
 
 

บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผู้วิจัยได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดั้งต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของนโยบายสาธารณะ 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 4. ประวัติและการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.  แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของนโยบายสาธารณะ 
 

 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของนโยบาย
สาธารณะ ไว้ดังต่อไปน้ี 
 Dye (1978, p. 3) นโยบายสาธารณะคือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าจึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในส่วนของการเลือกที่จะไม่กระท าน้ัน Dye ก็ถือ
ว่าเป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน อาทิเช่นการที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการ
เกณฑ์ทหาร น่ันคือ รัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ  แต่
เปลี่ยนเป็นการรับตามความสมัครใจ 
 Easton (1971, p. 130) นโยบายสาธารณะ คือ การจัดสรรผลประโยชน์หรือคุณค่าแก่
สังคม ซึ่งกิจกรรมของระบบการเมืองน้ีจะกระท าโดยบุคคลผู้มีอ านาจสั่งการ  ซึ่งสิ่งที่รัฐบาล
ตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าเป็นผลมาจาก “การจัดสรรค่านิยมของสังคม” ทั้งน้ี Easton 
ได้ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตัดสินใจนโยบายกับประชาชนในสังคมว่า การตัดสินใน
นโยบายใดๆ ของรัฐบาลจะต้องค านึงถึงค่านิยมและระบบความเช่ือของประชาชนในสังคมเป็น
ส าคัญ 
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 Anderson (1975, p. 3) นโยบายสาธารณะ  คือแนวทางการปฏิบัติของรัฐที่มี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างและติดตามด้วยผู้กระท าหรือการปฏิบัติ   
ซึ่งอาจจะปฏิบัติโดยคนๆ เดียวหรือคณะบุคคลก็ได้ ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548, หน้า 3) กล่าวว่านโยบายสาธารณะหมายถึง แนว
ทางการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลน่ันเอง 
 นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐในการบริหารและพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่นโยบายจะมีความสมบูรณ์ก็ต่อเ มื่อได้รับการน าไป
ปฏิบัติให้ปรากฏเป็นจริง (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2545, หน้า 42 - 45) จ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 
 1.  เป็นการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทันที 
โดยไม่ต้องจัดท าแผนหรือการวางแผนรองรับ อาทิ การประกาศนโยบายภาษีสรรพสามิต  
 2.  เป็นการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องท าการ
วางแผนรองรับ (วงจรนโยบาย) ซึ่งอาจเป็นแผนระยะยาว 
 ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า นโยบายที่ส าคัญต้องใช้เวลาในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการวางแผนรองรับ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
ซึ่งสามารถจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (ถวัลย์รัฐ  
วรเทพพุฒิพงษ์, 2541, หน้า 67) 
 1. ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ
แผนซึ่งมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ตามล าดับช้ัน ตามภาพ 
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ภาพประกอบที่ 2.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบาย แผน โครงการ โครงงาน  

(ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2541, หน้า 69) 
  

 2. ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ใน
แนวนอน ซึ่งมีแผนเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างนโยบายกับการน านโยบายไปปฏิบัติ หลังจาก
แปลงเป็นรูปธรรมแล้ว หรือเรียกว่า The PPIP Model (Alexander, 1985, pp. 410-413)  

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.2  ความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างนโยบายกับแผน  
(ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2541, หน้า 69) 

 
 ประเวศ วะสี (2554, หน้า 7) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะที่ดี คือนโยบายสาธารณะที่
น าไปสู่ความถูกต้อง เป็นธรรม และประโยชน์สุขของมหาชน  
 นโยบายสาธารณะจะต้องสนองตอบต่อความต้องการของสังคม  ด้วยความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมทุก
ด้าน เช่น ด้านการเมือง คือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของผู้เกี่ยวข้อง  ด้าน

นโยบาย (Policy) 

แผน (Plan) 

โครงการ (Program) 

โครงงาน (Project) 

นโยบาย  แผน/โครงการ  
 

การน านโยบาย/แผนงาน/โครงการไปปฏิบัต ิ
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เศรษฐกิจ คือ ผลประโยชน์หรือผลส าเร็จตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่  ด้านสังคม  คือ 
สอดคล้องกับค่านิยมของมวลชน นโยบายสาธารณะที่ถูกต้องดีงาม  คือ นโยบายที่มีจริยธรรม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งภาคราชการและข้าราชการ  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
สามารถน านโยบายไปปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม 
 

2.  แนวคิดทฤษฎีการน าโยบายไปปฏิบัติ 
 

 การน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในสาขาสังคมศาสตร์มาเป็น
เวลานานแต่ขาดความชัดเจนในสาระและองค์ความรู้ จึงท าให้ดูเหมือนว่ามิได้มีความส าคัญใน
เชิงวิชาการ (อาคม ใจแก้ว, 2533, หน้า 10) การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติเท่าที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะตั้งแต่ ค.ศ. 1973 เป็นต้นมา ยังขาดความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะ
การนิยามความหมายของค าว่า “การน านโยบายไปปฏิบัติ” ยังไม่ชัดเจน (Alexander, 1985, pp.  
403 - 426) ดังน้ัน การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ จะช่วยท าให้เข้าใจสาระส าคัญและ
มองเห็นขอบข่ายของเรื่องที่ศึกษาดีขึ้นดังน้ี 
 Cheema and Rondinelli (1983, p. 16) กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการน า
นโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างชั ดเจน  
โดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 538 - 560) ให้ความหมายของการแปลง
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติว่า  หมายถึงกระบวนการในการน าเอานโยบายพื้นฐานทั่ วไปมา
ด าเนินการให้ลุล่วงไปนโยบายพื้นฐานอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ค าพิพากษาศาล ค าสั่งของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีก็ได้ 
 Mete and Horn (1975, pp. 445 - 448) การด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
ภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จ โดยตรงตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตัดสินกระท าไว้ก่อนหน้าน้ันแล้ว 
 วรเดช จันทรศร (2551, หน้า 16) กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 
กระบวนการที่ท าให้เกิดการกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของนโยบายที่ก าหนด 
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 มยุรี อนุมานราชธน (2549, หน้า 218) การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การแปลง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาล หรือ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ โดยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมจะ
ประกอบด้วย การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การ
วางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การออกแบบองค์การ และการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ 
 จุมพล หนิมพานิช (2547, หน้า 140) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติว่า หมายถึง การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ  
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงานภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
นโยบาย 
 กล่าวโดยสรุป การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการแปลงนโยบายที่ก าหนดไว้สู่ 
การบริหาร มีการใช้ทรัพยากร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ระหว่างบุคคล เพื่อให้
วัตถุประสงค์หรือภารกิจที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

 
 แนวความคิดส าคัญในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

 นอกเหนือจากความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว ควรพิจารณาลักษณะ
การน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีลักษณะอะไรบ้าง การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติได้ให้
ความส าคัญต่อการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์และหรือคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับ
การน านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อที่จะได้คัดเลือกไปทดสอบและพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยครั้งน้ีต่อไป 
 1.  แนวความคิดของ Randall Ripley and Grace Franklin 
  Ripley and Franklin (1982, p.1) ได้แยกแยะให้เห็นลักษณะของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมี 5 ประเด็นที่ส าคัญ คือ 

  1.1 มีผู้เกี่ยวข้องส าคัญๆ มาก ในการน านโยบายไปปฏิบัติน้ันใครก็ได้ที่ต้องการ 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งน้ัน เมื่อเข้ามาแล้วจะเลือกอยู่ฝ่ายใดก็ย่อมท าได้ จ านวนคนที่เข้า
มาอาจมีมากถึงเลขสามหลักขึ้นไป กติกาในการมีส่วนร่วมก็มักเปิดกว้างและปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา 
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  1.2 ผู้เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและมักแตกต่างกัน วัตถุประสงค์
ต่างๆ ของนโยบายหน่ึงๆ มักมีลักษณะกระจัดกระจาย มีจ านวนมากและมักสับสนไม่ชัดเจน 
บางครั้งวัตถุประสงค์แต่ละข้ออาจไม่สอดคล้องกัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มมัก
มีความมุ่งหวังในนโยบายหน่ึงๆ แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หน่ึงที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องกันโดยดุษฎีปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ 
  1.3 นโยบายและโครงการของรัฐบาลมักขนาดใหญ่โตขึ้นทุกวัน การน านโยบาย
ไปปฏิบัติอันเป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองและเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ต้องมีจ านวนและขอบเขต
เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
  1.4 หน่วยงานในหลายระดับ จากหลายกระทรวง ทบวง กรม มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ นโยบายไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือระดับมลรัฐมักต้องมีหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้องรับผิดชอบหลายหน่วยงานจากหลายกระทรวง นโยบายระดับชาติที่มีความส าคัญสูง
มักไม่สามารถด าเนินการได้โดยอาศัยกระทรวงเพียงกระทรวงเดียว ต้องขอความร่วมมือจาก
กระทรวงอื่นบ้างไม่มากก็น้อย 
  1.5 มีปัจจัยหลายประการที่ส าคัญมากและอยู่นอกเหนือการควบคุม การน า
นโยบายไปปฏิบัติมักต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เลย ปัจจัยเหล่าน้ีอาจได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็วและฉับพลัน ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ
และของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความไม่แน่นอนของธรรมชาติ 
  ลักษณะที่กล่าวมาทั้ง 5 ประการเป็นลักษณะส าคัญโดยทั่วไปของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่ง เป็นลักษณะที่ เป็นผลมาจากกิจกรรมอื่นที่ เกิดขึ้นก่อนและขณะเดียวกันก็มี
ผลกระทบต่อกิจกรรมที่จะตามมาด้วย เพื่อความเข้าใจลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นหัวใจของขั้นตอน
นโยบาย  
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                      กิจกรรม                                                      ผลลัพธ์ 

 

               ก่อให้เกิด 

 

 

 

ป้อน                                                                        ใช้เป็นกฎหมาย 

กลับ 

สู่ 

 

                                                ก่อให้เกิด 

 

                                                                                 เร้าให้เกิด 

 

 

                         เร้าให้เกิด 

  

 

ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการน านโยบายไปปฏิบัติและ 
ขั้นตอนอื่นในขั้นตอนนโยบาย 

 

 2.  แนวความคิดของ Donald S. Van Mete and Carl E. Van Horn 

 

  บทความเรื่อง The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework 
ของ Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn เมื่อปี 1975 มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ พร้อมกับเสนอตัวแบบในการวิเคราะห์การน านโยบายไป
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติในองค์การที่รับผิดชอบต่อนโยบายโดยตรง และองค์การอื่นๆ ที่

1. การก าหนดนโยบายการระบุ
ประเด็นปัญหาการพัฒนา
ทางเลือกการเสนอทางเลือก 

2. การน านโยบายไปปฏิบัติการ
แปลความกฎหมาย/
พระราชบัญญัติ/นโยบายในรูป
อื่น การรวบรวม ทรัพยากร การ
วางแผน การจัดองค์การ การ
ด าเนินงาน 

การประเมินผลเพือ่ปรับเปลีย่น
และ/หรือยกเลิกนโยบาย 

กฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
นโยบายในรูปอื่นข้อความทั่วไป
เกี่ยวกับเป้าหมาย แนว
ด าเนินการ และผลที่คาดหวัง 

โครงการและแผนปฏิบัติการที่
เป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน (ระยะสั้น) 

ผลกระทบอันเกิดจากนโยบาย 
(ระยะยาว) 
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เกี่ยวข้อง Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn เรียกตัวแปร A Model of the Policy 
Implementation Process ประกอบด้วยตัวแปรอิสระหลัก คือ 
  1.1  มาตรฐาน และวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Standard and Objectives) 
  1.2  ทรัพยากร (Resources) 
  1.3  การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Interorganizational Communication and Enforcement Activities)  
  1.4  ลักษณะขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Characteristics of the 
Implement in Agencies) 
  1.5  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง (Economic Social and Political 
Conditions) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interorganizational 
Communication and 

Enforcement activities Standards 
And 

Objective 

Policy Characteristics of the 
Implementing agencies 

The disposition  
of  

Implementers 
 

Resources 

Economic, Social, and 
Political Conditions 

Performance 

ภาพประกอบที่ 2.4 ตัวแบบกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (A Model of the Policy Implementation Process) 
(ทองใบ สุดชาร,ี 2536 :. 52) 
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 3.  แนวความคิดของ George C. Edwards 

 

  Edwards (1980, p. 148) เขียนหนังสือ “Implementing Public Policy” ซึ่งเป็น
การน าเสนอตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ “Top-down” และได้ช้ีให้เห็นว่า ตัวแปรอิสระที่มี
อิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มี 4 ตัวคือ 1) การติดต่อสื่อสาร 2) โครงสร้างของระบบ
ราชการ 3) ทรัพยากรและ 4) การสนับสนุนของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  โครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาจาก
แผนภาพดังน้ี 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.5 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมตอ่การน านโยบายไปปฏิบัติ  
(Direct and Indirect Impacts on Implementation) (ทองใบ สุดชารี, 2536, หน้า 53) 

การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) 

ทรัพยากร 
(Resources) 

การร่วมมือ 
ในการ

ปฏิบัติงาน 
(Dispositions) 

การน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ

(Implementation) 

โครงสร้างขององค์การ 
(Bureaucratic Structure) 
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 4.  แนวความคิดของ Paul Sabatier and Daniel Mazmanian  

 

  Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 541-553)ได้เสนอกรอบการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ปี  1980 ในบทความช่ือ “The Implementation of Public Policy : A 
Framework of Analysis” ซึ่งได้เสนอกรอบการศึกษาที่เขาพัฒนาขึ้นโดยมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตัวแปรใหญ่ๆ ในฐานะที่เป็นตัวแปรอิสระ โดยให้ขั้นตอนของ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นตัวแปรตามและเสนอเป็นตัวแบบการน านโยบายไป
ปฏิบัติได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.6 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(ทองใบ สุดชาร,ี 2536, หน้า 56) 

 

Ability of Statute 
To Structure 

Implementation 

 

