
บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จะน ำเสนอผลกำรศึกษำ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำที่ได้
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ในประเด็นดังน้ี  1) เพื่อศึกษำระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) เพื่อ
ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) ข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนำพัฒนำ
ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 2 กลุ่ม และได้แบบสอบถำมคืนมำดังต่อไปน้ี  
 1. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จ ำนวนทั้งสิ้น  30  คน  
 2. บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน และบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน 
จ ำนวนทั้งสิ้น 308 คน ได้รับคืนมำ จ ำนวน 290 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.16     
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 N     หมำยถึง  จ ำนวนคน 
 X     หมำยถึง  ค่ำเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.    หมำยถึง  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 R     หมำยถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่ำงง่ำย (Pearson 
        Product Moment Correlation Coefficient) 
 B     หมำยถึง  สัมประสิทธ์ิกำรถดถอยปกต ิ
 Beta    หมำยถึง  สัมประสิทธ์ิกำรถดถอยมำตรฐำน 
 S.E.    หมำยถึง  ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน (Standard Error) 
 R     หมำยถึง  สัมประสิทธ์ิถดถอยพหคุูณ (Coefficient of  
        Regression) 
 R2     หมำยถึง  ประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์หรืออธิบำยกำรผัน 
        แปร 
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 df     หมำยถึง  ค่ำของช้ันแห่งควำมเป็นอิสระ (Degree of  
        Freedom) 
 Sig (2-tailed) หมำยถึง  ค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติที่ค ำนวณได้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 กำรวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อกำร
วิจัย จึงได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมชุดที่ 1 ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือ
ผู้สอนและบุคลำกรสำยปฏิบัติ งำนหรือสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 

 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ผลกำรวิเครำะห์ตำรำงที่ 4.1-4.8 
  ตอนที่ 2 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ผลกำร
วิเครำะห์ตำรำงที่ 4.9-4.18 
  ตอนที่  3 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ผลกำรวิเครำะห์ตำรำงที่ 4.19-4.23 
  ตอนที่ 4 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ผลกำรวิเครำะห์ตำรำงที่
4.24-4.29 

 

 ส่วนที่ 2 ทดสอบสมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม  

 

  สมมติฐานที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ ปัจจัยภำยใน ประกอบด้วย 
ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  ด้ำนสมรรถนะขององค์กำร ด้ำนกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำร
สนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ด้ำนทัศนคติ
ของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ และด้ำนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ปัจจัยภำยนอกเหนือกำร
ควบคุม ประกอบด้วย ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ด้ำน
สภำพทำงสังคม และด้ำนเทคโนโลยี มีควำมสัมพันธ์กับ ตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติประกอบด้วย ด้ำนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรทำง
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วิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม และด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะ
ครู ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  
  สมมติฐานที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ ปัจจัยภำยใน ประกอบด้วย 
ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  ด้ำนสมรรถนะขององค์กำร ด้ำนกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนกำร
สนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ด้ำนทัศนคติ
ของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ และด้ำนกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ปัจจัยภำยนอกเหนือกำร
ควบคุม ประกอบด้วย ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ด้ำน
สภำพทำงสังคม และด้ำนเทคโนโลยี มีควำมสัมพันธ์กับ ตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติประกอบด้วย ด้ำนกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม และด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะ
ครู ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01  

 

  ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  
 

 ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมชุดที่ 1 ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือ
ผู้สอนและบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ ดังต่อไปน้ี 

 

  ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 

ตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

1. ชำย 132 45.52 
2.  หญิง 153 52.76 
3.  ไม่ระบุ 5 1.72 

รวม 290 100.00 
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 จำกตำรำงที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.76  เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 45.52 และไม่ระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 
1.72 
 
ตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

1. อำยุ 20 – 30  ปี 82 28.28 
2. อำยุ 31 - 40  ปี 89 30.69 
3. อำยุ 41 – 50 ปี  71 24.48 
4. อำยุ 51 -  60 ปี 47 16.21 
5. ไม่ระบุ 1 0.34 

รวม 290 100.00 
 

 จำกตำรำงที่  4.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำส่วนใหญ่มีอำยุ  
31- 40  ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.69 รองลงมำ อำยุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.28 และอำยุ 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.48 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุรำชกำร 

 

อายุราชการ จ านวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่ำ 1 – 10 ปี 125 43.10 
2. 11  – 20 ปี 102 35.17 
3. 21  – 30 ปี  33 11.38 
4. 31 – มำกกว่ำ 40 ป ี 28 9.66 
5. ไม่ระบุ 2 0.69 

รวม 290 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีอำยุรำชกำร
น้อยกว่ำ 1 – 10 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมำมีอำยุรำชกำร 11-20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 35.17 และ มีอำยุรำชกำร 21  – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.38 ตำมล ำดับ  
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ตารางที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

1. มัธยมศึกษำ อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ 126 43.45 
2. ปริญญำตรี  107 36.90 
3. ปริญญำโท 52 17.93 
4. ปริญญำเอก 5 1.72 
5. ไม่ระบุ 0 0.00 

รวม 290 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีระดับ
กำรศึกษำสูงสุดระดับมัธยมศึกษำ อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ และไม่ระบุกำรศึกษำมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 43.45 รองลงมำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 36.90 ระดับปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 
17.93  และระดับปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 5 ตำมล ำดับ 
 

ตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถำมสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ร้อยละ 

1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 126 43.45 
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 106 36.55 
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ 51 17.59 
4. ไม่ระบุ 7 2.41 

รวม 290 100.00 

 จำกตำรำงที่  4.5 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.45 รองลงมำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เลย คิดเป็นร้อยละ 36.55 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 17.59 และไม่ระบุ คิด
เป็นร้อยละ 2.41 ตำมล ำดับ   
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ตารางที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมรับรำชกำรที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นเวลำ 

 

รับราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเวลา จ านวน ร้อยละ 

1. น้อยกว่ำ 1 – 10 ปี 180 62.10 
2. 11  – 20 ปี 74 25.51 
3. 21  – 30 ปี  18 6.20 
4. 31 – มำกกว่ำ 40 ป ี 8 2.80 
5. ไม่ระบุ 10 3.40 

รวม 290 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่รับรำชกำรที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นเวลำน้อยกว่ำ 1 – 10 ปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.10 รองลงมำ  
11 – 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.51 และ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.20 ตำมล ำดับ  
 

ตารางที่ 4.7 ผู้ตอบแบบสอบถำมท ำงำนในหน่วยงำน 

 

ท างานในหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

1. คณะ 147 50.69 
2. ส ำนัก/ศูนย์ 53 18.28 
3. ส่วนงำน/กลุ่มงำน 55 18.97 
4. ไม่ระบุ 35 12.06 

รวม 290 100.00 
  

 จำกตำรำงที่ 4.7 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่ท ำงำนใน
หน่วยงำนระดับคณะมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.69 รองลงมำ ระดับส ำนัก/ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
18.28 และระดับส่วนงำน/กลุ่มงำน คิดเป็นร้อยละ 18.97 ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.8 ผู้ตอบแบบสอบถำมมีสถำนภำพในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

 

สถานะภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ร้อยละ 

1. สำยวิชำกำรหรือผู้สอน 121 41.72 
2. สำยปฏิบัติกำรหรือสำยสนับสนุน 157 54.14 
3. ไม่ระบุ 12 4.14 

รวม 290 100.00 
  

 จำกตำรำงที่ 4.8 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีสถำนะภำพ
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำยปฏิบัติกำรหรือสำยสนับสนุนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.14 
รองลงมำสำยวิชำกำรหรือผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 41.72 และไม่ระบุ 4.14 
 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
 

ตารางที่ 4.9 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในภำพรวม 

 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย  
ไปปฏิบัต ิ  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 3.66 .682 ค่อนข้ำงมำก 
2. ด้ำนสมรรถนะขององค์กำร  3.20 .629 ปำนกลำง 
3. ด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 3.39 .851 ปำนกลำง 
4. ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร 3.26 .806 ปำนกลำง 
5. ด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 3.36 .851 ปำนกลำง 
6. ด้ำนภำวะผู้น ำ 3.33 .854 ปำนกลำง 
7. ด้ำนทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 3.35 .623 ปำนกลำง 
8. ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่ 
    เกี่ยวข้อง 

 
3.29 

 
.809 

 
ปำนกลำง 

9. ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 3.82 .759 ค่อนข้ำงมำก 
รวม 3.41 0.762 ปานกลาง 
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 จำกตำรำงที่ 4.9 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.41) เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 2 ปัจจัย คือ ด้ำนกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน ( =3.82) รองลงมำด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย ( =3.66)  
ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 7 ปัจจัย คือ ด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน( =3.39)  รองลงมำด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ ( =3.36) ด้ำน
ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ( =3.35) ด้ำนภำวะผู้น ำ ( =3.36) ด้ำนกำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ( =3.29) ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร  
( =3.26) และด้ำนสมรรถนะขององค์กำร ( =3.20) ตำมล ำดับ 
 สรุปปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติทั้ง 9 ปัจจัย มีผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ แต่ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 
และด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน จะมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  มำกกว่ำ
ด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน และด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
ด้ำนทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนภำวะผู้น ำ ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร และด้ำนสมรรถนะของ
องค์กำร  
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ตารางที่ 4.10 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนควำมชัดเจน 
 ในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  

 

ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547     
ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏใน
ปัจจุบัน  

 
 

3.73 

 
 

.721 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
2. นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนดสอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547  

 
3.77 

 
.742 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

 
3.55 

 
.855 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4.  นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมส ำคัญและมีควำม
จ ำเป็นที่ต้องปฏิบัติตำม 

 
3.94 

 
.829 

 
ค่อนข้ำงมำก 

5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร
ในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

