนโยบายให้วิทยาลัยครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี  
ในสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ภารกิจเชิงนโยบายนอกเหนือจากการผลิตครู (ทองใบ สุดชารี, 2536, หน้า 1) 
 การพัฒนาองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเริ่มจากปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับ
พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้มีการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
ระบบและโครงสร้างที่เกิดขึ้น นับเป็นการเปิดเส้นทางสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถ
จัดการศึกษาได้ครบวงจร แต่สิ่งที่สวนทางกับการพัฒนาองค์การที่มีการเติบโตอยู่น้ัน ก็คือ 
กระแสการยอมรับของสังคม เน่ืองจากการผลิตบุคลากรขยายสาขามากขึ้น  เกิดปัญหาเรื่องของ
คุณภาพอย่างเด่นชัด จนเกิดเป็นรูปลักษณ์และข้อจ ากัดในการพัฒนา ท าให้เริ่มมีการกล่าวถึง
สถานะของสถาบันราชภัฏที่แท้จริงว่าควรเป็นอย่างไร และจะพัฒนาองค์การไปในลักษณะ
อย่างไรเพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่ต้องการให้ช่วยพฒันาสังคมในชุมชน ท้องถิ่นและมีความเท่า
เทียมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการอยู่ในระบบราชการที่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะความอิสระในเชิงบริหารและวิชาการ 
(ทองใบ สุดชารี, 2536, หน้า 1-2) 
 ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏ ทั้ง 41 แห่งเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2547  โดยมาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะ
ครู ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 จ านวน 8 ข้อ คือ (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล     
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ  (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึกและความภูมิใจวัฒนธรรมของ



3 
 
ท้องถิ่นและของชาติ  (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  (8) ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547,  2547, หน้า 2-3)  
 หากพิจารณาเชิงนโยบายการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นรูปแบบของนโยบายสาธารณะ เพราะการจัด
การศึกษาเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลกระท า (Sharkansky, 1970, p. 1) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการ
กระท าที่แสดงออกมาในรูปแบบตัวบทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Caldwell, 1970, p. 1) เช่น 
กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ก าหนดขึ้นตามกระบวนการของ
นโยบาย  ที่มุ่งเน้นในเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของนโยบายหรือวงจรนโยบาย  
ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ถึงขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย หรือรวมถึงผลสะท้อนที่เกิดขึ้น 
(เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2550, pp. 99 - 107)  ซึ่งการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะมักจะ
มุ่งเน้นหนักที่กระบวนการของการก าหนดนโยบายสาธารณะและการศึกษาผลกระทบของ
นโยบาย (Policy Impact) ซึ่งการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ถือ
เป็นจุดเช่ือมโยงที่ส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายกับการประเมินนโยบาย (วรเดช จันทรศร , 
2551, หน้า 8) โดยที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน ทั้งตัวนโยบาย ทรัพยากรทางการบริหาร
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งในการศึกษาการน าโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติน้ันเป็น
เรื่องของการศึกษาว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 บังคับใช้ องค์การที่
เรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” สามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจน
กลไกที่ส าคัญปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายระบุไ ว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือ
ความสามารถผลักดันให้การท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้
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ตั้งเป้าหมายเอาไว้  ซึ่งเป็นการเน้นไปที่การแสวงหาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช  จันทรศร, 2551, หน้า 16)  
 นอกจากข้อมูลข้างต้นยังมีงานวิจัยที่ศึกษาและสะท้อนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
นิตยา พรหมวนิช (2547, หน้า 163 - 170) ศึกษาเรื่อง “การสังเคราะห์การปรับเปลี่ยนบทบาท
ของสถาบันราชภัฏ”  ได้ช้ีให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงมีปรัชญาและภารกิจเช่นเดียวกัน 
แต่ที่แตกต่างกันคือสภาพความเป็นนิติบุคคลที่ท าให้ปัจจัยภายนอกและภายในหลายประการ
แตกต่างกันจนส่งผลต่อการด าเนินการขององค์การ เช่น การปฏิรูประบบราชการ  งบประมาณ 
การจ ากัดอัตราก าลังของรัฐ สภาวะการแข่งขันในการจัดการศึกษา ศักยภาพของบุคลากร  การ
บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีพัฒนาการไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากปัจจัยของการเป็นนิติบุคคล  วิสัยทัศน์ของผู้น าหรือกลุ่มผู้น าองค์การที่
จะก่อให้เกิดการปรับบทบาทและเปลี่ยนแปลง ส่วนทองใบ สุดชารี ( 2536, บทคัดย่อ) ได้
ก าหนดตัวแปรในการศึกษาการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัย
อีสานใต้ 6 ปัจจัย คือ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น า ทรัพยากร การ
ติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนจากการเมือง และโครงสร้างของนโยบาย ปัจจัยทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์เชิงปฏิฐานสูงกับการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ โดยมีการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าเป็นชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จสูงสุด ดังน้ัน 
การศึกษาด้านการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดตัวแปรหรือ
ปัจจัยขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบของการศึกษา  
 นับตั้งแต่การปรับ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลั ยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อธิการบดีมาจากบุคคลภายนอก 2 แห่ง 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มีการจัดตั้งคณะและวิทยาลัย
หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะจ านวนมากและหลายรูปแบบ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี
การเสนอเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มีการขยายหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร และศูนย์การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการภายใต้ค าว่า “นิติบุคคล” ของมหาวิทยาลัยจึง
ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 ดังน้ัน การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญทางการ
บริหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ตามกรอบ
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แนวคิดทฤษฎี ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ท าให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจและแรงจูงใจในการศึกษา
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ มีชุด
ตัวแปรใดบ้างที่สามารถอธิบายความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
และพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาในการน านโยบายไปปฏิบัติด้านต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