Tractability of the 
 Problem 

Stages in the 
Implementation 

Process 

Non-statutory 
Affecting 

Implementation 
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 สาระส าคัญโดยสรุปของตัวแปรมี ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวแปรความสามารถของกฎหมายในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย  
(Tractability of the Problem) ประกอบด้วย  ตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร ได้แก่  
  1.1 ความสามารถทางทฤษฎีที่มีความเที่ยงตรงต่อการแก้ปัญหา และสามารถใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่แก้ปัญหาได้ (Valid Technical Theory and Technology)  
  1.2 ความหลากหลายในพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องควบคุม (Diversity of 
Target Group Behavior) 
  1.3 อัตราส่วนร้อยละของประชากรที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Percentage 
Target Group)   
  1.4 ขอบเขตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลง (Extent of 
Behavioral Change) 
 Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 541-553) สรุปว่าปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไข
ได้ง่ายขึ้นถ้า  1) มีทฤษฎีที่มีความเที่ยงตรงต่อการแก้ปัญหา  2) การผันแปรของพฤติกรรมที่เป็น
สาเหตุของปัญหามีน้อย  3) สามารถช้ีชัดลงไปได้โดยง่ายว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นเพียงกลุ่มเล็ก  ๆของประชากร และ 4) พฤติกรรมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีไม่มาก แต่
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายังขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านอื่น  ๆ ด้วย 
 2.  กลุ่มตัวแปรด้านความสามารถของกฎหมาย (นโยบาย) ในการก าหนดโครงสร้างการ
น านโยบายไปปฏิบัติ (Ability of Statute to Structure Implementation) ประกอบด้วย ตัวแปร
ย่อย 7 ตัวแปร ได้แก่  1) นโยบายตั้งอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวตรง  (Validity of Causal 
Theory)  2) การมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จัดล าดับความส าคัญชัดเจน (Precision and Clear 
Ranking)  3) มีงบประมาณเพียงพอ (Financial Resources)  4) มีความเป็นน้ าหน่ึงอันเดียวภายใน
และระหว่างสถาบันที่น านโยบายไปปฏิบัติ  (Hierarchical Integration) 5) มีกฎระเบียบ
สนับสนุนหน่วยงานผู้ปฏิบัติ (Decision Rules of Implementing Agency) 6) ผู้ปฏิบัติงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติต้องมีความผูกพันกับการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 
(Assignment to Implementing Agencies/Officials) และ 7) มีช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ  (Formal Access by Outsiders) กล่าวโดยสรุป การร่าง
กฎหมายหรือนโยบายที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับสูงจะต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น 
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 3. กลุ่ม ตัวแปรที่ ไม่ ใ ช่ ข้อ กฎหมาย  (Non-statutory Variables Affecting  
Implementation) ประกอบด้วย ตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร คือ 1) เงื่อนไขการแปรผันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี (Social Economic Conditions and Technology)  2) การสนับสนุนจาก
สาธารณชน (Public Support)  3) การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากร และทัศนคติของประชาชนที่
มีต่อนโยบาย (Resources and Attitude of Constituency Groups)  4) การเปลี่ยนแปลงทาง
ทรัพยากร และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย (Resources and Attitude of Constituency 
Groups) 5) นโยบายได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จากอ านาจของการเป็นผู้น า
(Commitment and Leadership Skill of Implementing Officials) และ 6) ความสนใจของ
สื่อสารมวลชนต่อการแก้ปัญหา (Media Attention) 
 โดยสรุปการพิจารณาตัวแปรในกลุ่มที่ 2 เป็นการก าหนดโครงสร้างขั้นพื้นฐานทาง
กฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเรือ่งทางการเมืองในการน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการพิจารณา ตัวแปร
กลุ่มที่ 3 เป็นการพิจารณาถึงความผันแปรของเงือ่นไขต่างๆ ที่มีอยู่นอกเหนือนโยบาย แต่เป็น
เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และขณะเดียวกันก็สง่ผลกระทบต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติมากเช่นเดียวกัน 
 4. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) หรือขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (Stages in the Implementation Process) เป็นตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระ
ทั้ง 3 กลุ่มและ Sabatier and Mazmanian ได้แบ่งกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 5 
ขั้นตอน ดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ผลผลิตทางนโยบายของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy 
Outputs) เป็นขั้นตอนการแปรวัตถุประสงค์ของนโยบายให้เป็น กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเป็น
การเฉพาะ  
  ขั้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายยอมรับผลผลิตของนโยบาย (Target Group Compliance)  
  ขั้นที่ 3 การเกิดผลกระทบอย่างแท้จริงจากผลผลิตของนโยบายเป็นขั้นตอนที่
อภิปรายถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
  ขั้นที่ 4 การเกิดผลกระทบของผลผลิตเชิงนโยบายที่เกิดการรับรู้ (Perceived 
Impacts) 
  ขั้นที่ 5 การปรับปรุงนโยบาย (Major Revision) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
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Sabatier and Mazmanian ไม่ได้พิจารณาขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติในรายละเอียด 
แต่ก็ได้สรุปแนวทางในการน ากรอบการศึกษาไปประยุกต์ใช้ (Implication of the Framework) 
โดยเสนอแนะว่าการจะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จน้ัน จะต้องด าเนินตาม
เงื่อนไขต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถของกฎหมายในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ซึ่งจะต้องก าหนดให้ชัดเจนและมีความแน่นอน 
 2. ความสามารถของกฎหมายในการผนึกทฤษฎีที่เหมาะสม ที่น าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ และความเช่ือมโยงในเชิงเหตุผลที่ส่งผลต่อ
การบรรลุ เป้าหมายของนโยบาย  และขณะเดียวกันการ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องสนองตอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 3. ความสามารถของกฎหมายที่ให้อ านาจแก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอในการ
ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย และการใช้มาตรการแทรกซ้อนอื่นๆ และยังรวมถึงการก าหนด
โครงสร้างของกระบวนการ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตาม
ได้มากที่สุด 
 4. ผู้น าของหน่วยปฏิบัติมีความสามารถทางการบริหารและมีทักษะทางการเมืองและ
ผูกพันกับการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 
 5. โปรแกรมต้องได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขัน จากประชาชนและผู้น าคนส าคัญ
ทางฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหาร ตลอดทั้งกระบวนการในการน านโยบายไปปฏิบัติในขณะที่
สถาบันตุลาการอาจจะท าตัวเป็นกลางหรือให้การสนับสนุนก็ได้ 
 6. วัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องไม่ถูกท าลายจากนโยบายอื่น หรือไม่ถูกท าลาย
จาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลนไป  

 

 5. แนวความคิดของ Malcolm L. Goggin, A.O.M. Bowman and L.O. Toole  

 

  Goggin Bowman and Toole (1978) เขียน “Theory Construction and Testing in 
Implementation Research: A Comparative State Diachronic Analysis” โดยได้เสนอตัวแบบ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นความพยายามในการสังเคราะห์ (Synthesize) วิธีการน า
นโยบายไปปฏิบัติแบบ (State Implementation) เป็นภาระหน้าที่และเงื่อนไขที่ก าหนดให้แก่
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากรัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลระดับมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นและ
ขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่จะด าเนินการของรัฐ และความสามารถของรัฐอีกด้วย อย่างไรก็ตามการ
ตัดสินใจของรัฐไม่ใช่จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ยึดเอกภาพและหลักเหตุผลเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับการ
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เจรจาต่อรองทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกการบริหารในระดับมลรัฐ
ฉะน้ันตัวแบบดังกล่าวจึงตั้งอยู่ภายใต้ฐานคติที่ว่านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งระดับ 
“Top - down” และ “Bottom - up”  

  จะพบว่าตัวแบบที่น าเสนอข้างต้น ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดการวิเคราะห์
ระบบการเมืองของ Easton ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ทั้งน้ีเพราะแนวคิดที่ Easton ได้เสนอไว้เป็น
กรอบที่มุ่งให้ภาพรวม และสร้างระบบการวิเคราะห์ไว้ค่อนข้างจะดีมาก ส่วนการพิจารณาการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ในฐานะตัวแปรตาม และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน เป็นอีก
ทรรศนะที่จะได้น าเสนอต่อไป (ปิยะนุช เงินคล้าย, 2549, หน้า 75) 

 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรแทรกซ้อนตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.7 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 

(Conceptual Model of Intergovernmental Policy Implementation) 
(ปิยะนุช เงินคล้าย, 2549, หน้า 76) 

 
  
 

การช้ีน าและ
ข้อจ ากัดของรัฐบาล
กลาง (Federal 

Level Inducement 
and Constraints) 

การช้ีน าและ
ข้อจ ากัดของท้องถิ่น 
(States and Local 
Level Inducement 

Constraints) 

ผลการตัดสินใจ
ของรัฐ (State 

Decisicnal 
Outcome) 

ความสามารถ
ของรัฐ (State 

Capacity) 

การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (State 
Implementation) 

 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 
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 6.  แนวความคิดของ Paul Berman 

 

  Berman (1978, pp 157-184) ให้ทรรศนะว่า สาขาวิชาการวิเคราะห์การน า
นโยบายไปปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาใหม่น้ัน ยังขาดกรอบการวิเคราะห์ที่จะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัย
การน านโยบายไปปฏิบัติเขาจึงน าเสนอบทความเมื่อปี 1978 เรื่อง “The Dugy of Macro-and 
Micro-Implementation” เพื่อใช้เป็นกรอบการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีฐานคติที่
ส าคัญว่าปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติส่วนมากจะเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์จากสถาบันต่างๆ ที่
รับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ต่อบริการของรัฐไปยังประชาชนน้ัน สามารถจะแยกปัญหาทางการน านโยบายไปปฏิบัติ ใน
ระดับมหภาคที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบ ของรัฐบาลกลาง (Federal Macro-Implementation 
Problem) ออกจากปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น (Local Micro-Implementation) กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับจะ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในการจะก าหนดว่าใครได้อะไร เมื่อไร และอย่างไร (Who Gets What, and 
When, and How) และส่งต่อระดับของความส าเร็จในขั้นปฏิบัติการได้ ขณะเดียวกัน เบอร์แมน
ได้ช้ีให้เห็นว่าอ านาจอันทรงอิทธิพล ในอันที่จะก าหนดผลส าเร็จของนโยบายอยู่ในมือของผู้
ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น หาใช้ผู้บริหารจากส่วนกลางแต่อย่างใด 
  Berman ได้เสนอฐานคติในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ ว่านโยบายกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติ (Imput-Output Policy Statement) ที่ว่า “ถ้ามีนโยบายแล้วจะน าไปสู่
การปฏิบัติ (If P, then O)” จะต้องก าหนดความสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ขั้นตอน คือ ประสิทธิผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ: 1) ถ้าก าหนดนโยบายแล้วจะต้องมีโปรแกรม ( Implementation 
Effectiveness) การน าไปปฏิบัติเป็นการเฉพาะ (IF P, then I) ความเที่ยงตรงทางวิชาการ: 2) ถ้า
มีโปรแกรมไปปฏิบัติแล้วย่อมจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติ (Technical Validity) (If I, then O)
 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง P และ I ตาม 1) ยังขาดตัวเช่ือมโยง (Missing 
Link) จึงต้องจัดตั้งสถาบันด้านนโยบาย (Policy’s Institutional Setting: Inst) เพื่อท าหน้าที่
เช่ือมโยงต่อไป ดังสมการ 
  I = f (P, Inst.) 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ข้างต้น Berman ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์
การน านโยบายไปปฏิบัติใน 2 ระดับ คือ 
  1. การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro-Implementation) 
  2. การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro-Implementation) 
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 การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค เป็นวิธีการที่รัฐบาลกลางต้องใช้ในการ
บริหารนโยบาย ในอันที่จะท าให้หน่วยปฏิบัติปรับเปลี่ยนและด าเนินการด้านนโยบายตามวิธี
ทางของตนเองเรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค และการปฏิบัติใน 2 ระดับ 
ดังกล่าวมักจะก่อให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ 
 การที่รัฐบาลก าหนดยุทธวิธีในการสร้างกฎเกณฑ์ บทบาท วิธีด าเนินงานและ
เงื่อนไขต่างๆ ในการควบคุม เรียกว่า “การก าหนดโครงสร้างระดับมหภาค (Macrostructure)” 
ในขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติทั้งหลายจะก าหนดโครงสร้างของตนเองขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
เรียกว่า “โครงสร้างแบบหลวมๆ (Loosely Coupled Structure)” ซึ่งอาจจะเป็นผลดี หรือผลเสีย
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติก็ได้ ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างดังกล่าวมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ 
1) หน่วยปฏิบัติแต่ละแห่งจะมีปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและเป้าหมายเป็นการเฉพาะตัว ซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและวัฒนธรรมของตนเองและ 2) หน่วย
ปฏิบัติแต่ละหน่วยจะมีอ านาจอิสระภายใต้โครงสร้างมหภาคหน่ึง มากน้อยต่างกัน ความไม่
แน่นอน และความยุ่งยากของการก าหนดนโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคมักจะเกิดจากปัจจัย
ที่ส าคัญ 4 กลุ่ม คือ 1) ความแตกต่างกันในเป้าหมาย 2) ความแตกต่างกันด้านอิทธิพลและ
อ านาจหน้าที่ 3) ความด้อยประสิทธิภาพของทรัพยากร และ 4) ความยุ่งยากในการสื่อสาร
ระหว่างองค์การ ซึ่งความส าคัญของปัจจัยดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ศึกษาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องก าหนดลงไปให้ได้จริงๆ ว่าใครได้อะไร เมื่อไร และ
อย่างไร 
 Berman ได้ช้ีให้เห็นว่ายิ่งขั้นตอนในการน านโยบายไปปฏิบัติมีมากเท่าใดยิ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากเกิด “Loosely Coupled Structure” ส่วนระบบขั้นตอน
การน านโยบายจากระดับมหภาคไปสู่ระดับจุลภาค จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (Passages) ดังน้ี 
  1. ขั้นการบริหาร (Administration) ถ้าก าหนดเป็นนโยบายแล้ว (P) จะน าไปสู่
การก าหนดเป็นโปรแกรมของรัฐบาล (G) หรือ If P, then G. 
  2. ขั้นการยอมรับ (Adoption) ถ้าก าหนดเป็นโครงการของรัฐบานแล้วจะน าไปสู่
การยอมรับเป็นโครงการของท้องถิ่น (A) หรือ If G, then A. 
  3. ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับจุลภาค (Micro-implementation)  
ถ้ายอมรับเป็นโครงการของหน่วยท้องถิ่นแล้วจะน าไปสู่การปฏิบัติ (I) หรือ If A, than I 
  4. ขั้นความเที่ยงตรงของวิชา (Technical Validity) ถ้ามีการน านโยบายไปปฏิบัติ
แล้ว จะท าให้เกิดผลในการปฏิบัติ (O) หรือ If I, then O. 
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  ขั้นตอนที่  1 เกี่ยวข้องกับระดับมหภาคโดยตรง ส่วนขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 จะ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในระดับจุลภาค แต่อย่างไรก็ตาม Berman ยังได้แบ่งขั้นตอน (Phases) 
เฉพาะของการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ในการ
เคลื่อนไหว (Mobilization) 2) ขั้นการปฏิบัติการ (Implementation) 3) ขั้นการสร้างสถาบัน 
(Institutionalization) พร้อมกับกล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติอาจจะกระท าได้ คือ 1) ไม่มีการ
ปฏิบัติ  (Nonimplementation) 2) การร่วมมือ (Cooperation) 3) การเรียนรู้ทางวิชาการ 
(Technical  Learning) ซึ่งตามทรรศนะของ Berman เห็นว่าการปฏิบัติจะท าให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 โดยสรุป ในการก าหนดนโยบายน้ันจะต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบทั้ง น้ี 
เพราะว่า 1) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเงื่อนไขทางการเมือง
ได้  2) รัฐบาลกลางมีข้อจ ากัดในการสร้างอิทธิพลเหนือผู้ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น เพราะอ านาจ
ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงของระบบการน านโยบายไปปฏิบัติจะอยู่ในระดับท้องถิ่น และ 3) 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจะไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่สามารถปรับกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติซึ่งไม่สามารถพยากรณ์ หรือควบคุมจากหน่วยงานภายนอกได้ (ปิยะนุช 
เงินคล้าย, 2549, หน้า 76 - 79) 

 

 7. แนวความคิด วรเดช จันทรศร  

 