 
3.32 

 
1.010 

 
ปำนกลำง 

รวม 3.66 .682 ค่อนข้างมาก 
  

 จำกตำรำงที่ 4.10 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำยในควำม
คิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.66) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก มีจ ำนวน 4 ข้อ คือ นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมส ำคัญและมี
ควำมจ ำเป็นที่ต้องปฏิบัติตำม ( =3.94) รองลงมำ นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนด
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ( =3.77) วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ก ำหนดไว้มีควำมเหมำะสมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบัน 
( =3.73) และนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถน ำนโยบำยไปปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน    
( =3.55) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงเพียงข้อเดียว คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมี
วิธีกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ( =3.32)  
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ตารางที่ 4.11 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนสมรรถนะ 
 ขององคก์ำร  

 

ด้านสมรรถนะขององค์การ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. โครงสร้ำงในกำรแบ่งหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏที่ท่ำนสังกัด 

 
 

3.49 

 
 

.898 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
2. โครงสร้ำงองค์กำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมี
สำยกำรบังคับบัญชำที่สำมำรถปฏิบัติตำมภำรกิจได้ตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงแท้จรงิ 

 
 

3.47 

 
 

.918 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
3. โครงสร้ำงองค์กำรภำยในมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเช่ือมต่อควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย 

 
3.37 

 
.882 

 
ปำนกลำง 

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจนตำม พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
 

3.52 

 
 

.919 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
5. ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน 3.40 .953 ค่อนข้ำงมำก 
6. ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ รับทรำบและเข้ำใจ
ระเบียบและค ำสั่งภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงทั่วถึง 

 
3.27 

 
.982 

 
ปำนกลำง 

7. ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถตัดสินใจในขอบข่ำยหน้ำที่ของตน
ได้โดยไม่ต้องรอค ำสั่งจำกผู้บริหำร 

 
3.13 

 
.988 

 
ปำนกลำง 

8. กำรจัดสรรบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนเพียงพอกับ
ภำรกิจในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
3.06 

 
1.070 

 
ปำนกลำง 

9. กำรจัดสรรบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรหรือสำยสนับสนุน 
เพียงพอกับภำรกิจในงำนด้ำนบริกำรอย่ำงเหมำะสม 

 
3.02 

 
1.045 

 
ปำนกลำง 

10. บุคลำกรสำยกำรสอนสังกัดภำควิชำมีจ ำนวนเพียงพอ
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
3.16 

 
.981 

 
ปำนกลำง 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

 

ด้านสมรรถนะขององค์การ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

11. คณะ/ภำควิชำบำงสำขำที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีอำจำรย์
ประจ ำไม่เพียงพอ 

 
3.10 

 
1.096 

 
ปำนกลำง 

12. อำจำรย์ประจ ำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีจ ำนวน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เหมำะสม 

 
2.83 

 
1.086 

 
ปำนกลำง 

13. อุปกรณ์กำรกำรเรียนกำรสอนอยู่ในสภำพพร้อมใช้ต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
2.92 

 
.923 

 
ปำนกลำง 

14. เอกสำรและต ำรำในห้องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏมี
เพียงพอต่อกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  

 
3.02 

 
.987 

 
ปำนกลำง 

15. กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏมีควำมเหมำะสม 

 
2.97 

 
1.003 

 
ปำนกลำง 

16. กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำงำนให้คณะมี
ควำมเหมำะสม 

 
2.91 

 
.961 

 
ปำนกลำง 

17. อำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเหมำะสม 3.37 1.000 ปำนกลำง 
18. มหำวิทยำลัยรำชภัฏปฏิบัติภำรกิจเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

 
3.61 

 
.919 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.20 .629 ปานกลาง 
  

 จำกตำรำงที่ 4.11 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนสมรรถนะขององค์กำรควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ใน
ระดับปำนกลำง ( =3.20) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 
มีจ ำนวน 5 ข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏปฏิบัติภำรกิจเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง   
( =3.61) รองลงมำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ( =3.52) โครงสร้ำงในกำร
แบ่งหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่ท่ำน
สังกัด ( =3.49) โครงสร้ำงองค์กำรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีสำยกำรบังคับบัญชำที่
สำมำรถปฏิบัติตำมภำรกิจได้ตำมวัตถุประสงค์อย่ำงแท้จริง  ( =3.47) ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจใน
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อ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำน ( =3.40) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง  
มีจ ำนวน 13 ข้อ คือ โครงสร้ำงองค์กำรภำยในมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเช่ือมต่อควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย และอำคำรสถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเหมำะสม 
( =3.37) รองลงมำ ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ รับทรำบและเข้ำใจระเบียบและค ำสั่ง
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงทั่วถึง  ( =3.27) บุคลำกรสำยกำรสอนสังกัดภำควิชำมีจ ำนวน
เพียงพอตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ( =3.18) ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถตัดสินใจในขอบข่ำยหน้ำที่ของตน
ได้โดยไม่ต้องรอค ำสั่งจำกผู้บริหำร ( =3.13) คณะ/ภำควิชำบำงสำขำที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีอำจำรย์
ประจ ำไม่เพียงพอ ( =3.10) กำรจัดสรรบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนเพียงพอกับภำรกิจใน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ( =3.06) กำร กำรจัดสรรบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรหรือสำย
สนับสนุน เพียงพอกับภำรกิจในงำนด้ำนบริกำรอย่ำงเหมำะสมและเอกสำรและต ำรำใน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีเพียงพอต่อกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  ( =3.02) กำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเหมำะสม  ( =2.97) อุปกรณ์กำรกำร
เรียนกำรสอนอยู่ในสภำพพร้อมใช้ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ( =2.92) กำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำงำนให้คณะมีควำมเหมำะสม ( =2.92) และอำจำรย์ประจ ำใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีจ ำนวนต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เหมำะสม ( =2.83) ตำมล ำดับ 
 

ตารางที่ 4.12 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรให้ควำม 
                      ร่วมมอืในกำรปฏิบัติงำน 

 

ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมร่วมมือกันในกำร
ปฏิบัติภำรกิจตำม พ.ร.บฺ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 

 
3.49 

 
.888 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. อำจำรย์ร่วมมือในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำร
เรียนสอนให้มีทันสมัยและตรงตำมกรอบมำตรฐำน TQF 

 
3.57 

 
.906 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. อำจำรย์ร่วมมือในกำรเปิดสอนสำขำใหม่ที่สนับสนุน
ในกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ  

 
 

3.45 

 
 

.883 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
4. บุคลำกรสำยวิชำกำรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำ
ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร 

 
3.30 

 
.999 

 
ปำนกลำง 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

 

ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

5. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
3.40 

 
.946 

ปำนกลำง 

6. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมหรือมสี่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 
 

3.54 

 
 

.908 

ค่อนข้ำงมำก 

7. กำรบริหำรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นปัจจัยเอื้อ
ให้บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนร่วมกัน 

 
3.22 

 
1.032 

ปำนกลำง 

8. บุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเสมอ 

 
3.39 

 
.938 

ปำนกลำง 

รวม 3.39 .851 ปานกลาง 
 

 จำกตำรำงที่ 4.12 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนควำมคิดเห็น
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.39) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำก มีจ ำนวน 4 ข้อ คือ อำจำรย์ร่วมมือในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำร
เรียนสอนให้มีทันสมัยและตรงตำมกรอบมำตรฐำน TQF ( =3.57) รองลงมำบุคลำกรให้ควำม
ร่วมมือในกำรเข้ำร่วมหรือมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุ ง และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ( =3.54) บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมร่วมมือกันในกำร
ปฏิบัติภำรกิจตำม พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 ( =3.49) และอำจำรย์ร่วมมือใน
กำรเปิดสอนสำขำใหม่ที่สนับสนุนในกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ ( =3.45) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง มีจ ำนวน 4 ข้อ คือ บุคลำกรให้
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ( =3.40) รองลงมำ บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ ( =3.39) บุคลำกรสำยวิชำกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดท ำผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร  ( =3.30) และกำรบริหำรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นปัจจัยเอื้อให้บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำนร่วมกัน            
( =3.22) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.13 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำร 
 ประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร  

 

ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมรวดเร็ว
ในกำรปฏิบัติงำน 

 
 

3.16 

 
 

.908 

 
 

ปำนกลำง 
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกระบวนกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในอย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

 
3.37 

 
.920 

 
ปำนกลำง 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีหน่วยงำนประสำนงำนระหว่ำง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ
ระดมก ำลังควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 

3.26 

 
 
 

.952 

 
 
 

ปำนกลำง 
รวม 3.26 .806 ปานกลาง 

 

 จำกตำรำงที่ 4.13 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรควำม
คิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.26) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับปำนกลำงทุกข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในอย่ำงสะดวกรวดเร็ว ( =3.37) รองลงมำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีหน่วยงำน
ประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อระดมก ำลังควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ( =3.26) ขั้นตอน
ในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำม
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน ( =3.16) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.14 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรเผยแพร ่
 ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 

ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมี
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง 

 
3.25 

 
.895 

 
ปำนกลำง 

2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรให้
หน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ 

 
3.31 

 
.954 

 
ปำนกลำง 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏจัดท ำวำรสำรวิชำกำรในกำร
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
3.31 

 
1.144 

 
ปำนกลำง 

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ให้กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
หลำกหลำยช่องทำง เช่น คู่มือ แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่ำงๆ 
เป็นต้น 

 
 
 

3.56 

 
 
 

1.009 

 
 
 

ค่อนข้ำงมำก 
รวม 3.36 .851 ปานกลาง 

 

 จำกตำรำงที่ 4.14 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ควำม
คิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.36) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับค่อนข้ำงมำกเพียงข้อเดียว คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรให้กับ
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยหลำกหลำยช่องทำง เช่น คู่มือ แผ่นพับ สื่อออนไลน์
ต่ำงๆ เป็นต้น( =3.56) ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 3 ข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรให้หน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบและมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จัดท ำวำรสำรวิชำกำรในกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ( =3.31) รองลงมำ กำรแจ้ง
ข่ำวสำรต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง ( =3.25) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.15 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนภำวะผู้น ำ  

 

ด้านภาวะผู้น า  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. อธิกำรบดีได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกในกำรปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
3.88 