                      ตัวแปรอิสระ                                     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัต ิ
1. ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 
2. ด้านสมรรถนะขององค์การ 
3. ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
5. ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 

6. ด้านภาวะผู้น า 
7. ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
8. ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. ด้านการติดตามการด าเนินงาน 
 

ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ
1. ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
2. ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
3. ด้านสภาพทางสังคม 
4. ด้านเทคโนโลยี 
 

กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัต ิ
1. ด้านการสอน 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
5. ด้านผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐานะครู 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 

 สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ด้าน
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติง าน ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร  ด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการติดตามการด าเนินงาน และปัจจัยภาย
นอกเหนือการควบคุม ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ด้านสภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม การน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู ของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ด้าน

ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติง าน ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร  ด้านการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการติดตามการด าเนินงาน และปัจจัยภาย

นอกเหนือการควบคุม ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ ด้านสภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม การน า

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทย

ฐานะครูของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 1.  ด้ำนเน้ือหำ  

    

 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

  1.1  ตัวแปรอิสระ 
   ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
ปัจจัย ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ด้านการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ด้านภาวะผู้น า ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการสนับสนุน
จากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการติดตามการด าเนินงาน  
   ปัจจัยภายนอกนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ประกอบด้วยปัจจัย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ด้านความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ด้านสภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี 
  1.2  ตัวแปรตาม 
   การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย ด้านการวิจัย 
ด้านการสอน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  และ
ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

 2.  ด้ำนพื้นที่  

 

  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ  

 

 3.  ด้ำนระยะเวลำในกำรวิจัย  

  
      ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2553 -2555  
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 4.  ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย  
  4.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

  4.2 บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน หมายถึง คณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอน
อัตราจ้างที่มีสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 141 คน 
  4.3 บุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่มิได้เป็น
ผู้บริหารและสายวิชาการ แต่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 167 คน 
   

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังน้ี 

 