     วรเดช  จันทรศร ( 2551, หน้า 129 - 146) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติจากผลงานของนักวิชาการที่มีช่ือเสียงหลายท่าน  รวมทั้งน าประสบการณ์ที่ผ่านมา  
พัฒนาเป็นแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎี  โดยได้ให้ทรรศนะของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า
เป็นการศึกษาในเรื่องขององค์การที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ
บริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวล ปฏิบัติง านให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่  
แค่ไหน เพียงใด การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงนโยบาย  แผนงานและการปฏิบัติงานในโครงการให้ดีขึ้น นอกจากน้ีการศึกษาเรื่อง
การน านโยบายไปปฏิบัติให้ถ่องแท้  จะต้องอาศัยการน าเสนอตัวแบบทางทฤษฎี  (Theoretical  
Models)  หรือแนวทางการศึกษาที่พิจารณาเห็นว่าส าคัญและมีประโยชน์  ซึ่งการเสนอตัวแบบ
น้ีเป็นไปตามหลักการของทฤษฎีนิรนัยดังกล่าว   
 ซึ่งจากวิธีการศึกษาเบื้องต้น วรเดช จันทรศร จึงรวม 5 ตัวแบบของทฤษฎีของการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้แก่  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational  Model)  ตัวแบบทางด้านการ
จัดการ(Management Model) ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization  Development  
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Model)  ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ  (Bureaucratic  Processes  Model)   
ตัวแบบทางการเมือง (Political  Model)  พัฒนาเป็นตัวแบบเชิงบูรณาการ  (Integrative  Model) 
โดยมีตัวแปรตามคือผลที่ได้จากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  และตัวแปรอิสระที่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนและส่งผลให้เกิดผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งในแต่ละตัวแบบได้
พัฒนาขึ้นจะพิจารณาถึงขอบเขตที่เฉพาะและค้นพบว่าตัวแบบแต่ละตัวแบบจะมีตัวแปรอิสระที่
แตกต่างกัน 
 โดยตัวแบบเชิงบูรณาการ  มุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ โดยมีตัวแปรอิสระซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญทั้งหมด 4 ปัจจัย
ด้วยกัน คือ   
 1. สมรรถนะขององค์การหรือหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย คือ โครงสร้างองค์การ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่แสดงถึงสมรรถนะขององค์การที่ท าให้การด าเนินนโยบายขององค์การมีความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 2. ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม ประกอบด้วยเงื่อนไขต่ าง ๆ คือ 
ความชัดเจนและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย การก าหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน การก าหนดมาตรฐานในการท างาน ระบบการติดตาม ควบคุม 
และประเมินผลนโยบาย และความเป็นธรรมของมาตรการในการให้คุณให้โทษ 
 3. ภาวะผู้น าและความร่วมมือ เ น่ืองจากการน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จได้ผู้บริหารขององค์การ จะต้องใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม รู้จักใช้วิธีการจูงใจในเชิง
บวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การให้รางวัล ชมเชย หรือยกย่อง สามารถสร้างให้สมาชิกในองค์การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความผูกพัน และการยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ และ
รู้จักการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 4. การเมืองและการบริหารสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากแนวคิดที่ว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติน้ัน เกิดจากความสามารถของผู้
เล่น (player) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ กลุ่มหรือสถาบันและความสัมพันธ์กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ตัวแปรน้ีประกอบด้วยปัจจัยย่อยหลายประการ เช่น ระดับ
ความสนับสนุนหรือต่อต้านจากฝ่ายต่าง ๆ จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับการพึ่งพาที่
ต้องมีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการเจรจาต่อรองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก และ
เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
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 นอกจากน้ี มีการพิจารณาการวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติออกเป็น 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ มิติที่หน่ึง เป็นการวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของ
นโยบายจากผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น  มิติที่สองเป็นการวัดถึงผลกระทบ
ของนโยบาย  และมิติที่สาม  เป็นการวัดว่าผลของนโยบายน้ันสามารถส่งประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติโดยรวมได้หรือไม่ 
 

 8.  แนวความคิด สมบัติ ธ ารงธัญวงศ ์

 

  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2549, หน้า 419 - 423) ได้กล่าวถึงแนวทางในการศึกษาการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ได้จ าแนกแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปน้ี 
  1. แนวทางการศึกษาโครงสร้างองค์การ  (Structural Approach)  การวิเคราะห์
องค์การสมัยใหม่มีข้อดีต่อการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ  เพราะการออกแบบองค์การและ 
การออกแบบนโยบายจะได้รับการพิจารณาไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการศึกษา 
จะเน้นที่ความเหมาะสมของโครงสร้างที่แตกต่างกันภายใต้ภารกิจและสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย ซึ่งในเรื่องน้ีสามารถท าให้เห็นได้ชัดเจนด้วยความหมายของค าว่าการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง (Planning for Change) กล่าวคือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเป็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การโดยระบุการควบคุมทิศทาง เวลา สายการบังคับบัญชา  
ลักษณะงานและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวอย่างชัดเจน 
  2. แนวทางการจัดการและระเบียบวิธีการ  (Procedural and Managerial 
Approaches) การก าหนดโครงสร้างที่ เหมาะสมส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติอาจมี
ความส าคัญน้อยกว่าการพัฒนากระบวนการและระเบียบวิธีการ รวมทั้งระบบการจัดการให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเทคนิคที่ใช้ 
  กรณีน้ีอาจพิจารณาโดยใช้แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
(Planning of Change) และการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Planning for Change) เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์  กล่าวคือ  ในกรณีของการวางแผนการเปลี่ยนแปลง  เห็นว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นปัญหาทางเทคนิคและการจัดการ ระเบียบวิธีการที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดตารางการท างาน  การวางแผน  และการควบคุม ดังน้ัน  หลังจากการระบุสภาพปัญหา
และการเลือกนโยบายที่มีต้นทุนและประสิทธิผล (Cost-effective Policy)  
  3. แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavioral Approach) แนวทางการควบคุม
โครงสร้างและกระบวนการมีข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งน้ีเพราะทัศนคติและพฤติกรรมมนุษย์
น้ันมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเช่นกัน แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมตระหนักว่า
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บ่อยครั้งที่มีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถจ าแนกปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดังน้ี 
คือ ความแตกต่างจากการยอมรับและการปฏิเสธ  การเพิกเฉยและจากการต่อต้านถึงการ
สนับสนุน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติมีหลายสาเหตุ 
เช่น  ความกลัวในลักษณะต่างๆ เน่ืองจาการเปลี่ยนแปลงย่อมหมายถึง  ความไม่แน่นอนและ
ความคลุมเครือ  กลัวสูญเสียรายได้หรือผลประโยชน์  การเรียนรู้ทักษะใหม่  การเปลี่ยนหน้าที่
รับผิดชอบ เป็นต้น  บริบทของการเปลี่ยนแปลงอาจมีนัยว่า สิ่งที่ท าอยู่ในปัจจุบันมีความ
ล้มเหลวบกพร่อง  ความสับสนระหว่างนโยบายและวัตถุประสงค์  ประสบการณ์เกี่ยวกับ
นโยบายใหม่ในอดีตที่ขาดการปรึกษาหารือที่เหมาะสม และสุดท้าย การให้เวลาในการน า
นโยบายไปปฏิบัติน้อยเกินไป 
  แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมขององค์การย่อมมีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  และนักวิเคราะห์นโยบายไม่อาจจะมองข้ามเรื่องพฤติกรรม
องค์การไปไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใด  เมื่อต้องพิจารณากระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ 
  4. แนวทางทางการ เมือง  (Political Approach)  แนวทางทางการ เมืองมี
ความส าคัญเปรียบเสมือนเป็นรากฐานส าคัญในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ  
ความหมายของการเมืองมิใช่จ ากัดอยู่แต่เพียงการเมืองของพรรคการเมืองเท่าน้ันแต่หมาย
รวมถึงรูปแบบของอ านาจและอิทธิพลทั้งระหว่างองค์การและภายในองค์การ  ความส าคัญของ
การเมืองต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอาจพิจารณาได้โดยง่าย ในกรณีที่การน านโยบายไป
ปฏิบัติได้รับการวางแผน  การก าหนดระเบียบวิธีการ  การจัดการและการใช้เทคนิคเกี่ยวกับ
พฤติกรรมองค์การอย่างเหมาะสมทั้งหมด  แต่ขาดความสนใจต่ออ านาจที่แท้จริงทางการเมือง  
อาทิเช่น  ความสามารถของกลุ่มคนที่จะขัดขวางความพยายามของผู้สนับสนุน อาจท าให้การ
น านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบความส าเร็จ 
  ความขัดแย้งภายในและระหว่างองค์การเป็นเรื่องเฉพาะที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  มิใช่
กรณียกเว้นแต่อย่างใด  และมิใช่เรื่องที่จะพูดคุยหรือประสานกันง่ายๆ ดังน้ันความส าเร็จของ
นโยบายจึงมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความสามารถของกลุ่มที่มีพลังมากกว่า 
(Dominant Group) หรือการรวมกลุ่มที่มีอ านาจการต่อรองสูง (Coalition of Groups) 
  การวิเคราะห์การเมืองที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลจ านวนมากมิ
ได้มาจากกระทรวงแต่เพียงเท่าน้ัน  แต่มาจากหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานท้องถิ่นด้วย ซึ่งมี
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ส่วนส าคัญในการริเริ่มนโยบายเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีการท างานร่วมกันระหว่างองค์การของรัฐ
ต่างๆ จึงต้องท าความเข้าใจร่วมกันให้เป็นที่เรียบร้อย  เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติด้วยเหตุที่องค์การต่างๆ ของภาครัฐมีความหลากหลาย  ดังน้ัน จึงควรหลีกเลี่ยง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การที่มากเกินไป  โดยกรอบในการติดต่อ
ประสานงานกับองค์การอื่นควรมีความชัดเจนในเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบและการร่วมมือ
กันโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่แต่ละองค์การจ าเป็นจะต้องใช้  ความสัมพันธ์
อาจมิได้จ ากัดแต่เพียงเรื่องงบประมาณและอ านาจทางกฎหมายเท่าน้ัน  แต่ขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยและการท างานร่วมกันด้วย  
  ภายใต้เงื่อนไขปกติของการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่อาจก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง
กันในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ในกรณีน้ีอาจจ าเป็นต้องใช้การตัดสินใจทางการเมืองเพื่อให้
ได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโอกาสการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จ 
  แม้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับองค์การที่หลากหลาย รวมทั้งการ
ต่อรองหรือการขัดแย้งทางการเมือง  ก็มิได้หมายความว่าจะปราศจากบทบาทในการวิเคราะห์
กระบวนการทางการเมืองที่จะน าไปสู่ความร่วมมือในการน านโยบายไปปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม  
การวิเคราะห์ทางการเมืองจะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคทางการเมือง และ
พิจารณาประเด็นเหล่าน้ีให้เรียบร้อยเสียก่อน  ก่อนที่จะก าหนดวัตถุประสงค์และการพิจารณา
ทางเลือกนโยบายที่เหมาะสม 
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด  จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายและการ
น านโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน นักวิเคราะห์จึงต้องพิจารณาควบคู่
กันไปเสมอ  นักการเมืองก็ต้องยอมรับความจ าเป็นในการให้ความสนใจอย่างต่อเน่ืองต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในกฎหมายหรือระเบียบที่ตนเป็นผู้เสนอ 
เพื่อให้การน านโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
  5.  แนวทางการพิจารณาจากบนลงล่าง  (Top - down Approach) แนวทางการ
พิจารณาจากบนลงล่างเห็นว่านโยบายถูกก าหนดขึ้นจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างเห็นว่านโยบายถูกก าหนดขึ้นจากส่วนบนและถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างน าไปปฏิบัติ 
  แนวทางจากบนลงล่างมีฐานคติว่า การน านโยบายไปปฏิบัติจะได้ผลสูงสุดจาก
ความชัดเจนของสถาบันที่ก าหนดนโยบายและข้อบังคับ โดยคาดหวังว่าการน านโยบายไป
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ปฏิบัติจะเป็นไปตามความตั้งใจของนโยบายอย่างเต็มที่  ทัศนะน้ีเป็นทัศนะเชิงปทัสถาน โดยมี
ฐานคติว่าความตั้งใจนโยบายก่อให้เกิดการน าไปปฏิบัติอย่างได้ผล  แม้ว่าจะเป็นทัศนะเชิง
ปทัสถานแต่ทัศนะน้ีเป็นพื้นฐานของรูปแบบอุดมคติของการวิจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  แนวทางจากบนลงล่างเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจในการควบคุมของผู้ก าหนด
นโยบายภายใต้สิ่งแวดล้อมที่นโยบายถูกก าหนดขึ้นภายใต้การน านโยบายไปปฏิบัติและ
ขอบเขตที่นโยบายถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ปฏิบัติ  ไม่ว่านโยบายจะถูกแยกออกจากการน าไป
ปฏิบัติหรือไม่  และไม่ว่าจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้ก าหนดนโยบายจะใช้อ านาจในการ
ควบคุม  แต่แนวทางการพิจารณาการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่าง ผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย  คือ  ผู้มีอ านาจที่จะสั่งการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างแท้จริง  
  6.  แนวทางการพิจารณาจากล่างขึ้นบน  (Bottom – up Approach)  แนวทางน้ี
เรียกว่า  แนวทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เพราะเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
ระดับล่างมีบทบาทในการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่ง
แตกต่างจากแนวทางจากบนลงล่างโดยสิ้นเชิง  ดังน้ัน  จึงถือว่าเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากแนวทางดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา 
  แนวทางการพิจารณาการน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบนให้ความส าคัญใน
การส่งมอบผลลัพธ์นโยบายซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของบุคลากรระดับล่าง  ทั้งน้ีโดยเห็นว่าความ
ตั้งใจของนโยบายจะยังไม่ได้รับการตอบสนอง จนกว่าจะมีการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ   ทัศนะในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ที่ตรรกะของ
ปรากฏการณ์ในแต่ละกรณีและความร่วมมือขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ 
  ทัศนะน้ีเห็นว่าแนวทางจากบนลงล่างเป็นอันตรายต่อเป้าประสงค์ของนโยบาย 
เพราะมุ่งเน้นการใช้อ านาจทางการเมืองมากกว่าการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นผลให้ทัศนะของ
แนวทางจากบนลงล่างหลีกเลี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของงบประมาณที่ต้อง
ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จ  โดยเฉพาะในเรื่องการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถส่งเสริมแนวทางการพิจารณาการน านโยบายไป
ปฏิบัติจากล่างขึ้นบน  ด้วยการขยายบทบาทของผู้ปฏิบัติให้มีส่วนร่วมมากขึ้น  ภายใต้สิ่งแวด 
ล้อมที่เป็นประชาธิปไตย การน านโยบายไม่จ าเป็นต้องท าให้ข้าราชการเป็นศัตรูกับประโยชน์
ของสาธารณชน แต่สามารถเป็นผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สาธารณชน 
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  แนวทางการพิจารณาการน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบน ปัญหาจะได้รับ
การแก้ไขโดยผู้ปฏิบัติที่อยู่ใกล้สุดที่สัมผัสกับปัญหามากที่สุด  และบทบาทของนโยบายจะมีผล
ต่อความสนใจโดยตรงของผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะและ
ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการน านโยบายไปปฏิบัติจากล่างขึ้นบนจะเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นแนวทางใหม่ในระบบสารสนเทศ  คือ “ความส าเร็จ” หรือ “ความล้มเหลว” จะมีความ
เหมาะสมมากขึ้น เมื่อแนวทางจากล่างขึ้นบนใหม่มาตรฐานความส าเร็จในทุกๆ เงื่อนไข การ
นิยามความส าเร็จของคนหน่ึงคือการคาดหมายถึงความสามารถที่จ ากัดของผู้ปฏิบัติในระดับ
หน่ึงของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อการมีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติในระดับอื่น  
 