 
.927 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. อธิกำรบดีแก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในอย่ำงฉับไวทัน
เหตุกำรณ์ 

 
3.48 

 
1.028 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. ผู้บริหำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำม 
พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 มำกกว่ำกำรรักษำ
ต ำแหน่งของตน 

 
 

3.31 

 
 

1.036 

 
 

ปำนกลำง 
4. ผู้บริหำรส่วนใหญ่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกรภำยในปฏิบัติหน้ำที่ของตนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 
 

3.15 

 
 

1.043 

 
 

ปำนกลำง 
5. เมื่อบุคลำกรกระท ำผิดผู้บรหิำรใช้มำตรกำรให้ลงโทษ
อย่ำงเสมอภำค 

 
3.09 

 
1.095 

 
ปำนกลำง 

6. ผู้บริหำรกล้ำแสดงควำมรับผิดชอบและแก้ไขสิง่
ผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน 

 
3.09 

 
1.135 

 
ปำนกลำง 

7. คณบดีมีควำมสำมำรถสูงในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  3.43 1.034 ค่อนข้ำงมำก 
8. ผู้บริหำรเลือกใช้ระเบยีบ หรือค ำสั่งกับบคุลำกรอย่ำง
เหมำะสม 

 
3.27 

 
.911 

 
ปำนกลำง 

รวม 3.33 .854 ปานกลาง 
 

 จำกตำรำงที่ 4.15 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนภำวะผู้น ำควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง( =3.33) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก จ ำนวน 3 
ข้อ คือ อธิกำรบดีได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในกำรปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.88) อธิกำรบดีแก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในอย่ำงฉับไวทันเหตุกำรณ์ 
( =3.48) คณบดีของท่ำนมีควำมสำมำรถสูงในกำรพัฒนำงำนวิชำกำร  ( =3.43) ตำมล ำดับ 
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 5 ข้อ คือ ผู้บริหำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
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รำชภัฏตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 2547 มำกกว่ำกำรรักษำต ำแหน่งของตน ( =3.31) 
รองลงมำผู้บริหำรเลือกใช้ระเบียบ หรือค ำสั่งกับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ( =3.27) ผู้บริหำร
ส่วนใหญ่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรภำยในปฏิบัติหน้ำที่ของตน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ( =3.15) เมื่อบุคลำกรกระท ำผิดผู้บริหำรใช้มำตรกำรให้ลงโทษอย่ำง
เสมอภำค และผู้บริหำรกล้ำแสดงควำมรับผิดชอบและแก้ไขสิ่งผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน  
( =3.09) ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 4.16 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนทัศนคติของ 
 ผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 

ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัต ิ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. พ.ร.บ. ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ยังเหมำะสม
กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 
3.43 

 
.849 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. เห็นด้วยกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ พ.ศ. 2547  

 
3.54 

 
.822 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. มีควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏของท่ำนจะประสบควำมส ำเร็จตำม 
พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
 

3.51 

 
 

.869 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
4. รูปแบบกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏใน
ปัจจุบันมีควำมเหมำะสมแล้ว 

 
3.21 

 
.959 

 
ปำนกลำง 

5. รู้สึกว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพิกเฉยละเลยที่จะไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำย หรือเลือกปฏิบัติเฉพำะส่วน 

 
3.05 

 
.976 

 
ปำนกลำง 

รวม 3.35 .623 ปานกลาง 
 

 จำกตำรำงที่ 4.16 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติควำมคิดเห็น
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.35) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำก จ ำนวน 3 ข้อ คือ เห็นด้วยกับกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ( =3.54) รองลงมำ มีควำมเช่ือมั่นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของ



102 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะประสบควำมส ำเร็จตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.51) และคิดว่ำ 
พ.ร.บ. ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ยังเหมำะสมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏในสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ( =3.43) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 2 ข้อ คือ รูปแบบกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบันมีควำมเหมำะสมแล้ว  ( =3.21) รองลงมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพิกเฉยละเลยที่จะไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย หรือเลือกปฏิบัติเฉพำะส่วน  
( =3.05) ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 4.17 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรสนับสนุน 
 จำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกศิษย์เก่ำ
เป็นอย่ำงดี 

 
3.03 

 
1.000 

 
ปำนกลำง 

2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน และ
องค์กรท้องถิ่นเป็นอย่ำงด ี

 
3.41 

 
.921 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับทุนสนับสนุนในกำรจัดท ำ
วิจัยจำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
3.46 

 
.928 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้จัดหำทุนกำรศึกษำจำก
ภำคเอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษำที่ขำด
แคลนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
 

3.23 

 
 

1.020 

 
 

ปำนกลำง 
รวม 3.29 .809 ปานกลาง 

 

 จำกตำรำงที่ 4.17 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  ด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.29) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก จ ำนวน 3 ข้อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับทุนสนับสนุนในกำร
จัดท ำวิจัยจำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงสม่ ำเสมอ ( =3.46) รองลงมำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับ
กำรสนับสนุนจำกชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเป็นอย่ำงดี ( =3.41) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปำนกลำง จ ำนวน 2 ข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้จัดหำทุนกำรศึกษำจำกภำคเอกชน 
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และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษำที่ขำดแคลนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ( =3.23) รองลงมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกศิษย์เก่ำเป็นอย่ำงดี ( =3.03) ตำมล ำดับ 
 

ตารางที่ 4.18 ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรติดตำม 
 กำรด ำเนินงำน 

 

ด้านการติดตามการด าเนินงาน  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
 

3.74 

 
 

.942 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
2. ผู้บังคับบัญชำมีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรและแผนงำนที่ก ำหนดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 
 

3.64 

 
 

.932 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัย
ทุกปี 

 
 

3.91 

 
 

.765 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
4. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏรับฟงัควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 
 

3.77 

 
 

.853 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองเป็น
ประจ ำทุกปี  

 
4.04 

 
.834 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.82 .759 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.18 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.82) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี  
( =4.04) รองลงมำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัยต่อสภำมหำวิทยำลัยทุกปี ( =3.91) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
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ประเมินผลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ประกอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ( =3.77) มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ( =3.74) ผู้บังคับบัญชำมีกำร 
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรและแผนงำนที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ   
( =3.64) ตำมล ำดับ 
 
 ตอนที่ 3 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ 
 
ตารางที่ 4.19 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
 ในภำพรวม 

 

ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุม  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 3.23 .881 ปำนกลำง 
2. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 3.77 .716 ค่อนข้ำงมำก 
3. ด้ำนสภำพทำงสังคม 3.69 .627 ค่อนข้ำงมำก 
4. ด้ำนเทคโนโลยี 3.82 .786 ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.63 .753 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.19 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกเหนือ 
กำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้ำงมำก ( =3.63) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก  
3 ด้ำน คือ ด้ำนเทคโนโลยี ( =3.82) รองลงมำ ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ( =3.77)  และ
ด้ำนสภำพทำงสังคม ( =3.69) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำงมีเพียงข้อเดียว คือ 
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ( =3.23) 
 สรุปปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ ทั้ง 4 ด้ำน มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรกำรน ำนโยบำย แต่ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 
ด้ำนสภำพทำงสังคม และด้ำนเทคโนโลยี มีผลต่อควำมส ำเร็จมำกกว่ำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง 
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ตารางที่ 4.20 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
 ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 

 

ด้านการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลใหม่มีผลต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

3.50 1.014 ค่อนข้ำงมำก 

2. กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลใหม่มีผลต่อนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

3.41 1.028 ค่อนข้ำงมำก 

3. พรรคกำรเมอืงที่เป็นรัฐบำลเข้ำมำมีบทบำทและ
แทรกแซงกำรบริหำรงำน 

2.84 1.094 ปำนกลำง 

4. นโยบำยของพรรคกำรเมืองที่เป็นรัฐบำลมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

3.11 1.043 ปำนกลำง 

รวม 3.23 .881 ปานกลาง 
 

 จำกตำรำงที่ 4.20 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกเหนือ
กำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมืองควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.23) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 2 ข้อ คือ กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลใหม่มีผลต่อกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.50) รองลงมำ กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลใหม่มีผลต่อนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.41) ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 2 ข้อ คือ นโยบำยของพรรค
กำรเมืองที่ เป็นรัฐบำลมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.11) 
รองลงมำ พรรคกำรเมืองที่เป็นรัฐบำลเข้ำมำมีบทบำทและแทรกแซงกำรบริหำรงำน ( =2.84) 
ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.21 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
 ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 

 

ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ 

 
3.69 

 
.878 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. ภำวะเศรษฐกิจและรำยได้ของครอบครัวมผีลต่อจ ำนวน
กำรศึกษำต่อของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
3.81 

 
.896 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. ควำมก้ำวหน้ำของเศรษฐกิจภำยในประเทศสง่ผลให้
ระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้มีก้ำวหน้ำ 

 
3.81 

 
.815 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.77 .716 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.21 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกเหนือ
กำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 
ควำมคิดเห็นภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.77) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ ภำวะเศรษฐกิจและรำยได้ของครอบครัวมีผลต่อ
จ ำนวนกำรศึกษำต่อของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และควำมก้ำวหน้ำของเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศส่งผลให้ระบบกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้มีก้ำวหน้ำ ( =3.81) 
รองลงมำภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.69) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.22 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
 ด้ำนสภำพทำงสังคม 

 

ด้านสภาพทางสังคม  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชุมชนส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่โดยรอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ให้กำรยอมรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
3.94 

 
.844 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. สถำนประกอบกำรภำคเอกชนให้กำรยอมรับนักศกึษำที่
จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
3.44 

 
.911 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. สภำพสังคมในปัจจุบันส่งผลให้กำรวำงนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเปลี่ยนแปลงไป 

 
3.60 

 
.821 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4. สภำพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมอุตสำหกรรมมำกขึ้น
ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องพัฒนำหลักสูตรตำมควำม
ต้องกำรภำคอุตสำหกรรม 

 
 

3.77 

 
 