 1. ได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในอนาคต  
 2. ท าให้ทราบสภาพที่แท้จริงในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 3. เป็นข้อมูลองค์ความรู้ในการน าไปพัฒนาและก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ  
 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏไปปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ดังน้ี 
  1.  ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  หมายถึง ความชัดเจนและ
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย ความสอดคล้องต้องกันของ
วัตถุประสงค์ ง่ายแก่ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติที่จะรับรู้ การก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งาน การก าหนดมาตรฐานในการท างาน ระบบการติดตาม ควบคุม  และประเมินผลนโยบาย 
และความเป็นธรรมของมาตรการในการให้คุณให้โทษ  
  2.  ด้ำนสมรรถนะขององค์กำร หมายถึง หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติต้องมี
ลักษณะโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบปฏิบัติของระบบราชการที่เหมาะสม งบประมาณที่
เพียงพอ บุคลากรที่มีอยู่มีความรู้ความช านาญในงาน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ที่เหมาะสม 
ที่เอื้ออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในองค์การ  
  3.  ด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ 
ความสามัคคี รวมถึงการจัดการข้อขัดแย้งต่างๆ ของบุคลากรภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยราช
ภัฏให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
  4.  ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร หมายถึง กระบวนการจัดการใน
การประสานงานและติดต่อสื่อสารของบุคลากรภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ
สื่อสารกันอย่างชัดเจน มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏประสบผลส าเร็จ 
  5.  ด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์  หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร การรับทราบและความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้อง
กันของคนภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว 



11 
 
  6.  ด้ำนภำวะผู้น ำ หมายถึง คุณสมบัติของผู้บริหารโดยใช้หลักการบริหารภาครฐั
ที่ดี (Good Governance) ที่มีผลต่อความส าเร็จการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
  7.  ด้ำนทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ  หมายถึง ความรู้สึกพื้นฐานหรือ
ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบัติ ความเข้าใจเห็นด้วย และมีความรู้สึกผูกพันต่อนโยบาย
ที่น าไปปฏิบัติ รวมถึงความขัดแย้งเน่ืองจากค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติ 
  8.  ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่ เ ก่ียวข้อง หมายถึง  
การสนับสนุนทางด้านการเงิน ทางทรัพยากร การออกกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่สนับสนุนการน าโนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
  9.  ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน หมายถึง  การติดตามการด าเนินงานในทุก
ข้ันตอนในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ หลังจากด าเนินการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่ มีผลต่อควำมส ำเร็จ  หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ที่นอกเหนือจากการควบคุมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1.  ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ของประเทศที่มีผลต่อความส าเร็จการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
  2.  ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ หมายถึง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ความส าเร็จการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
  3.  ด้ำนสภำพทำงสังคม หมายถึง สภาพสังคมที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความส าเร็จการ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
  4.  ด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ความส าเร็จการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 
 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปน้ี 
  1.  ด้ำนกำรสอน หมายถึง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็น
ไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
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  2.  ด้ำนกำรวิจัย หมายถึง การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ือง 
มาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.  ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม หมายถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมทั้งประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม หมายถึง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
  5.  ด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู หมายถึง เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  คณบดี 
ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองและผู้ช่วยของต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1. อธิกำรบดี หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 
  2. รองอธิกำรบดีหรือผู้ช่วยอธิกำรบดี หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
  3. คณบดี หมายถึง ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย  
  4. รองคณบดี หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย  
  5. ผู้อ ำนวยกำร หมายถึง ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเท่าเทียมคณะ  
  6. รองผู้อ ำนวยกำร หมายถึง ผู้ที่ช่วยปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานน้ันมอบหมาย  
  7. หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  หมายถึง  ผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเท่าเทียมคณะ  
  8. รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำน  หมายถึง ผู้ที่ช่วย
ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานน้ันมอบหมาย  
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 บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน  หมายถึง คณาจารย์ประจ าหรือผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ประจ าหรือผู้สอน
อัตราจ้างที่มีสัญญาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 บุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่มิได้เป็นผู้บริหารและ
สายวิชาการ แต่ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นข้าราชการ พนักงาน 
และเ จ้าหน้าที่ที่ มีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 9 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
 
 