3.  แนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จในการน าโยบายไปปฏิบัติ 
 

 3.1  ปัจจัยความส าเร็จหรือล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

 

  เมื่อก าหนดนโยบายที่ดีแล้ว ภาครัฐจะน านโยบายไปบริหารหรือน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลตามเป้าที่ต้องการ  กระบวนการจะมี ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ  มากน้อย
เพียงใดขึ้นกับปัจจัยความส าเร็จหรือล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 
  ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2548, หน้า 101 - 118) กล่าวว่า จากการทบทวนผลงาน
ทางวิชาการในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความ ส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติปัจจัยเหล่าน้ี ได้แก่ 
  1.   ลักษณะของนโยบาย 
   งานวิจัยที่ผ่านมาช้ีให้เห็นว่า ลักษณะบางประการของนโยบายจะมีส่วนใน
การก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายน้ันๆ ลักษณะดังกล่าว ได้แก่ 
   1.1 ประเภทของนโยบาย   Meter and Horn (1975, pp. 445 - 488) เสนอว่า 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายน้ัน บางส่วนจะขึ้นอยู่กับประเภทของนโยบาย ตัว
แปรต่างๆ ที่มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายจะแตกต่างกันออกไป
ตามประเภทของนโยบายน้ันๆ ทั้งสองตั้งสมมติฐานว่า การปฏิบัติตามนโยบายจะประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด เมื่อนโยบายน้ันเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ น้อยที่สุด และมี
ความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ในระดับสูงในทางตรงกันข้าม ถ้านโยบายเรียกร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงมาก และมีความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์น้อย  
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   1.2 ผลประโยชน์สัมพันธ์ของนโยบายน้ัน Meter and Horn (1975, pp. 445 - 
488) กล่าวว่า ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายอีกปัจจัยหน่ึง คือ น้ าหนักของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายน้ันจะผลักดันให้เกิดขึ้นมาก 
   1.3 ความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่  ประสบการณ์ที่ผ่านมาและความ
ต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายน้ันนโยบายจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับขีดของความสอดคล้องระหว่างนโยบายน้ัน กับค่านิยมที่มีอยู่ 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายน้ันเป็นส าคัญ 
   1.4 ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
นโยบายบางส่วนจะขึ้นอยู่กับว่า นโยบายน้ันสามารถน ามาทดลองปฏิบัติในลักษณะของ
โครงการทดลองก่อนได้หรือไม่ นโยบายที่สามารถน ามาทดลองปฏิบัติก่อนได้ จะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถท าเป็นโครงการทดลองก่อนได้ 
   1.5 ความเห็นผลได้ของนโยบายน้ันนโยบายที่สามารถส่งผลที่สามารถเห็น
ได้ชัดเจนจะมีโอกาสในการประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถ
ช้ีให้เห็นถึงผลที่ชัดเจน 
   1.6 คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ Vepa (1974, p. 257) มีความเห็นว่า 
การควบคุมดูแลและประเมินผลนโยบายอย่างสม่ าเสมอเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งยวดต่อ
ความส าเร็จของนโยบายน้ัน  
  2.  วัตถุประสงค์ของนโยบาย  

   การมีตัวช้ีวัดที่จะแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย
เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของนโยบายน้ัน ลักษณะต่างๆ ต่อไปน้ีเป็นสิ่งที่
จะมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย 
   2.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 439 
- 468) ให้ความเห็นว่า การที่นโยบายจะได้รับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยแค่ไหน
น้ันขึ้นอยู่กับความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ันๆ ด้วย  
   2.2 ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของนโยบาย
นอกจากจะต้องกระจ่างชัดแล้ว ยังต้องสอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันด้วย ความส าคัญของ
ความสอดคล้องดังกล่าวต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว (Edwards, 1980) 
   2.3 ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์นอกจากจะต้อง
กระจ่างชัดและสอดคล้องกันแล้ว ยังจะต้องง่ายแก่ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติที่จะรับรู้ มีความเห็น
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เช่นเดียวกันโดยกล่าวว่า ก่อนที่ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายน้ันได้ เขาเหล่าน้ันจะต้องรู้ว่ามีนโยบายออกมาแล้ว รู้ว่านโยบายน้ัน มีวัตถุประสงค์
เช่นไร 
   2.4 ดัชนีช้ีความส าเร็จของนโยบาย ความส าเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับว่า
นโยบายน้ันได้แสดงให้เห็นว่าอะไรคือดัชนีที่จะช้ีว่านโยบายน้ันประสบความส าเร็จ 
   2.5 ความเที่ยงตรงของข่าวสารที่มีไปยังผู้น านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวว่า ถ้า
ค าสั่ง ข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ก าหนดนโยบายมีไปยังผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจน
เท่าไหร่ โอกาสที่นโยบายน้ันจะได้รับการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็มีมากขึ้นเท่าน้ัน 
Meter and Horn (1975, pp. 445 - 488) ก็ย้ าจุดน้ีเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า ถ้าแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันในการแปลความวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานต่างๆ ของนโยบาย หรือ
ถ้าแหล่งข้อมูลเดียวกันให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะพบว่าการปฏิบัติให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายน้ันยากเย็นมาก  

  3.  ความเป็นไปได้ทางการเมือง  

   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายอาจจะก่อให้เกิดปัญหาบางประการซึ่งไม่ควรจะมองข้ามไป ตัวแปรต่อไปน้ีส่วน
ในการส่งผลกระทบถึงความเป็นไปได้ทางการเมืองของนโยบายน้ัน 

   3.1 การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชน ความส าเร็จของนโยบายจะขึ้นอยู่กับ
ระดับของการสนับสนุนหรือคัดค้านที่กลุ่มธุรกิจเอกชนมีต่อนโยบายน้ันๆ นโยบายที่จ าเป็น
จะต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนอยู่เสมอ มักจะมีโอกาสที่จะประสบปัญหา
เมื่อน ามาปฏิบัติ 

   3.2 ความสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่ขาดการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลที่ส าคัญๆ ในวงการรัฐบาลและรัฐบาลจะมีโอกาส
อย่างมากที่จะถูกโจมตีจากหลายๆ ฝ่ายเมื่อเสนอเข้ามาในกระบวนการทางนิติบัญญัติ และ
นโยบายน้ันมักจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ผิดไปจากจุดมุ่งหมายดังเดิม จนบางครั้งท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อร่างนโยบายได้  

   3.3 ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล  นโยบายที่กลุ่ม
อาชีพที่มีอิทธิพลดังเห็นว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มของตนจะประสพปัญหาในการ
น าไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มดังกล่าวจะใช้อิทธิพลทั้งหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเพื่อจะยับยั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
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   3.4  ความสนับสนุนจากชนช้ันน า  ความส าคัญของการสนับสนุนจากชนช้ัน
น าในประเทศที่มีต่อนโยบายน้ัน เขากล่าวว่า ในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย นโยบายที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากชนช้ันน าแล้ว โอกาสที่การน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสพ
ความส าเร็จจะมีน้อยมาก Meter and Horn (1975, pp. 445 - 488) ก็เห็นความส าคัญข้อน้ี โดย
กล่าวว่า ความส าเร็จของนโยบายใดๆ จะดูได้จากทรรศนะของชนช้ันน าว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับนโยบายน้ัน ก็มีความเห็นคล้ายคลึงกัน โดยเน้นความส าคัญของการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ รวมตลอดถึงกลุ่มประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบาย
น้ัน 
   3.5 การสนับสนุนจากสื่อมวลชน การสนับสนุนจากสื่อมวลชนตลอดจน
ประชาชนโดยทั่วไปจะไปส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้นโยบายน้ันประสพความส าเร็จ
อย่างยิ่งในการผลักดันให้นโยบายน้ันประสพความส าเร็จ นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจาก
สื่อมวลชนหรือประชาชนโดยทั่วไปมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมาก (Meter and Horn, 
1975, pp. 445 - 488)  
   3.6 การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  Murphy (1971, p. 36 - 67) 
ช้ีให้เห็นว่าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจะขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งว่าชอบหรือไม่ชอบนโยบายน้ัน Vepa (1974, p. 257) กล่าวว่า โครงการพัฒนาต่างๆ ใน
ประเทศก าลังพัฒนาถ้าต้องการจะให้ประสพความส าเร็จในทางปฏิบัติ โครงการน้ันๆ จะต้อง
สนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่เป็นเป้าหมายของโครงการ  