.821 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
รวม 3.69 .627 ค่อนข้างมาก 

  

 จำกตำรำงที่ 4.22 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกเหนือ
กำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนสภำพทำงสังคมควำมคิดเห็น
ภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.69) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ ชุมชนส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่โดยรอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้กำร
ยอมรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ( =3.94) รองลงมำ สภำพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมอุตสำหกรรม
มำกขึ้นท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม       
( =3.77) สภำพสังคมในปัจจุบันส่งผลให้กำรวำงนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเปลี่ยนแปลง
ไป ( =3.60) สถำนประกอบกำรภำคเอกชนให้กำรยอมรับนักศึกษำที่จบจำกมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ ( =3.44) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.23 ปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มผีลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ  
               ด้ำนเทคโนโลย ี

 

ด้านเทคโนโลยี  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. เทคโนโลยีช่วยระบบงำนทะเบียนของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏในกำรบริกำรนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
3.78 

 
.963 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. เทคโนโลยีช่วยให้ทุกคนเข้ำถึงทรพัยำกรสำรสนเทศ
ต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยในห้องสมุดของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏได้สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

 
 

3.82 

 
 

.865 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
3. เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำส่งเสริมใหม้ีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ท ำให้คุณภำพกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
 

3.70 

 
 

.993 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
4. เครอืข่ำยอินเทอร์เน็ตช่วยให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพและ
ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น 

 
 

4.01 

 
 

.915 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
รวม 3.82 .786 ค่อนข้างมาก 

  

 จำกตำรำงที่ 4.23 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกเหนือ
กำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนเทคโนโลยีควำมคิดเห็น
ภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.82) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตช่วยให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพและทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น ( =4.01) รองลงมำ เทคโนโลยี
ช่วยให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยในห้องสมุดของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏได้สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  ( =3.82) เทคโนโลยีช่วยระบบงำนทะเบียนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในกำรบริกำรนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ( =3.78) และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ท ำให้
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ( =3.70) 
ตำมล ำดับ 
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 ตอนที่ 4 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ  
 

ตารางที่ 4.24 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในภำพรวม 

 

การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 

1. ด้ำนกำรสอน 3.58 .708 ค่อนข้ำงมำก 
2. ด้ำนกำรวิจัย 3.27 .767 ปำนกลำง 
3. ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 3.53 .772 ค่อนข้ำงมำก 
4. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3.74 .815 ค่อนข้ำงมำก 
5. ด้ำนผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐำนะครู 3.74 .743 ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.55 .645 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.24 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติภำพรวมระดับควำมส ำเร็จ อยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.55) 
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู  ( =3.74)  รองลงมำด้ำน
กำรสอน ( =3.58) และด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ( =3.53) ตำมล ำดับ ควำมคิดเห็น
อยู่ในระดับปำนกลำงเพียงด้ำนเดียว คือ ด้ำนกำรวิจัย ( =3.27) 
 สรุปกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติทั้ง 5 ด้ำนอยู่ในระดับควำมส ำเร็จ
ค่อนข้ำงมำก คือ ด้ำนกำรสอน ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง 
คือ ด้ำนกำรวิจัย  
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ตารางที่ 4.25 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรสอน 

 

ด้านการสอน  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีคุณภำพและ
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน 

 
3.57 

 
.827 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถหำ
งำนได้ร้อยละ 80 

 
3.58 

 
.826 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถเปิดสอนสำขำวิชำที่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 
3.57 

 
.849 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4. กำรพัฒนำหลักสูตรตรงตำมควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น 3.59 .840 ค่อนข้ำงมำก 
5. กำรสอนนักศึกษำสำขำวิชำต่ำงๆ ได้มำตรฐำนใกล้เคียง
กับมหำวิทยำลัยอื่นๆ 

 
3.60 

 
.854 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.58 .708 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.25 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรสอนระดับควำมส ำเร็จภำพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก
( =3.58) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ 
กำรสอนนักศึกษำสำขำวิชำต่ำงๆ ได้มำตรฐำนใกล้เคียงกั บมหำวิทยำลัยอื่นๆ ( =3.60) 
รองลงมำ กำรพัฒนำหลักสูตรตรงตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น  ( =3.59) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถหำงำนได้ร้อยละ 80 ( =3.58) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีคุณภำพและมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน และ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีคุณภำพและมีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับของ
ตลำดแรงงำน ( =3.57) ตำมล ำดับ  
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ตารางที่ 4.26 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรวิจัย 

 

ด้านการวิจัย  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำผลงำนวิจัย 

 
3.53 

 
.916 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏท ำผลงำนวิจัยคนละไม่ต่ ำ
กว่ำ 1 เรื่องในเวลำ 2 ปี 

 
3.21 

 
.938 

 
ปำนกลำง 

3. ผลงำนวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ถูกน ำไป
ประยุกต์ใช้ 

 
3.09 

 
.983 

 
ปำนกลำง 

4. อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏส่วนใหญ่จัดท ำงำนวิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
3.36 

 
.974 

 
ปำนกลำง 

5. อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถหำทุนมำสนับสนุน
กำรวิจัยของตนนอกเหนือจำกงบประมำณของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 
 

3.15 

 
 

.953 

 
 

ปำนกลำง 
รวม 3.27 .767 ปานกลาง 

 

 จำกตำรำงที่ 4.26 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรวิจัยระดับควำมส ำเร็จภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 
( =3.27) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำกเพียงข้อ
เดียว คือ อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำผลงำนวิจัย   
( =3.53) ระดับควำมส ำเร็จอยู่ในระดับปำนกลำง จ ำนวน 4 ข้อ คือ อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ส่วนใหญ่จัดท ำงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ( =3.36) รองลงมำ อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ท ำผลงำนวิจัยคนละไม่ต่ ำกว่ำ 1 เรื่องในเวลำ 2 ป ี( =3.21) อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถ
หำทุนมำสนับสนุนกำรวิจัยของตนนอกเหนือจำกงบประมำณของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
( =3.15) ผลงำนวิจัยของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ถูกน ำไปประยุกต์ใช้  ( =3.09) 
ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.27 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่ 
 สังคม 

 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ 

 
3.48 

 
.916 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และ
เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรทำงภูมิปัญหำท้องถิ่น  

 
3.42 

 
.983 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำร
เป็นวิทยำกรให้หน่วยงำนภำยนอก 

 
3.46 

 
.946 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4. โครงกำรฝึกอบรมที่จัดโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบ
ผลส ำเร็จ 

 
3.50 

 
.872 

 
ค่อนข้ำงมำก 

5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสงัคม  3.80 .876 ค่อนข้ำงมำก 
รวม 3.53 .772 ค่อนข้างมาก 

 

 จำกตำรำงที่ 4.27 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมระดับควำมส ำเร็จภำพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.53) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสังคม  ( =3.80) 
รองลงมำโครงกำรฝึกอบรมที่ จัดโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบผลส ำเร็จ  ( =3.50) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ  
( =3.48) อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรเป็นวิทยำกรให้หน่วยงำน
ภำยนอก ( =3.46) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรทำงภูมิปัญหำท้องถิ่น ( =3.42) ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 4.28 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ 
 วัฒนธรรม 

 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 
1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมส ำคัญกับกำรเสรมิสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ และควำมภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

 
 

3.93 

 
 

.810 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

 
3.77 

 
.886 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในฐำนะที่เป็น
ศูนย์วิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
3.61 

 
.996 

 
ค่อนข้ำงมำก 

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 
3.65 

 
.994 

 
ค่อนข้ำงมำก 

5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษำใน
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.81 

 
.934 

 
ค่อนข้ำงมำก 

6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ร่วมมือกับรัฐและเอกชนในกำร
จัดกิจกรรมรณรงค์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

 
3.70 

 
.953 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.74 .815 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.28 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมระดับควำมส ำเร็จภำพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.74) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำกทุกข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในคุณค่ำ และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ( =3.93) รองลงมำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ( =3.81) มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสำมำรถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ( =3.77) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ร่ วมมือกับรัฐและเอกชนในกำร จัดกิจกรรมรณรงค์ทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม  ( =3.70) มหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุ ง
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ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ( =3.65) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในฐำนะที่
เป็นศูนย์วิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ( =3.61) ตำมล ำดับ 

 
ตารางที่ 4.29 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนผลิตครูและสง่เสริมวิทยฐำนะ 
 ครู 
 

ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  S.D. 
ระดับ

ความส าเร็จ 

1. มหำวิทยำรำชภัฏผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ 
คู่คุณธรรมและมีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

 
3.85 

 
.836 

 
ค่อนข้ำงมำก 

2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ตรงตำม
มำตรฐำนทัดเทียบมหำวิทยำลัยอื่นๆ 

 
3.80 

 
.876 

 
ค่อนข้ำงมำก 

3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเปิดหลักสูตรที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้คร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพิ่ม 
วิทยฐำนะ 

 
 

3.87 

 
 

.871 

 
 

ค่อนข้ำงมำก 
4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเปิดอบรมหลักสูตร 
ระยะสั้นที่เป็นกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
3.48 

 
1.014 

 
ค่อนข้ำงมำก 

รวม 3.74 .743 ค่อนข้างมาก 
 

 จำกตำรำงที่ 4.29 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 290 คน พบว่ำ กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ  ด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูระดับควำมส ำเร็จภำพ
รวมอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก ( =3.74) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ระดับควำมส ำเร็จอยู่ใน
ระดับค่อนข้ำงมำก ทุกข้อ คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเปิดหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพิ่มวิทยฐำนะ ( =3.87) รองลงมำ มหำวิทยำรำชภัฏผลิตบัณฑิตที่
มีควำมรู้คู่คุณธรรมและมีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ( =3.85) มหำวิทยำลัยรำชภัฏผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนทัดเทียบมหำวิทยำลัยอื่นๆ ( =3.80) ระดับควำมส ำเร็จใน
ระดับปำนกลำงมีเพียงข้อเดียว คือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นกำร
พัฒนำบุคลำกร ( =3.48) ตำมล ำดับ 
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  ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