  4.  ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลย ี
   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมักจะเกิดขึ้นรวดเร็วมาก และการเปลี่ยน
แปลแต่ละครั้งมักจะส่งผลอย่างส าคัญต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ เพราะฉะน้ัน 
ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ลักษณะต่างๆ ต่อไปน้ีจึงเป็นลักษณะที่
ควรให้ความสนใจ 
   4.1 การร่างนโยบาย  นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมี
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนักจะมีโอกาสที่จะประสพความส าเร็จในทางปฏิบัติ
มากกว่านโยบายที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน มีผู้คนหรือหน่วยงานมาเกี่ยวข้องมากมาย 
   4.2  ข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ Berman (1978, pp 157-184) ให้ความเห็นว่า นโยบายที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากที่เคยท าอยู่จนเคยชินจะมีโอกาสที่จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติ Berman 
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กล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจะประสบปัญหาถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง
เผชิญกับปัญหาที่แตกต่างจากแนวทางที่เคยปฏิบัติกันเป็นประจ า Edwards (1980, p. 187) ก็
เสนอความเห็นเช่นเดียวกัน เขากล่าวว่า กรรมวิธีปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedures) จะช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กรรมวิธีดังกล่าว
จะช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องที่ท าอยู่เป็นประจ าสามารถท าได้เลยโดยไม่เสียเวลา อย่างไรก็
ตามกรรมวิธีดังกล่าวน้ี จะเป็นตัวถ่วงอย่างส าคัญถ้าการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต้องอาศัย
วิธีการหรือกระบวนการบางอย่างที่แตกต่างจากกรรมวิธีที่เคยปฏิบัติกันอยู่ 
   4.3 ทฤษฎีที่เช่ือถือได้ Pressman and Wildavsky (1979, pp. xx-xxi) กล่าวว่า 
ทฤษฎีที่เช่ือถือได้ก็เปรียบเหมือนแผนที่ที่ดีน้ันเอง การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงจะมี
ปัญหามาก ถ้าปราศจากแผนที่ที่ดี นโยบายก็เปรียบเสมือนสมมติฐานที่ว่า ถ้ามี ก และ ข จะเกิด 
ค สมมติฐานดังกล่าวควรจะตั้งอยู่บนรากฐานของทฤษฎีที่น่าเช่ือถือได้  
   4.4 ลักษณะของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่วางไว้น้ันต้องเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมที่จะน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
  5.  ความพอเพียงของทรัพยากร 
   นโยบายที่จะประสพความส าเร็จน้ันต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร
ทั้งด้านการเงินและก าลังคนอย่างเต็มที่ ปัจจัยทางด้านทรัพยากรต่อไปน้ีเป็นปัจจัยที่ต้อง
ค านึงถึงอย่างมาก  
   5.1 ความสนับสนุนทางด้านการเงิน  Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 
439 - 468) กล่าวว่านโยบายจะประสพความส าเร็จในทางปฏิบัติได้ต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินอย่างเพียงพอ Vepa (1974, p. 257) ก็ย้ าความเห็นน้ีเช่นกันโดยกล่าวว่า การขาดแคลน
ด้านการเงินมักจะเป็นข้ออ้างที่น ามาใช้เสมอๆ เมื่อการปฏิบัติตามนโนบายมีปัญหา Weatherly 
and Lipsky (1977, pp. 171 -197) กล่าวว่า การที่รัฐสภาไม่ยอมอนุมัติเงินเพื่อเพิ่มจ านวนบุคคล
ส าหรับโครงการด้านการศึกษาในอเมริกาท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างมาก Jacoby 
and Steinbruner (1973, pp. 10-11) ศึกษาการปฏิบัติงานของส านักงานสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐอเมริกาพบว่า ในการปฏิบัติตามนโยบายก ากัดมลภาวะทางอากาศอันเน่ืองมาจากไอเสีย
รถยนต์น้ัน ส านักงานดังกล่าวต้องประสพปัญหาอย่างมากเน่ืองจากขาดงบประมาณ ซึ่งจะต้อง
น ามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
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   5.2 ก าลังและคุณภาพของบุคลากร  ยืนยันว่า จ านวนบุคลากรที่จะน าเอา
นโยบายไปปฏิบัติ น้ันตามปกติมักจะมีน้อยกว่าจ านวนที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติให้เป็น
ผลส าเร็จ ผลของการขาดแคลนก าลังคนดังกล่าวจะมีส่วนโดยตรงต่อความไม่มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากปัญหาด้านปริมาณก าลังคนแล้ว  
   ปัญหาในด้านคุณภาพของบุคลากรยังเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกปัญหาหน่ึง ยิ่ง
นโยบายเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะใน
ด้านน้ันๆ ยิ่งมีมากเท่าน้ัน และยิ่งความต้องการมีมาก ความขาดแคลนมักจะมีมากตามมาด้วย
มากขึ้นเท่าน้ัน และยิ่งความต้องการมีมาก ความขาดแคลนมักจะมีมากตามมาด้วย 
   5.3 ปัจจัยทางด้านบริการ  ความส าเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยด้าน
บริการต่างๆ ที่มีเพียงพอหรือไม่  ก็เห็นเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ท าการ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ดินและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอื่นๆ จะมีผลต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขอนโยบาย เช่น เดียวกับการขาดแคลนก าลังคนและงบประมาณ 
  6.  ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  
   โครงสร้างของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลอย่างมากต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายน้ัน ลักษณะต่อไปน้ีเป็นลักษณะที่ควรให้ความสนใจ 
   6.1 ประเภทของหน่วยงาน Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 439 - 468) 
กล่าวว่า นโยบายที่ประสพความส าเร็จน้ันมักจะเป็นนโยบายที่มอบหมายให้แก่หน่วยงานที่มีอยู่
แล้วและสนับสนุนนโยบายน้ัน และก็เป็นหน่วยงานที่มีก าลังคนและทรัพยากรอื่นๆ พร้อมอยู่
แล้ว หรือไม่ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่โดยแรงผลักดันของกลุ่มการเมืองที่มีอ านาจ
ขณะน้ัน Weatherly and Lipsky (1977, pp. 171 - 197) ให้ความเห็นท านองเดียวกันโดยกล่าวว่า 
ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ เหน่ือยหน่ายจากการท างาน และถ้า
ต้องการให้งานนอกเหนือจากงานที่เป็นกิจวัตรประจ าวันทั้งหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ หน่วยงาน
ที่รับนโยบายไปปฏิบัติควรเป็นหน่วยงานที่มีก าลังคนและทรัพยากรอื่นพร้อมอยู่แล้ว  
   6.2 โครงสร้างและล าดับช้ันการบังคับบัญชา  ระดับ ช้ันการบัง คับบัญชา
รวมทั้งจ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จะมีผลอย่างมากต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ถ้าการติดต่อสื่อสารและการควบคุมบังคับบัญชาเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ
นโยบายมาก หน่วยงานขนาดเล็กที่มีระดับช้ันการบังคับบัญชาน้อยจ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
มาก จะมีโอกาสที่จะประสพความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาด
ใหญ่ มีระดับช้ันและสายการบังคับบัญชามากมาย แต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาน้อย 
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   6.3 ความสามารถของผู้น า  วิเคราะห์โครงการที่ประสพความส าเร็จ 10 
โครงการ พบว่า ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งซึ่งมีความสามารถในการระดมความสนับสนุนจากแหล่ง
ต่างๆ กับความสามารถในการสังเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาก เป็นองค์ประกอบร่วมที่
ส าคัญของทั้ง 10 โครงการ ส่วน Vepa (1974, p. 257) ซึ่งศึกษาโครงการและนโยบายต่างๆ ใน
เอเชียก็พบว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการหรือนโยบายเช่นกัน 
   6.4 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย  Van Meter and Van 
Horn (1975, pp. 445 - 488) เน้นถึงสายใยความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วย
ปฏิบัติตามนโยบายกับหน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย ยิ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีมาก โอกาสที่
นโยบายจะประสพความส าเร็จจะมีมาก 
   6.5 ล าดับขั้นของการสื่อสารแบบเปิด  Van Meter and Van Horn (1975, pp. 
445 - 488) เสนอว่า การสื่อสารแบบเปิดซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับบุคคล  
ภายนอก การเปิดโอกาสให้มีการสร้างสายใยแหง่ความสัมพันธ์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และ
อื่นๆ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
  7. ทัศนคติของผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
     นโยบายหลายเรื่องจัดอยู่ในจ าพวกที่ผู้ปฏิบัติไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
นโยบายเหล่าน้ีอาจจะน าไปปฏิบัติอย่างจริงใจ ไม่บิดพลิ้ว ซึ่งจะตรงข้ามกับนโยบายที่ขัดกับ
ความรู้สึกพื้นฐาน หรือผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ นโยบายประเภทหลังน้ีผู้ปฏิบัติจะน าไป
ปฏิบัติอย่างไม่สู่เต็มใจ และอาจจะบิดเบือนให้เป็นไปในแนวทางที่พวกเขาต้องการ ลักษณะ
ทางทัศนคติต่อไปน้ีอาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายได้ 
   7.1 ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย  Van Meter and Van Horn 
(1975, pp. 445 - 488) ยืนยันว่า ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
ทิศทางของทัศนคติที่มีต่อนโยบายน้ัน รวมตลอดถึงความผูกพันที่มีต่อนโยบายน้ัน รวมตลอด
ถึงความผูกพันที่มีต่อนโยบายมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ผู้
ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติด้วยดี ต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจเห็นด้วย และมีความผูกพัน 
   7.2 ผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ขอบเขตการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูน้ าเอานโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญมาก นโยบายที่มีผลให้ผู้
ปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากแนวทางเดิมที่ปฏิบัติ เป็นเวลาช้านานแล้วมักจะ
ประสพความล้มเหลว ส่วนนโยบายที่ไม่กระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติจะมี
โอกาสส าเร็จสูง 
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   7.3 ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  ความขัดแย้ง
เน่ืองจากค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายจะส่งผล
ไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย ถ้าผู้น านโยบายไปปฏิบัติเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายเท่าน้ันก็จะน าไปสู่การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะ
ส่วนที่ไม่ขัดกับคุณค่าที่ตนเองยึดถือ ซึ่งในที่สุดจะท าให้นโยบายล้มเหลว 
   7.4 ผลกระทบที่มีต่องาน อ านาจ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์ของผู้น าเอา  
นโยบายไปปฏิบัติ  มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของนโยบายน้ันๆ การมอบหมายนโยบาย
ให้กับผู้ที่มีความเห็นหรือผลประโยชน์ไม่สอดคลอ้งกับนโยบายน้ันๆ ก็เท่ากับเป็นการเรียกร้อง
หาความยุ่งยากน้ันเอง เน่ืองจากผู้ก าหนดนโยบายจะต้องแสวงหาวิธีการนานัปการมาควบคุม  
  8. กลไกภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
      ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติลักษณะส าคัญ
ต่อไปน้ีจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
    8.1 จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ยิ่งจ านวนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายมีมากขึ้นเท่าใด ปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
เหล่าน้ันก็จะมีมากขึ้นเท่าน้ัน และยิ่งปัญหาเรื่องการประสานงานมีมากเท่าใด โอกาสที่นโยบาย
จะล้มเหลวก็มีมากขึ้นเท่าน้ัน  
   8.2 จ านวนจุดตัดสินใจ   Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 439 - 468) 
กล่าวว่า จ านวนจุดตัดสินใจ (Clearance Points) ของนโยบายต่างๆ จะมีมากน้อยต่างกัน ยิ่ง
จ านวนจุดตัดสินใจมีมากเท่าใด ความล่าช้าในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายก็มีมากขึ้น
เท่าน้ัน จุดตัดสินใจจ านวนมากที่เองที่เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้นโยบายของรัฐบาลกลางมักจะมี
โอกาสในการประสพปัญหามากกว่านโยบายของรัฐบาลท้องถิ่น 
   8.3 ความสัมพันธ์ดั้งเดิม  ลักษณะของความสั มพั นธ์ดั้ ง เดิ ม ร ะห ว่ าง
หน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายจะมีส่วนอย่างส าคัญต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของนโยบายน้ัน ในขณะที่ความร่วมมือกันอย่างดีในอดีตจะส่งผลให้การปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นไปด้วยดี ความขัดแย้งดังเดิมก็จะพาไปสู่ความล้มเหลว 
   8.4  การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบน  การแทรกแซงของหน่วยงาน
ระดับบนจะมีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย Sabatier and Mazmanian 
(1980, pp. 439 - 468) ช้ีให้เห็นว่าถึงแม้จะมีจุดตัดสินใจไม่มาก มีล าดับช้ันการบังคับบัญชาน้อย 
นโยบายน้ีอาจจะประสพปัญหาก็ได้ถ้าถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินสมควร
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นโยบายที่มุ่งเสริมสร้างขวัญมากกว่าการลงโทษ มักจะมีปัญหาหากขาดการสนับสนุนทาง
การเมืองที่ดีพอ นโยบายที่จะพยายามใช้แรงจูงใจต่างๆ มักจะประสพปัญหาเนืองจากหน่วยงาน
ที่วางนโยบายขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีในการจูงใจคนให้เปลี่ยนพฤติกรรม  

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายมีอยู่หลายปัจจัยขึ้นอยู่กับลักษณะ 
เงื่อนไขและหลักการศึกษาในนโยบายน้ัน ๆ  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมา
ข้างต้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้
แบ่งเป็น ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุม ดังต่อไปน้ี 
 

  1.  ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   1.1 ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
   1.2 ด้านสมรรถนะขององค์การ 
   1.3 ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
   1.4 ด้านภาวะผู้น า 
   1.5 ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
   1.6 ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   1.7 ด้านการติดตามการด าเนินงาน 
   1.8 ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
   1.9 ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
  2. ปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
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4.  ประวัติและการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

     4.1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่
ตั้งอยู่ในส่วน กลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น วิทยาลัยครู หลังจาก
น้ัน ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็น
ช่ือประจ าสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานตราประจ ามหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนามาจาก "โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์" โดยโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์แห่งแรกเปิดสอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 ซึ่งตั้งขึ้นบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต าบล
สวนมะลิ ถนนบ ารุงเมือง จังหวัดพระนคร (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)  
หลังจากน้ัน จึงได้ขยายไปตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนช่ือ
เป็นเป็น "วิทยาลัยครู" ในเวลาต่อมา และ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
ยกฐานะวิทยาลัยครู ให้เป็น "สถาบันราชภัฏ" โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนา ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการวิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู จากน้ัน ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
"มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังเช่นปัจจุบัน โดยมีจุดเวลา
ส าคัญตามล าดับ (นิตยา พรหมวนิช, 2547, หน้า 20) ดังต่อไปน้ี 
 พ.ศ. 2435 ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู 
 พ.ศ. 2456 ประกาศใช้โครงการจัดการศึกษาจัดการฝึกหัดครู และเปลี่ยนช่ือเป็น
โรงเรียนฝึกหัด 
 พ.ศ. 2497 ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมีการขยายงาน
ของกองฝึกหัดครูจัดตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครู 
 พ.ศ. 2501 กรมการฝึกหัดครูยกระดับโรงเรียนฝึกหัดครู 6 แห่ง เป็นวิทยาลัยครู 
 พ.ศ. 2516 มีวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 36 แห่ง 
 พ.ศ. 2528 ปรับระบบการบริหารโดยรวมกลุ่มวิทยาลัยครู จัดตั้งเป็น “สหวิทยาลัย” 
 พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” ใช้แทน “วิทยาลัยครู” 
 พ.ศ. 2538 ตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2435
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
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 พ.ศ. 2542 ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลให้สถาบันราชภัฏ
ต้องปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมการในฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
รวมทั้งเกิดกระแสการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พ.ศ. 2540 จัดตั้งสถาบันราชภัฏในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 
 พ.ศ. 2547 ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราช
ภัฏ 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันราชภัฏนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 การปรับเปลี่ยนของสถาบันราชภัฏ สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญได้เป็น 5 ระยะ คือ 
 ช่วงที่ 1 ปี พ.ศ. 2435 – 2456   มีสถานภาพเป็นโรง เรี ยนฝึกหัดอาจารย์  สั งกัด
กระทรวงธรรมการ 
 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2456 – 2501   ปรับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงธรรมการ
ศึกษาธิการ  
 ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2501 – 2528  ยกระดับโรงเรียนฝึกหัดครู 25 แห่ง เป็นวิทยาลัยครู
และมีการจัดตั้ง เพิ่มเติมอีก 11 แห่ง รวมเป็นวิทยาลัยครู จ านวนทั้งสิ้น 36 แห่ง ในสัง กัด
กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
 ช่วงที่ 4 ปี พ.ศ. 2528 – 2535  จัดการบริหารรวมกลุ่มวิทยาลัยครู เป็น 8 สหวิทยาลัย 
 ช่วงที่ 5 ปี พ.ศ. 2535 – 2546  มีสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ สังกัดส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ช่วงที่ 6 ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน มีส ถานภ าพเป็นมหา วิทยาลั ยร าชภั ฏ  สั ง กั ด
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การปรับเปลี่ยนแต่ละช่วงเวลาอธิบายรายละเอียดตามล าดับ (นิตยา พรหมวนิช , 
2547, หน้า 22 - 23) ดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของสถาบันการฝึกหัดครู ที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ในสังกัดกระทรวง
ธรรมการ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2435 เพื่อผลิตครูประถม ต่อมา พ.ศ. 2456 มีประกาศใช้โครงการ
จัดการศึกษาจัดการฝึกหัดครูให้อยู่ในสายวิสามัญศึกษา และเปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู 
และนับรวมเป็นแผนกหน่ึงของโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในช่วงเวลาประมาณ 60 ปี คือ 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ถึง พ.ศ. 2496 สถานภาพของสถาบันฝึกหัดครูได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทุก
ด้าน ทั้งในด้านการบริหารงาน การเปิดหลักสูตรวิชาครูสาขาต่าง ๆ บุคลากรและอาจารย์ผู้สอน
ในสถาบันฝึกหัดครู ตลอดจนอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

ใน ปี พ.ศ. 2497 ได้มีการขยายงานการฝึกหัดครู เพื่อให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว จึงขยายงานกองการฝึกหัดครูเป็นกรมการฝึกหัดครู โดยมี
โรงเรียนฝึกหัดครูสังกัดกรมการฝึกหัดครูอยู่ทั้งสิ้น 30 แห่ง คือ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 7 
แห่ง และกระจายตามจังหวัดในทุกภูมิภาค 23 แห่ง ซึ่งในช่วงระยะเวลาน้ี โรงเรียนฝึกหัดครูได้
ปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตครูมาโดยตลอดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ความ
ต้องการผลิตครูให้สามารถจัดการศึกษาสูงขึ้นตามล าดับ จากช้ันประถมศึกษา สภาพเศรษฐกิจ 
การขยายตัวของประชากร และความต้องการหลักสูตรในการพัฒนาอาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2498 กรมการฝึกหัดครูได้รับโอนเพิ่มอีก 2 แห่ง รวมเป็น 32 แห่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยวิชาการไว้
ด้วย และในปี พ.ศ. 2500 เพิ่มอีก 1 แห่ง โดยยุบโรงเรียนขนาดเล็กไป 6 แห่ง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 กรมการฝึกหัดครูได้ยกระดับโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น
วิทยาลัยครู 6 แห่ง และปี พ.ศ. 2503 อีก 4 แห่ง จากน้ันปี พ.ศ. 2505 และ 2509 อีกปีละ 1 แห่ง 
โดยสรุป ณ จุดน้ีมีวิทยาลัยครูทั้งสิ้น 25 แห่ง จากน้ันในปี พ.ศ. 2515 จัดตั้งวิทยาลัยครูอีก  4 
แห่ง และปี พ.ศ. 2516 อีก 7 แห่ง รวมมีวิทยาลัยครูในสังกัดกรมการฝึกหัดครู จ านวนทั้งสิ้น 36 
แห่ง ซึ่งในช่วงเวลาน้ี กรมการฝึกหัดครู ได้มีแผนให้วิทยาลัยครูเลิกการผลิตครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเพิ่มการผลิตครูระดับปริญญาตรี ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2518 จึงได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรกขึ้น โดยมีสาระส าคัญ คือ ให้วิทยาลัยครูเป็น
สถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และผลิตครูถึงระดับปริญญา
ตรี ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารการศึกษา ท า นุ
บ ารุงวัฒนธรรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม  ทั้งน้ีเพื่อให้วิทยาลัยครูสามารถรองรับการ
ผลิตครูในระดับปริญญาตรีตามความต้องการของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะเรียนต่อ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าในช่วงน้ีวิทยาลัยครูมีภารกิจหลัก 4 ประการเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย 
 ในปี พ.ศ. 2526 มีการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น 4 แห่ง ภายในวิทยาลัยครู 
และในปีต่อมาน้ันจึงได้โอนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมาใช้หลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู และ
ในปี พ.ศ. 2527  มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพิ่มเติมโดยได้มีการตราพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ขึ้น ซึ่งเป็นผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา จากน้ันวิทยาลัยครูได้รวมกลุ่มกัน โดย
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อาศัยข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 จัดตั้งเป็นกลุ่มวิทยาลัย
ครูตามภาคภูมิศาสตร์ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารร่วมกัน ดังน้ันในปี 
พ.ศ. 2528 จึงมีการปรับปรุงระบบบริหารดังกล่าวโดยที่วิทยาลัยครู 36 แห่ง รวมกันเป็นสห
วิทยาลัย 8 สหวิทยาลัย ได้แก่ สหวิทยาลัยล้านนา สหวิทยาลัยพุทธชินราช สหวิทยาลัยอีสาน -
เหนือ สหวิทยาลัยอีสาน-ใต้ สหวิทยาลัยศรีอยุธยา สหวิทยาลัยทวาราวดี สหวิทยาลัยทักษิณ 
และสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” ใช้แทน วิทยาลัยครู
เพื่อแก้ไขปัญหาในการเกิดความเข้าใจผิดต่อบทบาทภารกิจของสถาบัน และผลกระทบทางลบ
ต่อบัณฑิตในการหางานท า และในปี พ.ศ. 2538 จึงได้ตราพระราชบัญญัติสถานบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 ที่ก าหนดรูปแบบให้สถาบันราชภัฏแตกต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ กล่าวคือ ให้
สถาบันราชภัฏทุกแห่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก 6 ด้าน คือ 4 
ด้านแรกน้ันเหมือนกับมหาวิทยาลัย และพันธกิจอีก 2 ด้าน เป็นพันธกิจพิเศษเฉพาะการ
ด าเนินงานของสถาบันราชภัฏ 
 ส าหรับบริบทที่ส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ สถาบันราชภัฏจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ต้องปรับโครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามโครงสร้างของกระทรวงการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยในเบื้องต้นน้ีสถาบันราชภัฏจัดเป็นส่วนราชการของ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมหน่ึงในกระทรวงศึกษาธิการ 
(ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544, หน้า 1 - 2) ทั้งน้ีในช่วงเวลา 112 ปี ได้แสดงให้เห็น
ทิศทางของการปรับเปลี่ยนของสถาบันราชภัฏเกี่ยวกับสถานภาพ ศักยภาพ แนวคิดการบริหาร
จัดการ ปรัชญา เป้าหมาย และบทบาทภารกิจ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งสามารถสรุป
เป็นสภาพการณ์โดยรวม  
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ตารางที่ 2.1 การเปล่ียนแปลงของสถาบันราชภัฏ ด้านสถานภาพ ภารกิจ และศักยภาพ 

       (ดัดแปลงจากนิตยา พรหมวนิช, 2547, หน้า 27) 

 

เวลา เหตุการณ์ สถานภาพ ภารกิจ ศักยภาพ 

29 ก.ย. 2497 จัดตั้งกรมการฝึกหัดคร ู    
2501 เริ่มยกฐานะโรงเรียน

ฝึกหัดครเูป็นวิทยาลัยคร ู
โรงเรียนฝึกหัดครู ใน
สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

1 ภารกิจ 25 แห่ง 

14 ก.พ. 2518 ประกาศ พ.ร.บ. 
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 

   

2518 ประกาศพระราช
กฤษฎีกายกฐานะ
สถาบันการฝึกหัดครู
เป็นวิทยาลัยครู ตาม 
พ.ร.บ. วิทยาลยัครู พ.ศ. 
2518 

โรงเรียนฝึกหัดครู 19 
แห่ง และวิทยาลัยคร ู
17 แห่ง ในสังกัดของ
กรมการฝึกหัดคร ู

5 ภารกิจ 36 แห่ง 

2520 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู
ครบ 36 แห่ง 

วิทยาลัยในสังกัด
กรมการฝึกหัดคร ู

5 ภารกิจ 36 แห่ง 

27 ก.ย. 2527 ประกาศ พ.ร.บ. 
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2527 

   

2528 ประกาศให้วิทยาลัยครู
รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น สห
วิทยาลัย ตามข้อบังคับ
สภาการฝึกหัดครูว่าด้วย
กลุ่มวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 
2528 

สหวิทยาลัย ในสังกัด
กรมการฝึกหัดคร ู

5 ภารกิจ 36 แห่ง 
ในสห

วิทยาลัย 8
กลุ่ม 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 

เวลา เหตุการณ์ สถานภาพ ภารกิจ ศักยภาพ 

14 ก.พ. 2535 ใช้ช่ือพระราชทานว่า 
สถาบันราชภัฏ 

   

24 ม.ค2538  ประกาศ พ.ร.บ. สถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 

   

2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราช
ภัฏ ตามประกาศ พ.ร.บ. 
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 

สถาบัน ในสังกัดส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ 

6 ภารกิจ 36 แห่ง 

2544 จัดตั้งสถาบันราชภัฏอีก 
5 แห่ง 

สถาบัน 6 ภารกิจ 41 แห่ง 

2547 ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตามประกาศ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัย (นิติบุคคล) 8 40 
(อีก 1 เป็น
มหาวิทยาลัย
นครพนม) 

 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งหมด 40 แหง่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังน้ี 

 1.  กลุ่มรัตนโกสินทร ์
  1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) 
  1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) 
  1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)  
  1.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร) 
  1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี(มรธ.) 
  1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) 
 2. กลุ่มภาคเหนือ 
  2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(มร.ชม.) 

  2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (มร.ลป.) 
  2.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์(มรอ.)  
  2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม (มร.พส.) 
  2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มรภ.กพ.) 
  2.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์(มร.นว.) 
  2.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.) 

 3. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.) 
  3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) 
  3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) 
  3.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.) 
  3.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) 
  3.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย ์(มรภ.บร.) 
  3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์(มรภ.สร.) 
  3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) 
  3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ (มกส.) 
  3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ(มชย.) 
  3.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.) 
  3.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ (มรภ.ศก.) 
 4. กลุ่มภาคกลาง 
  4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.) 
  4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (มร.รพ.) 
  4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์(มรร.) 
  4.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี(มรท.) 
  4.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์(มรว.) 
  4.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี(มรภ.พบ.) 
  4.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มร.กจ.) 
  4.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) 
  4.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 5. กลุ่มภาคใต้ 
  5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี (มรส.) 
  5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.) 
  5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต (มรภ.) 
  5.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) 
  5.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) 
 

 4.2 ภาระหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 

 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (2548, หน้า 2) ได้ก าหนด
บทบาทและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในมาตรา 7 และมาตรา 8 ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ  การ
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย  ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา  7 ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปน้ี 
 (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการ
ผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ  
 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://www.kodmhai.com/m4/m4-11/New1/N1.html#7
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 (5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา
แนวทาง เพื่ อส่ งเสริมให้เกิดการจัดการ  การบ ารุ งรักษา  และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ซึ่งมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา (ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา, 2553, หน้า 3) ให้ด าเนินการตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 4 ด้าน อย่าง
มีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมใน
การจัดการความรู้ และก าหนดตัวบ่งช้ี (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551, หน้า 19-94) 
ดังน้ี 
 1. มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน
มีการประเมิน และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน 
 2. มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้ 
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 3. มีการใช้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเ ช่ียวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
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สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
 4. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ 
วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่เรียก
โดยย่อว่า “ค.ป.ภ.” ซึ่งมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดองค์ประกอบคุณภาพ ออกเป็น 9 องค์ประกอบดังน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดมาตั้งแต่
เริ่มตั้งสถาบัน และอาจปรับเปลี่ยนได้ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ควรระบุให้ชัดเจน ให้
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบันได้รับทราบทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
คว ามสอดคล้ อง กันและเป็ นแนวทางก ารด า เ นินงานสนับส นุนภารกิจหลั กขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และสถาบันต้องจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุ
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถาบัน และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การบริหารกิจการวิชาการ (Academic affair) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังน้ัน ภารกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดปัจจัยป้อนเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวม
มือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภายในและภายนอกสถาบันนอกจากน้ียังต้องมีการ
วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
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 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการอสน
ที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การ
จัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ 2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้ 
ทักษะความคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ วิเคราะห์
และการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจสถาบัน ดัง น้ัน จึงต้องมีระบบและกลไก
ควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้จุดเน้น
เฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกองที่ส าคัญสามประการ คือ 1) 
สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมี
ประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด
และในด้านที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ 
องค์การสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย 
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือ
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เพื่อช้ีแนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยัง
ได้ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นแห่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการด้วย 
 องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 การน านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหน่ึงของสถบัน
อุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินงานด้านน้ีให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและ
ธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมทั้งด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และ
ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่
สถาบันอุดมศึกษาจะท าหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้างเมืองและ
สังคมที่ดี (Good Governance) 
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสถาบันการศึกษา โดยปกติ
แหล่งเงินทุนของสถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) 
และเงินรายได้ เช่น ค่าเล่าเรียนของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะต้องท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน 
เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพยากรสินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่
สถาบันอุดมศึกษาใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของ
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สถาบันการศึกษาภายหลักจากหักงบด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ความ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุก
อย่างครบถ้วน สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของ
สถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส่ ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุ่มทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายใน
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
 ดังรายละเอียดข้างต้นผู้วิจัยน ามาสรุปเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ประกอบด้วยตัวแปร 5 ด้านดังต่อไปน้ี 
 1. ด้านการสอน หมายถึง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมี
ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
 2. ด้านการวิจัย หมายถึง การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ือง 
มาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  หมายถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมทั้งประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้ ง
ในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม หมายถึง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 5. ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  หมายถึง เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีดังต่อไปน้ี 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 

 ภักดี โพธ์ิสิงห์ (2554, บทคัดย่อ)) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า การน านโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ ทั้ง 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความส าเร็จในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้าน
สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ปัจจัยด้านมาตรการควบคุม ประเมินผล และการสนับสนุนส่งเสริม 
และปัจจัยด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ พบว่า เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศไทยมี
ความเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจทุกปัจจัย อย่างไรก็ตาม แต่ก็เห็นด้วยกับนโยบายที่ต้องการลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพอใจกับการปฏิบัติงานด้านนโยบายน้ี  การสัมภาษณ์
เจาะลึกจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารทั้ง 4 หน่วยงานมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังน้ี ความชัดเจน
ของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะสนใจเฉพาะพื้นที่ความรับผิดชอบ ขาด
นโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่ การก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน กฎหมายบางฉบับมี
หลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง ท าให้ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย สมรรถนะของหน่วย
ปฏิบัติ หน่วยงานมีภารกิจมากส่งผลให้มีการขยายองค์การทั้งแนวดิ่ งและแนวนอนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้อุ้ยอ้าย สรรถนะต่ า ภารกิจหลักไม่ได้รับการพัฒนาและถูกมองว่าล้าสมัยไม่
สนองตอบความต้องการของประชาชน ในส่วนภูมิภาคมีก าลังพลระดับต่ า ขาดแคลนเครื่องมือ
ที่ทันสมัย ทรัพยากรส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในส่วนกลาง  ขาดฐานข้อมูล ขาดระบบงาน เครือข่ าย
การบังคับใช้กฎหมาย ขาดทักษะและสรรถนะในการด าเนินงาน มาตรการควบคุม ประเมินผล 
และกระตุ้น มีมาตรการควบคุมประเมินผลอย่างชัดเจน แต่บางองค์การ มีการเลือกปฏิบัติและ
ล าเอียงในการพิจารณาความดีความชอบ ลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  มี  4 
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุรา ทั้งการผลิต การจ าหน่าย และละเมิดลิทธิของผู้อื่น
เมื่อดื่มสุรา มีความขัดแย้งน้อย มีการประสานงานเมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดทางสุรา 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดจากส่วนกลาง ไม่ชัดเจน ขาด
ความยืดหยุ่น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานผลสัมฤทธ์ิ
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ของงาน ใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือนและให้รางวัล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพอใจ 
 วาสนา ปาปะตัง (2552, บทคัดย่อ)) การพัฒนารูปแบบการน านโยบายไปสู่ปฏิบัติ
โดยประยุกต์รูปแบบการพัฒนาองค์การส าหรับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากน ารูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติไปใช้  บุคลากรกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติโดยรวม
และเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการสื่อสาร 
ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการจูงใจ และด้านสมรรถนะผู้ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
กองแผนงานมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการน ารูปแบบไปปฏิบัติมากกว่าก่อนการน ารูปแบบ
การน านโยบายไปปฏิบัติไปใช้ และบุคลากรกองแผนงานมีพฤติกรรมการน ารูปแบบการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากก่อนการใช้รูปแบบ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
หลังจากน ารูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติไปใช้บุคลากรกองแผนงานมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการของกองแผนงานใน  4 ด้าน 1) 
ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ  3) ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ 4) ด้านการพัฒนาองค์กร ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.48 โดยสรุป รูปแบบการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งแสดงผลออกมา
ในรูปของประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการน านโยบายไปปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรไปในทิศทางหรือมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน ารูปแบบการน านโยบายไปสู่ปฏิบัติน้ีไป
ใช้ในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกก ากับของมหาวิทยาลัย 