  

  ข้อเสนอแนะของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนและบุคลำกรสำยปฏิบัติงำน
หรือสำยสนับสนุน สำมำรถสรุปได้ดังน้ี 
  1. ด้ำนกำรสอน ในด้ำนบวก พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมช่ืนชมด้ำนกำร
เรียนกำรสอนมีควำมเหมำะสมทุกอย่ำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏองค์รวมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว  ในด้ำน
ลบ พบว่ำ อำจำรย์ไม่เพียงพอ ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรเชิญอำจำรย์จำกภำยนอกมำสอน
ถ่ำยทอดได้ไม่ดีเท่ำที่ควร กำรเรียนกำรสอนควรเน้นในเชิงปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎี อำจำรย์ผู้สอน
ควรเตรียมกำรสอนให้มำกกว่ำน้ี มีเวลำสอนนักศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้ควำมส ำคัญกับ
นักศึกษำและกำรสอนอย่ำงแท้จริง ควรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มี
ควำมก้ำวหน้ำ ได้มำตรฐำน ชัดเจน ทันสมัย และควรส่งเสริมกิจกรรม กำรศึกษำนอกสถำนที่
นอกห้องเรียนหรือที่มีแหล่งเรียนรู้จริง 
  2. ด้ำนสมรรถนะขององค์กำรในด้ำนบวก อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนมีควำม
ทันสมัย บรรยำกำศดี อำคำรเรียนทันสมัย ในด้ำนลบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏควรหมั่นตรวจเช็ค
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และเพียงพอต่อนักศึกษำสถำน
ที่ตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำรเดินทำงไม่ค่อยสะดวก อยู่ห่ำงจำกถนนสำยหลักมำกเกินไป และ
ไม่ค่อยมีรถผ่ำน อยำกให้มีรถประจ ำทำงว่ิงผ่ำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรในด้ำนลบ ควรมีกำรแจ้งข่ำวสำร
ให้กับบุคลำกรและนักศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง ชัดเจน ต่อเน่ือง และสม่ ำเสมอ  กำรติดต่อ
ประสำนงำนภำยในมหำวิทยำลัยควรมีควำมรวดเร็วและชัดเจน ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏควร
ติดตำมนักศึกษำที่จบกำรศึกษำเป็นระยะๆ ส่งข่ำวสำรถึงศิษย์เก่ำอย่ำงสม่ ำเสมอ สมำคมศิษย์เก่ำ
ควรจะท ำให้ชัดเจน 
  4. ด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในด้ำนลบ สำขำบำงสำขำจบมำแล้วนักศึกษำ
หำงำนท ำค่อนข้ำงยำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏควรติดตำมนักศึกษำที่จบไปแล้วว่ำมีงำนท ำหรือไม่  
 
 ส่วนที่ 2 ทดสอบสมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม  
 

  2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไปปฏิบัติของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ในส่วนน้ีประกอบด้วยตำรำงที่ส ำคัญ 3 ตำรำง 
คือ ตำรำงที่ 4.30 ถึง ตำรำงที่ 4.37 ดังมีรำยละเอียดในตำรำงต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี 



ตารางที่ 4.30 แสดงค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน (n = 132) 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 1 .530** .635** .300** .490** .499** .586** .433** .528** .248** .217* .260** .463** .385** .378** .307** .506** .407** .418** 

2. สมรรถนะขององค์กำร   1 .745** .580** .686** .670** .599** .724** .617** .430** .348** .404** .654** .710** .664** .658** .713** .537** .596** 

3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน   1 .483** .709** .677** .552** .643** .695** .393** .238** .401** .564** .702** .674** .654** .732** .594** .573** 

4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร    1 .464** .513** .488** .474** .425** .277** .209* .323** .473** .459** .437** .402** .520** .334** .345** 

5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพนัธ ์     1 .542** .461** .767** .607** .418** .283** .402** .528** .611** .574** .595** .652** .495** .573** 

6. ภำวะผู้น ำ      1 .511** .610** .618** .279** .234** .347** .428** .608** .655** .618** .605** .559** .441** 

7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ       1 .570** .414** .404** .391** .342** .485** .437** .459** .371** .493** .353** .384** 

8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง        1 .552** .432** .417** .424** .582** .640** .627** .657** .675** .514** .554** 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน         1 .356** .386** .552** .516** .612** .653** .574** .664** .575** .616** 

10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง          1 .599** .433** .547** .334** .385** .296** .314** .170 .361** 

11. ควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ           1 .549** .452** .342** .302** .225** .337** .209* .322** 

12. สภำพทำงสังคม            1 .589** .492** .609** .422** .433** .390** .461** 

13. เทคโนโลย ี             1 .526** .570** .458** .530** .500** .547** 

14. กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ              1 .799** .801** .869** .784** .807** 

      14.1 กำรสอน               1 .862** .715** .643** .688** 

      14.2 กำรวิจัย                1 .658** .541** .575** 

      14.3 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม                 1 .723** .731** 

      14.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม                  1 .713** 

      14.5 ผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐำนะคร ู                   1 

*, ** มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ α = .05 และ .01 ตำมล ำดับ 
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 จำกตำรำงที่  4.30 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในแต่ละด้ำน พบว่ำ 
 1. ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
สอนพบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนสูงสุด และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ     
α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร สมรรถนะขององค์กำร และภำวะผู้น ำ นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมด
มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 2.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
วิจัย พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนสมรรถนะขององค์กำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยสูงสุด และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 
รองลงมำคือ ตัวแปร กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรวิจัย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 3.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมสูงสุด และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร  สมรรถนะของ
องค์กำร  และกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมด
มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 4.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรมสูงสุด และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และภำวะผู้น ำ นอกจำกน้ีตัวแปรย่อยทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ α = .01 แถบทั้งสิ้น มีเพียงตัวแปร ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญ
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ทำงสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำร
น ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม  
 5.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนสมรรถนะขององค์กำร มีควำมสัมพันธ์กับ
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูสูงสุด และมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์นอกจำกน้ีตัวแปรย่อยทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์
กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 ในภำพรวมสำมำรถสรุปได้ว่ำ ในกลุ่มของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ตัวแปร
ทำงด้ำนสมรรถนะขององค์กำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติสูงสุด และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรให้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติงำน และกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  นอกจำกน้ีตัว
แปรย่อยทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ  อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น และระหว่ำงตัวแปรย่อยของปัจจัยภำยในและภำย
นอกเหนือกำรควบคุม ก็มีควำมสัมพันธ์กันสูงมำก มีเพียงตัวแปร ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของนโยบำย และควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจกับกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 เท่ำน้ัน ส่วนตัวแปรอื่นๆ มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมแปรปรวนของปัจจัยภำยใน 
        ภำยนอกเหนือกำรควบคุมและกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ของ 
         บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผูส้อน 

 

ตัวแปร 
 S.D. 

ค่าความ
แปรปรวน 

1 ปัจจัยภายใน 3.318 .813 .661 
1.1 ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 3.621 .806 .649 
1.2 สมรรถนะขององค์กำร  3.015 .925 .855 
1.3 กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 3.339 .721 .520 
1.4 กำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร 2.962 .927 .859 
1.5 กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 3.362 .880 .775 
1.6 ภำวะผู้น ำ 3.116 .997 .994 
1.7 ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ 3.237 .630 .397 
1.8 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 3.114 .978 .956 
1.9 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 3.674 .945 .893 
2. ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุม 3.606 .872 .760 
2.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 3.121 1.070 1.146 
2.2 ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 3.689 .892 .796 
2.3 สภำพทำงสังคม 3.735 .828 .685 
2.4 เทคโนโลย ี 3.758 1.042 1.086 
3. การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 3.508 .895 .801 
3.1 กำรสอน 3.318 .850 .722 
3.2 กำรวิจัย 3.121 .989 .978 
3.3 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 3.371 1.022 1.044 
3.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3.712 .993 .985 
3.5 ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู 3.773 .921 .849 
 

 จำกตำรำงที่ 4.31 พบว่ำ หำกพิจำรณำโดยรวมของปัจจัยภำยในและภำยนอกเหนือ
กำรควบคุม จะพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยภำยในโดยรวมมีค่ำเฉลี่ย คือ 3.318 น้อยกว่ำปัจจัยภำย
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นอกเหนือกำรควบคุม คือ 3.606  ซึ่งหมำยถึงปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมมีควำมสัมพันธ์สงู
กว่ำปัจจัยภำยในในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ  เมื่อพิจำรณำ ปัจจัยแต่ละด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนเทคโนโลยี มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.758  และปัจจัยด้ำนกำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อสื่อสำร มีค่ำเฉลี่ยน้อยสุด คือ 2.962  หมำยถึง ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติสูงสุด และปัจจัยกำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อสื่อสำรมีมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติน้อยที่สุด  
ส่วนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ พบว่ำ ด้ำนกำรผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐำนะครูมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.773 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรวิจัย คือ 3.121 หมำยถึง กำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุด และกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย 
มีประสิทธิภำพน้อยที่สุดจำกทั้ง 5 ด้ำน 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ ด้ำนกำรสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน 
                                 (n = 132) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
-.126 (5) 

 
-.123 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .149 (4) .165 .159 (4) .176* .661 .012 
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
.263 (1) 

 
.228* 

 
.234 (1) 

 
.203* 

 
.449 

 
.449 

4. กำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อส่ือสำร 

 
-.023 (6) 

 
-.026 

    

5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
-.125 (7) 

 
-.128 

    

6. ภำวะผู้น ำ .202 (3) .241** .230 (3) .275** .649 .056 
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไป
ปฏิบัต ิ

 
-.005 (8) 

 
-.004 

    

8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.179 (9) 

 
.210* 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .084 (10) .095     
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง .009 (11) .012     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ -.147 (12) -.158*     
12. สภำพทำงสังคม .407 (2) .403** .379 (2) .375** .593 .143 