นิตยา พรหมวนิช (2547, หน้า 171-179) ได้วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์การปรับเปลีย่น
บทบาทของสถาบันราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มี
ผลต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางและพัฒนาการของสถาบันราชภัฏ และสังเคราะห์การปรับเปลีย่น
บทบาทของสถาบันราชภัฏ ตั้งแต่เริ่มยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูในปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกหลักที่สง่ผลกระทบต่อการปรับเปลีย่นบทบาทของสถาบันราช
ภัฏ คือ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปัจจัยภายในหลัก คือ 
นโยบายซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ โครงสร้างการ
บริหารจัดการที่ปรับเปลีย่นเป็นการภายในและเป็นทางการ อุดมการณ์ของประชาคมที่มุ่ง
ประโยชน์ต่อชนบทและท้องถิ่น ศักยภาพของสถาบันด้านบุคลากรและงบประมาณที่ได้รับและ
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การควบคุมภายใต้ระบบราชการ การปรับเปลีย่นท าให้ภารกิจการผลิตครเูพียงภารกิจเดยีวไปสู่
ภารกิจหลักอื่นเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัย คอื การจัดการศึกษา การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบรกิารทางวิชาการ 
 กมลพร กัลยาณมิตร (2551, หน้า 342 - 344) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายอยู่
ดีมีสุขไปปฏิบัติในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านหรือชุมชน คือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย
และกรอบแผนงาน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีอ านาจในการอธิบายเท่ากับร้อยละ 12.60 ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
น้ัน มีปัจจัยด้านระบบกลไกสนับสนุนและขั้นตอนการด าเนินงานที่มีผลต่อความส าเร็จ 
นอกจากน้ีกมลพร ได้เสนอตัวแบบ (Model) ที่เหมาะสมต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้ได้รับ
ผลส าเร็จ ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายและกรอบแผนงาน ทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบกลไกสนับสนุน และ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ  
 มยุรี ทิพย์สิงห์ และกรรณิการ์ วิขันภประหาร (2551, บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัย แนว
ทางการน านโยบาย สู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ 2) เพื่อหาแนวทางการน านโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่การ
ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลกระทบต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วน ด้าน
บุคลากร งบประมาณ การสื่อสาร ค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ การประเมินผลตามนโยบาย 
โครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการ แนวทางส าหรับการพัฒนาปัจจัยเพื่อให้แนวทางน า
นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังน้ี 1) ด้าน
บุคลากร พัฒนาภาวะผู้น าศักยภาพในกระบวนการแผน และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารทุกระดับ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานให้พัฒนา
ศักยภาพด้านกระบวนการแผน สร้างความผูกพัน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน 2) ด้านงบประมาณ ปรับปรุงกระบวนการกลั่นกรองแผนงานโครงการ 
และงบประมาณอย่างรวดเร็ว 3) ด้านการสื่อสารพัฒนาระบบประสานงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท าข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ 4) ด้าน
ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ การให้ค าปรึกษา ให้เกียรติยกย่อง พัฒนา
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ผลตอบแทนที่เกื้อหนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นที่
การวัดผลงาน 5) ด้านการประเมินผลตามนโยบาย ก ากับติดตาม โดยอาศัยหลักการบริหาร
โครงการ วิธีการประเมินผลที่ง่ายไม่ซับซ้อน มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลมุ
ตัวช้ีวัด และควรก าหนดมาตรการส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 6) ด้านโครงสร้างองค์กร 
และระบบบริหารจัดการ ควรปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ให้
เกิดความคล่องตัว จัดสรรทรัพยากรให้พอเพียง  มีระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันและปรับ
โครงสร้างองค์กรของส่วนกลางและคณะวิชาให้สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ประสานงานและไม่ซ้ าซ้อนกัน 
 รัฐกร  กลิ่นอุบล (2551,บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง  ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาคกลาง  ประกอบด้วย    
5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่าง
องค์กรต่างๆ ปัจจัยด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง และปัจจัยด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 เสกสรรค์ นิสัยกล้า (2551, หน้า 411 - 412) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ก าหนด
ตัวแปร 6 ตัวแปร คือ 1) ปัจจัยด้านนโยบาย  2) ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมาย
งาน  3) ปัจจัยด้านสมรรถนะและลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  4) ปัจจัยด้านผู้บริหาร
และบุคลากรผู้ปฏิบัติ  5) ปัจจัยด้านการจัดหา ส่งเสริม ควบคุม ประเมินผลและการให้คุณให้
โทษบุคลากร  6) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการ โดยผล
การศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรตาม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ .01 ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรตามได้น้ันมีตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 
ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติ และปัจจัยด้านการจัดหา ส่งเสริม ควบคุม ประเมินผล
และการให้คุณให้โทษบุคลากร  ส่วนตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลมี 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้าน
สมรรถนะและลักษณะองค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการ 
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 นพรุจ ศักดิ์ศิริ  (2550, บทคัดย่อ) การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ความส าเร็จในการน านโยบายน้ีไปปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก พบว่า ในด้านระดับการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน
ของครู ทั้งคู่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสมรรถภาพของนักเรียนที่ได้รับการปรับปรุง ด้าน
ความต่อเน่ืองของวิธีการและเครื่องมือ ทั้งคู่อยู่ในระดับมาก ความส าเร็จของการน านโยบายน้ี
ไปปฏิบัติจะขึ้นกับขนาดของโรงเรียน 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายน้ี
ไปปฏิบัติ โดยมีค่าสัมพันธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.780 และตัวแปรทั้ง 7 ตัว สามารถ
อธิบายความแปรปรวนความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 60.9 โดยตัวแปรที่
สามารถท านายความส าเร็จฯ ในมิติรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามล าดับ
ความส าคัญดังน้ี 1) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 2) บุคลากรในหน่วยงาน 3) สภาพแวดล้อมทางสังคม 
4) ทรัพยากรองค์การ 5) มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 6) การติดต่อสื่อสาร และ 7) 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
 สมญา  อินทรเกษตร (2550: หน้า ก) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ เป็นการศึกษาการน านโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์
หลัก เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างไปปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังน้ี  1) เพื่อศึกษาสภาพการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง   2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน า
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า   1) 
สภาพการน านโยบายราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ  ส่วนใหญ่ เห็นว่าการสอน
นักศึกษาภาคปกติประสบผลส าเร็จใจระดับสูง การส่งเสริมวิทยฐานะของบุคลากร ในท้องถิ่น
ประสบผลส าเร็จในระดับสูง การวิจัยประสบผลส าเร็จในระดับปานกลาง การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประสบผลส าเร็จในระดับสูง การบริการทางวิชาการแก่สังคมประสบผลส าเร็จ
ในระดับสูง  2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่าง
ไปปฏิบัติ พบว่า ตัวแปรเชิงนโยบายทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
และภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา
คือ การสนับสนุนทางการเมือง การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน โครงสร้างของนโยบาย 
การติดต่อสื่อสาร และทรัพยากร ตัวแปรพยากรณ์ทุกตัว พยากรณ์ความส าเร็จในการน านโยบาย
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ไปปฏิบัติได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ร้อยละ 33 (R2 = .33) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การ
สนับสนุนทางการเมือง ภาวะผู้น า 
 คะนอง  พิลุน  (2549, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายมหาวิทยาลัยสงฆ์ไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นโยบาย
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540  มี
นโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนา  มี
โครงสร้าง และการแบ่งส่วนงานที่เหมาะสม ด้านทรัพยากร ยังประสบปัญหา ไม่เพียงพอ ทั้ง
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  และ
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
มีความรู้สึกเต็มใจพอใจต่อสถานภาพ  และบทบาทหน้าที่ที่ท าอยู่  ด้านการสนับสนุนทาง
การเมือง นักการเมืองได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยใน ด้านการงบประมาณ การออก
กฎหมาย การประสานงาน การจัดหาทุน เป็นต้น ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกมีความยืดหยุ่นสูง  และมีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบว่า ความส าเร็จ
ของภารกิจทั้ง 4 ด้าน โดยดูจากสถิติเป็นตัวช้ีวัดว่า จ านวนนิสิตมีมากขึ้น ทั้งปริญญาตริ โท เอก 
งานวิจัยเน้นการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ประชาชนรู้จักมหาวิทยาลัยสงฆ์มากขึ้นจากการ
ท างานด้านการบริการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ของนิสิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 จอม สิงห์น้อย (2549, บทคัดย่อ) การวิจัย เรื่อง การน านโยบายการจัดระเบียบสังคม
ของรัฐไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอาชีวศึกษาของสถาบัน
การอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การน านโยบายจัดระเบียบสังคม
ของจังหวัดนครสวรรค์ไปปฏิบัติในสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  และวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมของจังหวัดนครสวรรค์ และเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม  ผลการวิจัยพบว่า  
1) สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการการ
จัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครสวรรค์โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมเป็น
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กรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดนครสวรรค์ในปี 2548 และได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จัดอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน าสถานศึกษาละ 40 คน เพื่อ
ขยายผลสู่นักเรียน  นักศึกษาร่วมสถาบัน 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
อาชีวศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคม  ของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 11 พัฒนาสังคม 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ โดยก าหนดยุทธ วิธี 5 ข้อ คือ 1) จัดตั้งศูนย์
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน และหน่วยอาชีวบริการ 2) จัดตั้งและส่งเสริมชมรมองค์การ
วิชาชีพ 3) จัดและส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา นันทนาการ 4) จัดระเบียบวิธีการแก้ปัญหายา
เสพติดพฤติกรรมวัยรุ่น 5. สร้างผู้น าอาชีวศึกษาในการช่วยเหลือเอื้ออาทรสังคม 3) ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสมในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  ควรจะมีรูปแบบ
ของ ELEVENC CITY OF HAPPINESS ดังน้ี 3.1) Clear cut policy มีความชัดเจนในนโยบาย 
3.2) Concentrate on nature of adolescence เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น 3.3) Cultivate paraller 
knowledge and ethic ปลูกฝังความรู้คู่จริยธรรม 3.4) Collaborate with other organization 
ประสานความร่วมมือทุกฝ่าย 3.5) Create accountability value สร้างค่านิยมที่โปร่งใสสุจริต 
3.6) Cooperative creative activities ร่วมมือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3.7) Continuing activities 
(Endliss) จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง 3.8) Commitment in social responsibility มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 3.9) Coordination of evaluation and follow-up policy ประสานเพื่อติดตาม
นโยบาย 3.10) Conquer the youth problems ผลส าเร็จในการแก้ปัญหา 3.11) Conquer the 
youth problems ผลส าเร็จในการแก้ปัญหา 
 เจนจิรา โยธาศรี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการน านโยบายความเป็นเลิศทาง
วิชาการไปปฏิบัติกรณีศึกษาการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การ
วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของส านักวิชา ทั้ง 8 
ส านักวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็น การน านโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไป
ปฏิบัติของส านักวิชา และปัญหาการน านโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติส าหรับการ
ด าเนินการของคณบดีและอาจารย์ในแต่ละส านักวิชา ใน 3 ตัวแบบ คือ ตัวแบบด้านการจัดการ 
ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กร และตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการในกระบวนการ 
5 ขั้นตอน การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ขั้นวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือ ขั้นการมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือ ขั้นการเห็นความส าคัญของนโยบาย ขั้นความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และขั้นความส าเร็จในการน านโยบายสู่การ
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ปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ส านักวิชาศิลปะศาสตร์ การน านโยบายด้านความเป็นเลิศทาง
วิชาการไปปฏิบัติครบทั้ง 5 ขั้นตอน มีปัญหาด้านนโยบายไม่ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ยาก 
การสื่อสารจากหน่วยเหนือไม่กระจายไปถึงระดับล่าง 2) ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ การน า
นโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติครบกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ปัญหาด้าน
นโยบายไม่สอดคล้องสมดุลกับโครงสร้างการจัดหน่วยงาน 3) ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
การน านโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติครบ 5 ขั้นตอน ในกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ปัญหาด้านนโยบาย บางครั้งไม่สอดคล้องกับความจริง และขาดบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 4) ส านักวิชาการจัดการ การน านโยบายความเป็นเลิศทาง
วิชาการไปปฏิบัติครบกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ปัญหาบุคลากรขาดความเข้าใจ ขาดการ
ยอมรับ และไม่เห็นความส าคัญของนโยบาย 5) ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การน า
นโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติครบกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ปัญหาขาดหน่วย
สนับสนุนและประสานงานให้สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลจริง ขาดการ
ประเมินผลที่สอดคล้องและต่อเน่ือง 6) ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร การน า
นโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการ ครบกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ปัญหา ความไม่ชัดเจน
นโยบาย ปฏิบัติได้ยาก ระดับล่างไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการออกนโยบาย และไม่มี
การทบทวน ติดตาม 7) ส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ การน านโยบายความ
เป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติ ครบ 5 ขั้นตอนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาการสื่อ
ความด้านนโยบายลงไปถึงระดับล่าง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญอย่างแท้จริง 8) 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ การน านโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติครบกระบวนการ
ทั้ง 5 ขั้นตอน ปัญหา นโยบายไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานขาดบุคลากรและ
งบประมาณในการสนับสนุน 
 ช านาญ มั่นดี, ยุทธพงศ์ จาดยางโทน และสมคิด ค าแหง (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการน านโยบายไปปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ภาครัฐของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร วัตถุประสงค์ในการศึกษา  1) 
เพื่อศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวร  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ผลการวิจัย  1) ผลการศึกษาการน านโยบายสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของนโยบาย พบว่าบุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย
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การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภาครัฐเป็นส่วนมาก และหน่วยงานมีวิธีการท าให้บุคลากรเข้าใจใน
สาระส าคัญของนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภาครัฐ โดยใช้วิธีการสื่อสารภายในองค์กร 
(Internet Communication) ด้านศักยภาพขององค์กร หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานมีการประชุม
วางแผนและก าหนดภารกิจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังไฟฟ้ าร่วมกันภายใน
หน่วยงาน โดยมีการจัดการประชุมเป็นระยะๆ เพื่อย้ าเตือนและประเมิน เพื่อมอบรางวัลแก่
หน่วยงานย่อยที่สามารถปฏิบัติได้ดีจนท าให้ภายรวมการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานลดลง และมี
ระบบการประสานงาน การมอบหมายงาน และการแบ่งงานในหน่วยงาน ด้านภาวะผู้น า พบว่า 
ผู้น าหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงาน
โดยมีการช้ีแนะช้ีน า ให้ค าปรึกษาและประเมินผลอย่างใกล้ชิดในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายน าไปสู่เป้าหมายโดยใช้วิธีการประเมินอย่างเป็นระบบ ด้านแผนโครงการ 
มาตรการ พบว่าบางหน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป็นแผนโครงการหรือมาตรการโดยตรง มีการ
รณรงค์เป็นระยะเพื่อให้แทรกซึมกับการท างาน ลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นเน้นการปฏิบัติของ
บุคลากร และด้านกระบวนการด าเนินงานตามแผน พบว่า รูปแบบวิธีการท างาน และหลักใน
การปฏิบัติงานใช้การรณรงค์ การสร้างจิตส านึก การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
และการก าหนดมีแผนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มี
กระบวนการแปลงนโยบายเป็นต้นแบบในการด าเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานมาสู่
ภารกิจของหน่วยงาน มีการติดตามประเมินผล และการสรุปความก้าวหน้าในการปฏิบัติ 2) ผล
การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความส าเร็จ พบว่า ด้านความสัมพันธ์การน านโยบายประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวัตถุประสงค์ของการน านโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้ามี
ความสัมพันธ์กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับปานกลาง และด้านศักยภาพขององค์การ/
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับปานกลาง ด้านภาวะผู้น ามี
ความสัมพันธ์กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก ด้านแผนงาน/โครงการ/มาตรการมี
ความสัมพันธ์กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก และด้านกระบวนการด าเนินงาน
ตามแผนมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก 
 ทวีศักดิ์ จันทรโชติ  (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ  : กรณีศึกษา กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจตระเวน
ชายแดนไปปฏิบัติ สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  43 จังหวัดสงขลา ที่มีความ



67 
 
แตกต่างกันในด้าน ระดับช้ันยศ  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติกับความส าเร็จของการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติของต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัด
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา  3) เพื่อสรุปข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติต่อไป สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ส่วนด้านทรัพยากรสนับสนุน ด้านสมรรถนะของหน่วยงานและ ด้านความร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติของ
กลุ่มนายต ารวจช้ันสัญญาบัตรกับช้ันประทวนพบว่าด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ
นโยบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านทรัพยากรสนับสนุน ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน 
และ ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ 
โดยเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยแต่ละด้าน
พบว่าปัจจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยด้านความร่วมมือและสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ส่วนปัจจัยด้าน
ทรัพยากรสนับสนุนและด้านสมรรถนะของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .01 
 ปัฐมา สิทธิชัย (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปปฏิบัติ งานวิจัยช้ินน้ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 
1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการน านโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ โดยศึกษาเฉพาะในส่วนของ
บัณฑิตวิทยาลัย และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 
ผลการศึกษาพบว่า 1) อาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยพิจารณาจาก 9 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาว่ายังมี
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ลักษณะในการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยทุกองค์ประกอบ 2) เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยยังขาดการให้
ความส าคัญต่อการก าหนดลักษณะนโยบายที่ชัดเจน อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าอาจารย์มีความ
พร้อมในการให้ความร่วมมือเพิ่มปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ทางบัณฑิตวิทยาลัย
ขาดการติดต่อสื่อสารที่ ชัดเจน และปัจจัยทางด้านภาวะผู้น าก็ยังไม่มีความชัดเจน 3) เมื่อ
พิจารณาทางด้านความส าเร็จของการน านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในส่วน
ของบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าความส าเร็จในทุกปัจจัยย่อยอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งปัจจัยย่อยเหล่าน้ีได้แก่ การสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 4) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ได้แก่ 4.1) ควรมีการก าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติตามนโยบายตามนโยบายอย่างชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่อาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง 4.2) ควรมีการจัดสัมมนาคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการน าไปปรับปรุงและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและ
เพื่อเข้าสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 นพมาศ เรืองสงคราม และคณะ  (2546, หน้า ก)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านการจราจรในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ไปปฏิบัติ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัด
ระเบียบสังคมด้านการจราจรไปปฏิบัติ โดยมีตัวชีวัดในเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติ
ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังน้ี 1) สมรรถนะขององค์การ 2) ภาวะผู้น า 3) ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดระเบียบสังคมด้านการจราจรไปปฏิบัติ ในด้านภาวะผู้น า
พบว่าอยู่ในระดับสูงและในด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง และใน
ด้านสมรรถนะขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปรากฏว่า 
ด้านภาวะผู้น าพบว่าอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติสูงสุด ปัจจัยที่
ส่งผลรองลงมาในด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์อยู่ ในระดับปานกลาง  และใน  
ด้านสรรถนะขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
 ประจวบ สุขสมบูรณ์ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการ
นโยบายสภาประจ าสถาบันราชภัฏเลย ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2538 - 2545 ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการก าหนดนโยบายของสภาประจ าสถาบันราชภัฏเลยช่วงระยะปี พ.ศ. 2538 - 2545 
สภาประจ าสถาบันราชภัฏเลยเป็นองค์กรที่ไม่ได้ก าหนดนโยบายโดยตรงและไม่ได้มีส่วนใน
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การก าหนดทิศทางของสถาบันราชภัฏเลย ทั้งน้ีเน่ืองจากการก าหนดนโยบายเกิดจากฝ่ายบริหาร
ของสถาบันและผู้ก่อร่วมนโยบายโดยการเสนอให้สภาประจ าสถาบันราชภัฏเลยพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป การด าเนินงานของสภาประจ าสถาบันราชภัฏเลยจะท าหน้าที่งานประจ า
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานที่เป็นเชิงนโยบายน้ันจ าต้องด าเนินการเป็นส่วนน้อย ส่วนกระบวนการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ช่วงระยะปี พ.ศ. 2538 - 2545 พบว่า สภาประจ าสถาบันราชภัฏเลย
เป็นองค์กรที่ไม่ได้ก าหนดนโยบายโดยตรงเช่นเดียวกัน การจัดระบบการท างานเพื่อรองรับ
นโยบายส่วนใหญ่จะใช้องค์กรในรูปของคณะกรรมการ การมอบหมายงานจะยึดภารกิจและ
สายงานตามโครงสร้างเป็นหลัก 
 ทองใบ  สุดชารี  (2536, หน้า 2 - 3) ได้ท าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
ของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
วิทยาลัยครูน้ันส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากตามมา ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรเชิง
นโยบายทุกตัว (ยกเว้นการสนับสนุนทางการเมือง) มีความส าคัญต่อการน านโยบายของ
วิทยาลัยครูไปปฏิบัติ โดยมีตัวแปรการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและภาวะผู้น าเป็นตัว
แปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความส าเร็จในการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ นอกจากน้ีตัว
แปรทั้งสองยังเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการพยากรณ์การจ าแนกกลุ่มตามระดับของ
ความส าเร็จในการน านโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  
 กล้า  ทองขาว  (2534, หน้า 324) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน านโยบาย
รณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติไปปฏิบัติ โดยการน าตัวแบบของ วรเดช  จันทรศร มาท าการ
ทดสอบ อันได้แก่ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational  Model)  และตัวแบบทางด้านการจัดการ 
(Management  Model)  ซึ่งน าเอาปัจจัยของตัวแบบดังกล่าวมาผสมผสานเป็นแนวทางในการ
วิจัย  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายรณรงค์เพื่อการ เรียนรู้หนังสือว่า 
สามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
กล่าวคือ หากทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี   
2) มีการมอบหมายงานและภารกิจที่ดี มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการก าหนดวิธีและ
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 3) ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ  กล่าวคือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน มีการวางแผนที่ดี และผู้มีส่วนร่วมมีความ
รับผิดชอบ องค์การที่รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนวิธีการท างานอย่างชัดเจน 
หน่วยงานมีศักยภาพที่ เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่มีการผนึกก าลังกัน มีทีมงานที่ เข้มแข็ง จริงจัง 
นอกจากน้ี ผู้ปฏิบัติงานส าคัญจะต้องเอาจริงเอาจังด้วย  4) การสนับสนุนจากส่วนกลางและ
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ท้องถิ่น กล่าวคือ นโยบายจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์การ ชมรม สมาคม สโมสร และความร่วมมือจากประชาชน นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความ
เข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันปฏิบัตินโยบายให้เกิดผลส าเร็จ 5) มาตรการควบคุม ประเมินและ
กระตุ้นส่งเสริม ผู้บริหารระดับสูงมีการเร่งรัด สอบถาม หรือให้มีการท าหนังสือผลการ
ด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง และ 6) การเห็นประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการรู้หนังสือทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 อาคม  ใจแก้ว (2533, หน้า 243) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การน านโยบายไปปฏิบัติใน
พื้นที่จังหวัดภาคใต้ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ” ผลการศึกษาพบว่า ในการ
ทดสอบเชิงปริมาณตัวแบบแรก ปัจจัยด้านชุมชนและปัจจัยด้านประชาชนมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในเชิงทัศนคติและเชิงพฤติกรรม ส่วนตัวแบบที่สองพบว่า  ปัจจัยข้าราชการและ
งบประมาณ มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ข้อสรุปการค้นพบจาก
การใช้ 2 ตัวแบบในการศึกษาก็คือ ปัจจัยชุมชนด้านการยึดมั่นในวัฒนธรรม ปัจจัยด้านนโยบาย
และปัจจัยด้านข้าราชการระดับล่าง มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่า ข้าราชการระดับล่างคือ ผู้เช่ือมโยงนโยบายระดับนามธรรมไปสู่ผลการ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม หากข้าราชการขาดความตั้งใจจริง ไม่มีความสามารถด้าน
วิชาชีพ หรือไม่อาจปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้ว แม้ว่านโยบายจะมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวัฒนธรรมของพื้นที่เพียงใดก็อาจท าให้นโยบายล้มเหลวได้ใน
ที่สุด 
 

 งานวิจัยในต่างประเทศ 

 

 Sorg (1983, pp. 391-406) ได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมความร่วมมือของข้าราชการ
ระดับล่าง (Street-level Bureaucrats) ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ในปี 1983 โดยพัฒนา
แนวคิดของ Donald S. Van Mete and Carl E. Van Horn เพื่อมาอธิบายในลักษณะขององค์การ
หรือสถาบัน และข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยจ าแนกพฤติกรรมของข้าราชการระดับ
ล่างได้ 4 รูปแบบ คือ 
 1. แบบต้ังใจท าตามและท าตามได้ส าเร็จ (Intentional Compliance) คือ มีพฤติกรรม
ที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบาย บุคคลที่มีพฤติกรรมแบบน้ี จะพยายามตีความหมายและกระบวน 
การน านโยบายไปปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วน าไปปฏิบัติจนส าเร็จ 
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 2. แบบตั้งใจท าตามและท าตามไม่ส าเร็จ ( Intentional Non-compliance ) คือ มี
พฤติกรรมที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบาย แต่ปฏิบัติไม่ส าเร็จ  อาจเป็นเพราะความไม่เข้าใจนโยบาย
หรือท างานบกพร่อง  
 3. แบบต้ังใจไม่ท าตามและไม่ท าตามส าเร็จ (Unintentional Non-compliance) คือ มี
พฤติกรรมที่ตั้งใจจะไม่ปฏิบัติตามนโยบาย แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ส าเร็จ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะความไม่เข้าใจนโยบายหรือท างานบกพร่อง  
 4. แบบตั้ ง ใ จจะไม่ ท า ต ามแต่ ไ ม่ ท าต ามส า เ ร็ จ ไม่ ส า เ ร็ จ  ( Unintentional 
Unsuccessfully Non-compliance) คือ มีพฤติกรรมที่ตั้งใจจะไม่ปฏิบัติตามนโยบาย แต่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติได้ส าเร็จ  ซึ่งอาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย  
 Sabatier and Mazmanian (1980, pp. 541 - 553) ได้เสนอกรอบการศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ปี  1980 ในบทความช่ือ “The Implementation of Public Policy : A 
Framework of Analysis” ซึ่งได้เสนอกรอบการศึกษาที่เขาพัฒนาขึ้นโดยมองว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตัวแปรใหญ่ๆ คือ  
 1. กลุ่มตัวแปรความสามารถในการแก้ไขปัญหาของนโยบาย   (Tractability of the 
Problem) Sabatier and Mazmanian พยายามอธิบายให้เห็นว่าปัญหาบางอย่างมีความยากในการ
แก้ไขน้อยกว่าปัญหาอื่น หาก 1) มีทฤษฎีที่สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Linkage) ในปัญหาน้ัน และมีวิทยาการที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้  2) พฤติกรรมที่ต้องการ
ควบคุมมีไม่มาก  3) ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนน้อยและรวมถึง 4) ขนาดของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมีไม่มาก 
 2. กลุ่มตัวแปรความสามารถก าหนดโครงสร้างการน านโยบายไปปฏิบัติของ
นโยบาย (Ability of Statute to Structure Implementation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 7 ตัวแปร 
ได้แก่  1) การมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จัดล าดับความส าคัญชัดเจน  2) นโยบายตั้งอยู่บน
พื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวตรง  3) มีทรัพยากรให้เพียงพอ  4) มีความเป็นน้ าหน่ึงอันเดียวภายใน
และระหว่างสถาบันที่น านโยบายไปปฏิบัติ  5) มีกฎระเบียบสนับสนุนหน่วยงานผู้ปฏิบัติ        
6) ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพัน (Commitment) กับวัตถุประสงค์ของนโยบาย  และ 7) มีช่องทาง
ให้บุคคลภายนอก (Outsiders) เข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3.  ก ลุ่ ม ตั วแปรที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ กฎหมาย  (Non-Statutory Variables Affecting 
Implementation) ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 6 ตัวแปรคือ 1) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและ
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เทคโนโลยี ของสังคม 2) การสนับสนุนของสาธารณชน (Public Support) 3) ทัศนคติและ
ทรัพยากรของกลุ่มผู้ เลือกตั้ง  4) การสนับสนุนจากผู้ทรงอธิปัตย์ (Sovereigns) ซึ่งควบคุม
ทรัพยากรทางการเงินและกฎหมาย  5) ความสนใจของสื่อมวลชนต่อปัญหาที่นโยบายมุ่งแก้ไข 
และ 6) ความผูกพันและทักษะผู้น าของผู้ปฏิบัติงาน 
  Pressman and Wildavsky (1979, Abstract) ได้ศึกษา เกี่ยวกับการน านโยบายสร้างงาน
ให้ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติที่นครโอคแลนด์ มลรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอผล
การศึกษาไว้ดังน้ี  
 1. การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ควรแยกจากนโยบาย และจะต้องมองว่าการน า
นโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นมาภายหลังและเป็นอิสระจากการออกแบบ
นโยบาย  
 2. ผู้ออกแบบนโยบายควรหาวิธีการโดยตรงในการบรรลุเป้าหมายของนโยบายมาใช้ 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความซับซ้อนในการท างานร่วมกัน และเป็นเหตุให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติไม่เป็นผล ดังน้ันควรให้ความสนใจกับการสร้างองค์กรหรือกลไกในการบริหารนโยบาย
ขึ้นมาใหม่ 
 3. ควรพิจารณาทฤษฎีที่ เป็นรากฐานของนโยบายอย่างระมัดระวังว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด 
 4. ความต่อเน่ืองของภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ หากเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติงานส าคัญหายไป จะท าให้เกิดความวุ่นวายในโครงการ 
 5. การท าให้นโยบายเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

Sebling, Robert H. (1977, Abstract) ได้ท าการศึกษาถึงปัญหาที่ท าให้นโยบายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐกับกรมสวัสดิการสังคม (Department of Public Welfare) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลว ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุส าคัญของความล้มเหลวในการ
ด าเนินนโยบายดังกล่าวเกิดจากความไม่เข้าใจถึงสภาพและอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่
ละฝ่าย ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น (1) สภาพแวดล้อมขององค์การและรูปแบบการบริหารงาน 
(organizational environments and management styles) ทีแ่ตกต่างกัน กล่าวคือ กรมสวัสดิการ
สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งทางด้านการควบคุม
ทรัพยากร และรูปแบบการปฏิบัติงานที่เคร่งครัดตามระเบียบในทางตรงกันข้าม มหาวิทยาลัย
จะมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสงบและมั่นคง พร้อมกับความเป็นอิสระทางวิชาการ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ได้รับความกดดันทางการเมืองภายนอกแต่อย่างใด 
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นอกจากน้ีการขาดประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายในการด าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดท าให้ทั้ง
สองไม่สามารถปรับตัวเข้ากันได้ 2) ลักษณะของโครงสร้างองค์การ (Organizational Structuce 
Characteristics) ของทั้งสองหน่วยงานแตกต่างกัน จากการศึกษาโครงสร้างที่แตกต่างกัน เป็น
เหตุให้เกิดการขัดแย้งระหว่างองค์การในหลากหลายด้าน เช่น เป้าหมายของการด าเนินงาน การ
พิจารณาความดีความชอบ มิติด้านเวลา ระดับความเป็นทางการขององค์การ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีท าให้
การด าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานประชาสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยไม่ประสบความส าเร็จ 
3) ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น การขาดการสนับสนุนตั้งแต่ต้นจากผู้ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่าย ท าให้เกิด
ปัญหาด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันในเวลาต่อมา หรือการที่ผู้เสนอโครงการหรือผู้
ก าหนดนโยบายไม่ได้ลงมาปฏิบัติงานเอง ท าให้ไม่เกิดความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีอุปสรรคในด้านระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางเพื่อ
ประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นต้น 

 
 Greenwood and Petersilia (1975, pp. v-ix) ได้ศึกษาแผนงานของรัฐบาลกลางในการ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษาที่สุ่มมา
จากหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา การศึกษาครั้งน้ีต้องการอธิบายลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ในด้านการน านโยบายนวัตกรรมทางการศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียน เรียกว่า “โครงการ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent Project) ตัวแบบการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรตามซึ่ง
เป็นผลิตผลนโยบาย คือ 1) ผลกระทบของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนพฤติกรรม
การสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 2) ความต่อเน่ืองของกิจกรรมภายหลังการสิ้นสุดการ
ให้ความสนับสนุนทางการเงินจากโครงการ 3) ระดับการแพร่กระจายของการน าไปเป็น
แบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความส าเร็จของการน านโยบายนวัตกรรม
การศึกษาไปใช้ในโรงเรียนขึ้นอยู่กับ 1) การให้การสนับสนุนของผู้ร่วมโครงการ และจาก
ผู้บริหารทุกระดับ  2) สถานศึกษาใช้หลักการบริหารแบบยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขั้นโดยไม่คาดคิด 3) การมีผู้ช่วยเหลือแนะน าในระดับห้องเรียน และ  
4) นโยบายที่น าไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
สถานศึกษาน้ัน ๆ  