13. เทคโนโลย ี .015 (13) .019     
ค่ำคงที่ (Constant) .382 -.091 

Multiple R .833 .813 
R2 .694 .661 

Adjusted R2 .659 .650 
F 19.565** 59.020** 
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 จำกตำรำงที่ 4.32 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอน ได้ร้อยละ 69.4 คือ มีค่ำ R2 = .694  และมี
ค่ำของ F เท่ำกับ 19.565 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ 
ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอน ได้ร้อยละ 44.9 ในขณะที่ตัวแปรทั้ง
ชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 69.4  เมื่อเพิ่มตัวแปรสภำพทำงสังคม พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัว
แปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
59.3 ตัวแปรภำวะผู้น ำ จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9 และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่
สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรสมรรถนะขององค์กำร ซึ่งอธิบำย
ตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.1 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 59.020 ซึ่งมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  (f)  = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ
ด้ำนกำรสอนของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับกำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน สภำพทำงสังคม ภำวะผู้น ำ และสมรรถนะขององค์กำรจึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำย
ไปปฏิบัติในด้ำนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์
ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 4 ตัว คือ กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 สภำพทำงสังคม ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 ภำวะผู้น ำ ใน
ที่น้ีให้มีค่ำ = X3 และสมรรถนะขององค์กำร ในที่น้ีให้มีค่ำ = X4 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้
ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.091+ .234 X1  + .379 X2 + .230  X3 + .159 X4   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนกำรสอนสร้ำงควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน 
ค ำนึงถึงสภำพทำงสังคม ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ และเพิ่มสมรรถนะขององค์กำร ซึ่งจะมีผลท ำให้
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กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำ
สัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ ด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน 
                      (n = 132) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
-.216 (3) 

 
-.181* 

 
-.269 (3) 

 
-.226** 

 
.539 

 
.024 

2. สมรรถนะขององค์กำร  .251 (5) .238*     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน 

 
.437 (2) 

 
.325** 

 
.552 (2) 

 
.411** 

 
.514 

 
.091 

4. กำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อส่ือสำร 

 
-.020 (6) 

 
-.019 

    

5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
-.065 (7) 

 
-.057 

    

6. ภำวะผู้น ำ .183 (4) .188* .240 (4) .245** .568 .029 
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.185 (8) -.119     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.341 (1) 

 
.344** 

 
.331 (1) 

 
.334** 

 
.423 

 
.423 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .050 (9) .049     
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.060 (10) -.065     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ -.072 (11) -.066     
12. สภำพทำงสังคม .203 (12) .172*     
13. เทคโนโลย ี -.057 (13) -.061     

ค่ำคงที่ (Constant) .628 .449 
Multiple R .782 .754 

R2 .611 .568 
Adjusted R2 .566 .554 

F 13.534** 39.754** 
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 จำกตำรำงที่ 4.33 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย ได้ร้อยละ 61.1 คือ มีค่ำ R2 = .611  และมีค่ำ
ของ F เท่ำกับ 13.534 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ 
ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรสนับสนุน
จำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยได้ร้อยละ 42.3 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถ
อธิบำยได้ร้อยละ 61.1  เมื่อเพิ่มตัวแปรกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ สำมำรถ
อธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51.4 ตัวแปรควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 53.9 และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปร
ภำวะผู้น ำ ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.8 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F 
เท่ำกับ 39.754 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f)  = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับกำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ควำมชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของนโยบำย และภำวะผู้น ำ จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนกำรวิจัยมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน 
พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 4 ตัว คือ กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 ควำม
ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 และภำวะผู้น ำ ในที่น้ีให้มีค่ำ = X4 
ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  .449 + .331 X1  + .552 X2 + -.269 X3 + .240 X4   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกแสดงว่ำตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์ไปทำง
เดียวกัน แต่ในเชิงลบแสดงว่ำตัวแปรบำงตัวมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์แบบผกผัน พบว่ำ ตัว
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แปรที่มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ คือ ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  แสดงว่ำกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันค่อนข้ำงน้อย เน่ืองจำกกำรท ำควำมเข้ำใจถึงควำมชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของนโยบำยค่อนข้ำงน้อย ดัง น้ันควรมีกำรสร้ำงควำมควำมชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของนโยบำยให้ตรงกันไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อส่งเสริมกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรวิจัยสูงขึ้น และกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนก็มีผลด้วยเช่นกันดังน้ันควรสร้ำงให้บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือ
ผู้สอนเข้ำมำมีส่วนร่วมให้มำกที่สุด รวมถึงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ควำมเป็นภำวะผู้น ำของ
บริหำร และกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำพัฒนำงำนด้ำนงำนวิจัย  ก็จะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรวิจัยมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่
ละตัวแปร 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ  ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรอืผู้สอน  
 

                  (n = 132) 

ตัวแปร 

Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
.049 (5) 

 
.039 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .183 (6) .166     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .426 (1) .303** .451 (1) .321** .532 .532 
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร .143 (4) .131 .150 (4) .137* .649 .013 
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.063 (7) 

 
.053 

    

6. ภำวะผู้น ำ -.014 (8) -.013     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.106 (9) -.065     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.207 (2) 

 
.199 

 
.281 (2) 

 
.271** 

 
.603 

 
.070 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .201 (3) .187* .258 (3) .240** .636 .034 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.122 (10) -.126     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .142 (11) .125     
12. สภำพทำงสังคม -.010 (12) -.008     
13. เทคโนโลย ี -.027 (13) -.028     

ค่ำคงที่ (Constant) -.437 -.412 
Multiple R .819 .806 

R2 .670 .649 
Adjusted R2 .632 .638 

F 17.502** 56.044** 
 

 จำกตำรำงที่ 4.34 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ได้ร้อยละ 67.0 คือ 
มีค่ำ R2 = .670 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 17.502 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อ
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พิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัว
แปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคมมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเพียงตัวแปรเดียว 
สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมได้ร้อยละ 53.2 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 67.0 เมื่อเพิ่มตัวแปรกำร
สนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60.3 ตัวแปรกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.6 และ
ตัวแปรสุดท้ำยที่ เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรกำร
ประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9 ตัวแปรใน
สมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 56.044 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ ในกำร
น ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของบุคลำกรสำย
วิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับ กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน กำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อสื่อสำร จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ของบุคลำกร
สำยวิชำกำรหรือผู้สอน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 4 ตัว คือ กำรให้ควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 และกำรประสำนงำนและกำร
ติดต่อสื่อสำร ในที่น้ีให้มีค่ำ = X4 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.412 + .451 X1  + .281 X2 + .258 X3 + .150 X4   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ควรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
สำยวิชำกำรหรือผู้สอน ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน ร่วมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำ
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นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

    ปฏิบัต ิ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผูส้อน                      
                   (n = 132) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta B beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
-.030 (6) 

 
-.025 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  -.043 (7) -.040     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .348 (1) .257 .300 (1) .221* .342 .342 
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.041 (8) -.039     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
-.009 (9) 

 
-.008 

    

6. ภำวะผู้น ำ .228 (3) .231* .222 (3) .225* .418 .027 
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.112 (10) -.071     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.135 (11) 

 
.135 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .186 (2) .179 .219 (2) .211* .391 .049 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.241 (5) -.258** -.216 (5) -.231** .476 .038 
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .038 (12) .035     
12. สภำพทำงสังคม .039 (13) .033     
13. เทคโนโลย ี .248 (4) .262* .259 (4) .273** .437 .019 

ค่ำคงที่ (Constant) 1.001 .898 
Multiple R .700 .690 

R2 .489 .476 
Adjusted R2 .430 .454 

F 8.256** 21.759** 
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 จำกตำรำงที่ 4.35 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม ได้ร้อยละ 48.9 
คือ มีค่ำ R2 = .489 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 8.256 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อ
พิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัว
แปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลป
และวัฒนธรรมมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเพียงตัวแปรเดียว 
สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรมได้ร้อยละ 34.2 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 48.9  เมื่อเพิ่มตัว
แปรกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1ตัวแปร
ภำวะผู้น ำ จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8 ตัวแปรเทคโนโลยี จะอธิบำยตัวแปรตำม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.7 และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ 
ได้แก่ ตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ  47.6 ตัว
แปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 21.759 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ 
ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมของ
บุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับ กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน ภำวะผู้น ำ และเทคโนโลยี จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปและวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอย
พหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 5 ตัว 
คือ กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ี
ให้มีค่ำ = X2 ภำวะผู้น ำ ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 เทคโนโลยี ในที่น้ีให้มีค่ำ = X4 และกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ในที่น้ีให้มีค่ำ = X5 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  .898 + .300 X1  + .219 X2 + .222 X3 + .259 X4 + -.216 X5   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกแสดงว่ำตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์ไปทำง
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เดียวกัน แต่ในเชิงลบแสดงว่ำตัวแปรบำงตัวมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์แบบผกผัน พบว่ำ  
ตัวแปรที่มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ คือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง  แสดงว่ำ ถ้ำบุคลำกรสำย
วิชำกำรหรือผู้สอนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมำกเท่ำไหร่ ก็มีผลต่อกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมน้ันลดลง เพรำะบุคลำกรสำย
วิชำกำรหรือผู้สอนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมำกกว่ำมุ่งเน้นที่จะน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม ควรมีกำรสนับสนุนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน กำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน ภำวะผู้น ำ และเทคโนโลยี  ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำ
สัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ  ด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรอืผู้สอน  
            (n = 132) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b Beta B beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
.018 (4) 

 
.017 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .182 (2) .184 .227 (2) .230* .433 .069 
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .099 (5) .078     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.048 (6) -.049     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.110 (7) 

 
.104 

    

6. ภำวะผู้น ำ -.082 (8) -.090     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.063 (9) -.043     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.098 (10) 

 
.106 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .292 (1) .303** .356 (1) .370** .365 .365 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.011 (11) -.013     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ -.003 (12) -.003     
12. สภำพทำงสังคม .076 (13) .069     
13. เทคโนโลย ี .119 (3) .136 .166 (3) .189* .454 .020 

ค่าคงที่ (Constant) .977 1.142 
Multiple R .693 .674 

R2 .480 .454 
Adjusted R2 .419 .440 

F 7.945** 33.779** 
 

 จำกตำรำงที่ 4.36 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู ได้ร้อยละ 48.0  มี
ค่ำ R2 = .480 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 7.945 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำ
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ตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดี
ที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐำนะครูมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำร
น ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูได้ร้อยละ 36.5 
ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 48.0  เมื่อเพิ่มตัวแปรสมรรถนะขององค์กำร 
พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐำนะครูเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.3  และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุด
ของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรเทคโนโลยี ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
45.4 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 33.779 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f) = 01 
กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน สมรรถนะของ
องค์กำร และเทคโนโลยี จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐำนะครูมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุด
ตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู 
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 3 ตัว คือ กำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 สมรรถนะขององค์กำร ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 และ
เทคโนโลยี ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  1.142 + .356 X1  + .227 X2 + .166 X3  
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู ในกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือ
ผู้สอน ควรมีติดตำมกำรด ำเนินงำน สร้ำงสมรรถนะขององค์กำร และเพิ่มเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผล
ท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู มี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ โดยรวมของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผูส้อน  
            (n = 132) 

 

ตัวแปร 

Regression Coefficient 

b beta B beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
-.114 (4) 

 
-.106 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .281 (1) .297** .343 (1) .363** .487 .487 
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .477 (2) .397** .421 (2) .106** .559 .072 
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร .050 (5) .053     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
-.024 (6) 

 
-.023 

    

6. ภำวะผู้น ำ .086 (7) .099     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.167 (8) -.120     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.143 (9) 

 
.161 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .023 (10) .025     
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.115 (11) -.139     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .124 (12) .128     
12. สภำพทำงสังคม .170 (3) .161 .206 (3) .195** .590 .031 
13. เทคโนโลย ี -.039 (13) -.047     

คำ่คงที่ (Constant) .538 .274 
Multiple R .801 .768 

R2 .641 .590 
Adjusted R2 .600 .580 

F 13.611** 63.789** 
 

 จำกตำรำงที่ 4.37 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ทั้ง  13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมได้ร้อยละ 64.1 มีค่ำ R2 = .641 และมีค่ำของ F 
เท่ำกับ 13.611 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัว
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แปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมมำกที่สุด คือ ตัวแปร สมรรถนะขององค์กำร 
เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมได้ร้อย
ละ 48.7 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 64.1 เมื่อเพิ่มตัวแปรกำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไปปฏิบัติโดยรวม เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.9  และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของ
กำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรสภำพทำงสังคม ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 59.0 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 63.789 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ   
(f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมของบุคลำกรสำย
วิชำกำรหรือผู้สอนขึ้นอยู่กับ สมรรถนะขององค์กำร กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน และ
สภำพทำงสังคม จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถ
เขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวม ของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำ
สู่สมกำร 3 ตัว คือ สมรรถนะขององค์กำร  ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 กำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 และสภำพทำงสังคม ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 ดังน้ันสมกำรท ำนำย
เขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  .274 + .343 X1  + .421  X2 + .206 X3  
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในโดยรวม ในกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน ควรสร้ำงสมรรถนะของ
องค์กำร ส่งเสริมกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือผู้สอน 
และค ำนึงถึงสภำพทำงสังคม ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติใน
โดยรวม มีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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  2.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน ภำยนอก ที่มีส่วนสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ในส่วนน้ี
ประกอบด้วยตำรำงที่ส ำคัญ 3 ตำรำง คือ ตำรำงที่ 4.38 ถึง ตำรำงที่ 4.45 ดังมีรำยละเอียดใน
ตำรำงต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี 



ตารางที่ 4.38 แสดงค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆ ที่มีส่วนสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน  
                                                                                                                                                                                                                                                                    (n = 158) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 1.000 .586** .675** .588** .493** .547** .552** .411** .606** -.231** -.023 .191* .240** .415** .337** .353** .480** .438** .550** 

2. สมรรถนะขององค์กำร   1.000 .704** .578** .669** .693** .580** .537** .587** -.204* -.063 .202* .257** .583** .543** .539** .561** .453** .576** 

3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน   1.000 .602** .663** .720** .616** .504** .611** -.210* -.025 .200* .278** .504** .427** .565** .471** .498** .509** 

4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร    1.000 .577** .582** .493** .474** .583** -.100 -.002 .416** .260** .479** .446** .404** .512** .399** .504** 

5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพนัธ ์     1.000 .569** .510** .569** .492** -.257** .070 .262** .235** .592** .502** .536** .568** .539** .483** 

6. ภำวะผู้น ำ      1.000 .606** .457** .606** -.091 -.006 .237** .303** .559** .500** .572** .553** .442** .519** 

7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ       1.000 .484** .547** -.182* -.220** .227** .168* .474** .472** .449** .481** .369** .444** 

8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง        1.000 .488** -.144 .053 .405** .391** .534** .512** .562** .606** .473** .499** 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน         1.000 -.056 .077 .386** .338** .586** .513** .431** .595** .543** .685** 

10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง          1.000 .229** -.013 .002 -.035 -.073 -.064 -.073 -.147 -.194* 

11. ควำมผนัผวนทำงเศรษฐกิจ           1.000 .230** .376** .194* .245** .176* .128 .164* .081 

12. สภำพทำงสังคม            1.000 .489** .385** .536** .321** .389** .352** .486** 

13. เทคโนโลย ี             1.000 .521** .475** .467** .438** .597** .428** 

14. กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ              1.000 .777** .810** .823** .767** .778** 

      14.1 กำรสอน               1.000 .813** .654** .511** .665** 

      14.2 กำรวิจัย                1.000 .690** .529** .559** 

      14.3 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม                 1.000 .589** .703** 

      14.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม                  1.000 .652** 

      14.5 ผลิตครูและส่งเสรมิวิทยฐำนะคร ู                   1.000 

*, ** มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ α = .05 และ .01 ตำมล ำดับ 
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 จำกตำรำงที่ 4.38 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในแต่ละด้ำน พบว่ำ 
 1. ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
สอน พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนสมรรถนะขององค์กำร มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนสูงสุด  และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 
รองลงมำคือ ตัวแปร  สภำพทำงสังคม และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน มีเพียงตัวแปร กำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ
ด้ำนกำรสอน นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไปปฏิบัติด้ำนกำรสอน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 2.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
วิจัย พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนภำวะผู้น ำ มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยและมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน  และกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีเพียง
ตัวแปร ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย 
นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำน
กำรวิจัย อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
 3.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์  มีเพียงตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองและควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์
กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 แทบทั้งสิ้น 
 4. ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนเทคโนโลยี มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำ



138 
 
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมสูงสุด  และมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำร
เผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์  มีเพียงตัวแปร ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ  
มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 แทบ
ทั้งสิ้น 
 5.  ปัจจัยที่มีค่ำสหสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน มีควำมสัมพันธ์
กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูสูงสุด  และมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมำคือ ตัวแปร สมรรถนะขององค์กำร  และควำม
ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  มีเพียงตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง  มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปรควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนด้ำนผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐำนะครู นอกจำกน้ีตัวแปรทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัย
รำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
α = .01 แทบทั้งสิ้น 
 ในภำพรวมสำมำรถสรุปได้ว่ำ ในกลุ่มบุคลำกรของสำยปฏิบัติงำนหรือสำย
สนับสนุน ตัวแปรทำงด้ำนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ มีควำมสัมพันธ์กับกำร
น ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวม  และมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 
รองลงมำคือ ตัวแปร กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และสมรรถนะขององค์กำร  มีเพียงตัวแปร 
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ
โดยรวม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวม นอกจำกน้ีตัวแปร
ทั้งหมดมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวม อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น  และระหว่ำงตัวแปรย่อยของปัจจัยภำยในและภำย
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นอกเหนือกำรควบคุม ก็มีควำมสัมพันธ์กันสูงมำก ส่วนตัวแปรอื่นๆ มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น ยกเว้นตัวแปร กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง กับตัว
แปร สมรรถนะขององค์กำร กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน และทัศนคติของผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ ตัวแปรสภำพทำงสังคมกับตัวแปรควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย  
สมรรถนะขององค์กำร  และกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตัวแปรเทคโนโลยีกับ
ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัติ มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  
α = .05 ตัวแปรย่อยที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กัน คือ ตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองกับตัว
แปรกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร ภำวะผู้น ำ กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตัวแปรสภำพทำงสังคมกับตัวแปรกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เทคโนโลยีกับ กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ตัวแปรสภำพทำง
สังคมกับตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และตัวแปรเทคโนโลยีกับตัวแปรกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ส่วนตัวแปรควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจกับตัวแปรทัศนคติของผู้น ำ
นโยบำยไปปฏิบัติมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = .05 เพียงตัวแปร
เดียว และไม่มีควำมมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ เลย 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำควำมแปรปรวนของปัจจัยภำยในภำย 
         นอกเหนือกำรควบคุมและกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติของ 
 บุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน 

 

ตัวแปร 
 S.D. 

ค่าความ
แปรปรวน 

1 ปัจจัยภายใน 3.639 .800 .640 
1.1 ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย 3.702 .968 .936 
1.2 สมรรถนะขององค์กำร  3.443 .818 .669 
1.3 กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน 3.578 .810 .657 
1.4 กำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร 3.455 .790 .624 
1.5 กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 3.647 .893 .797 
1.6 ภำวะผู้น ำ 3.576 .849 .721 
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ตารางที่ 4.39 (ต่อ) 

 

ตัวแปร 
 S.D. 

ค่าความ
แปรปรวน 

1.8 กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

3.456 1.032 1.065 

1.9 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 3.956 .824 .680 
2 ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุม 3.835 .606 .368 
2.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 3.354 1.179 1.390 
2.2 ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ 3.962 .781 .610 
2.3 สภำพทำงสังคม 3.943 .734 .538 
2.4 เทคโนโลย ี 4.101 .816 .665 
3. การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ 3.842 .802 .644 
3.1 กำรสอน 3.589 .815 .664 
3.2 กำรวิจัย 3.348 .977 .954 
3.4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3.943 .876 .767 
3.5 ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู 3.962 .888 .788 
 

 จำกตำรำงที่ 4.39 พบว่ำ หำกพิจำรณำโดยรวมของปัจจัยภำยในและภำยนอกเหนือ
กำรควบคุม จะพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยภำยในโดยรวมมีค่ำเฉลี่ย คือ 3.639 น้อยกว่ำปัจจัยภำย
นอกเหนือกำรควบคุม คือ 3.835  ซึ่งหมำยถึงปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมมีควำมสัมพันธ์สงู
กว่ำปัจจัยภำยในในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ เมื่อพิจำรณำ ปัจจัยแต่ละด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนเทคโนโลยี มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.101  และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง มีค่ำเฉลี่ย
น้อยสุด คือ 3.354 หมำยถึง ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีมีควำมสัมพันธ์กับกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติสูงสุด และปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีควำมสัมพันธ์กับ
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติน้อยที่สุด  ส่วนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ พบว่ำ ด้ำนกำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูมีค่ำ เฉลี่ยสูงสุด 
คือ 3.962 และน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรวิจัย คือ 3.348 หมำยถึง กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำนกำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู  มีประสิทธิภำพมำก
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ที่สุด และกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย มีประสิทธิภำพ
น้อยที่สุดจำกน ำนโยบำยไปปฏิบัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติทั้ง 5 ด้ำน 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ ด้ำนกำรสอนของบุคลำกรสำยปฏิบัตงิำนหรือสำยสนับสนุน  
            (n = 158) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b Beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
-.015 (4) 

 
-.020 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .319 (1) .341** .459 (1) .491** .287 .287 
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน -.098 (5) -.104     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.006 (6) -.006     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.011 (7) 

 
.012 

    

6. ภำวะผู้น ำ .091 (8) .095     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ .164 (9) .134     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.074 (10) 

 
.101 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .039 (11) .042     
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง .015 (12) .022     
11. ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .242 (3) .229** .252 (3) .239** .538 .054 
12. สภำพทำงสังคม .315 (2) .295** .427 (2) .399** .483 .196 
13. เทคโนโลย ี .078 (13) .083     

ค่ำคงที่ (Constant) -1.007 -.699 
Multiple R .753 .733 

R2 .568 .538 
Adjusted R2 .521 .527 

F 12.315** 51.166** 
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 จำกตำรำงที่ 4.40 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนได้ร้อยละ 56.8 มีค่ำ R2 = .568 และมี
ค่ำของ F เท่ำกับ 12.315 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ 
ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนมำกที่สุด คือ ตัวแปร สมรรถนะของ
องค์กำร เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ด้ำน
กำรสอนได้ร้อยละ 28.7ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 56.8 เมื่อเพิ่มตัวแปร
สภำพทำงสังคม พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติด้ำนกำรสอน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.3  และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำร
วิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 51.166 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
ที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนของ
บุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ สมรรถนะขององค์กำร สภำพทำงสังคม 
และควำมผันผวนทำง เศรษฐกิจ  จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ด้ำนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรสอนของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำย
สนับสนุน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 3 ตัว คือ สมรรถนะขององค์กำร ในที่น้ีให้
มีค่ำ = X1 สภำพทำงสังคม ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 และควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ในที่น้ีให้มีค่ำ  
= X3 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.699 + .459 X1  + .427 X2 + .252 X3   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนกำรสอนควรเพิ่มสมรรถนะขององค์กำร รวมถึงควรค ำนึงถึงสภำพทำงสังคมและ
ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติใน
ด้ำนกำรสอนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ ด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน  
            (n = 158) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta B beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
.032 (6) 

 
.035 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .154 (7) .138     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .246 (4) .218* .263 (4) .234* .497 .021 
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.080 (8) -.069     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.058 (9) 

 
.056 

    

6. ภำวะผู้น ำ .210 (2) .185 .225 (2) .198** .434 .106 
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.024 (10) -.016     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.258 (1) 

 
.296** 

 
.260 (1) 

 
.298** 

 
.328 

 
.328 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน -.120 (11) -.109     

10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง .061 (12) .078     
11. ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .177 (5) .141* .196 (5) .156* .518 .021 
12. สภำพทำงสังคม -.001 (13) .000     
13. เทคโนโลย ี .196 (3) .173* .185 (3) .164* .476 .042 

ค่ำคงที่ (Constant) -.943 -.869 
Multiple R .733 .720 

R2 .538 .518 
Adjusted R2 .488 .499 

F 10.907** 27.919** 
 

 จำกตำรำงที่ 4.41 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยได้ร้อยละ 53.8 มีค่ำ R2 = .538 และมี
ค่ำของ F เท่ำกับ 10.907 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ 
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ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรสนับสนุน
จำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยได้ร้อยละ 32.8 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถ
อธิบำยได้ร้อยละ 53.8  เมื่อเพิ่มตัวแปรภำวะผู้น ำ พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัย เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.4  ตัวแปร
เทคโนโลยี จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.6 ตัวแปรกำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน จะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.7 และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุด
ของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำม
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.8 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 27.919 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยของ
บุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำวะผู้น ำ เทคโนโลยี และกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน จึงจะท ำ
ให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรวิจัยมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำก
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำน
กำรวิจัยของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่
สมกำร 5 ตัว คือ กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 
ภำวะผู้น ำ ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 เทคโนโลยี ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 กำรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X4 และควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ในที่น้ีให้มีค่ำ = X5 ดังน้ัน
สมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.869 +  .260 X1  +  225 X2   +  .185 X3  +  .263 X4  +  .196 X5   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนกำรวิจัยควรได้กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่เป็นกำร
ส่งเสริมงำนวิจัย ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญด้ำนภำวะผู้น ำ เพิ่มศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี 
ส่งเสริมกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัยของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำย
สนับสนุน และค ำนึงถึงควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ซึ่ งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำย
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรวิจัยมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่
ละตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ  ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำย 
 สนับสนุน  

                                                                                                                                    (n = 158) 

 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
.119 (5) 

 
.146 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .068 (6) .069     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน -.262 (7) -.264*     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร .052 (8) .050     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.188 (4) 

 
.205* 

 
.204 (4) 

 
.222** 

 
.554 

 
.031 

6. ภำวะผู้น ำ .229 (9) .228*     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.088 (10) -.068     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.224 (1) 

 
.290** 

 
.211 (1) 

 
.273** 

 
.382 

 
.382 

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .180 (2) .185* .280 (2) .288** .492 .110 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง .041 (11) .059     
11. ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .063 (12) .056     
12. สภำพทำงสังคม .062 (13) .055     
13. เทคโนโลย ี .118 (3) .118 .201 (3) .201** .523 .032 

ค่ำคงที่ (Constant) .213 -.097 
Multiple R .777 .744 

R2 .603 .554 
Adjusted R2 .561 .540 

F 14.262** 40.630** 
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 จำกตำรำงที่ 4.42 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรได้ร้อยละ 60.3 มีค่ำ 
 R2 = .603 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 14.262 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัว
แปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดี
ที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรมำก
ที่สุด คือ ตัวแปร กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพียงตัวแปรเดียว 
สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรได้  
ร้อยละ 38.2 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 60.3  เมื่อเพิ่มตัวแปรกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำน พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ
ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 ตัวแปรเทคโนโลยี จะอธิบำยตัวแปร
ตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ 
ได้แก่ ตัวแปรกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 55.4 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 40.630 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  
(f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เทคโนโลยี และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรมีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำน
หรือสำยสนับสนุน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 4 ตัว คือ กำรสนับสนุนจำก
ภำคเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มี
ค่ำ = X2 เทคโนโลยี ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ในที่น้ี
ให้มีค่ำ = X4 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.097+  .211 X1  +  .280 X2   +  .201 X3  +  .204 X4   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
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ปฏิบัติในด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรควรมีกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  กำรติดตำมกำรด ำ เนินงำน  เทคโนโลยี  และกำรเผยแพร่ข่ ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลำกรสำยปฏิบัตงิำนหรือสำย 
 สนับสนุน  
                   (n = 158) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบำย .013 (4) .015     
2. สมรรถนะขององค์กำร  -.157 (5) -.146     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน .061 (6) .056     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.125 (7) -.112     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ ์ .403 (2) .402** .324 (2) .323** .518 .168 
6. ภำวะผู้น ำ -.060 (8) -.054     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ .077 (9) .054     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
-.021 (10) 

 
-.025 

.    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .335 (3) .315** .236 (3) .222** .554 .036 

10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.053 (11) -.069     
11. ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ -.087 (12) -.071     
12. สภำพทำงสังคม -.113 (13) -.092     
13. เทคโนโลย ี .598 (1) .546** .492 (1) .449** .351 .351 

ค่ำคงที่ (Constant) .386 -.197 
Multiple R .765 .744 

R2 .586 .554 
Adjusted R2 .542 .544 

F 13.269** 54.678** 
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 จำกตำรำงที่ 4.43 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้ร้อยละ 
58.6 มีค่ำ R2 = .586 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 13.269 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อ
พิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัว
แปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลป
และวัฒนธรรมมำกที่สุด คือ ตัวแปร เทคโนโลยี เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้ร้อยละ 35.1 
ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 58.6  เมื่อเพิ่มตัวแปรกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและ
กำรประชำสัมพันธ์ พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.8  และตัวแปรสุดท้ำย
ที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนซึ่ง
อธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.4 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 54.678 ซึ่ง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ 
เทคโนโลยี กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน จึงจะท ำ
ให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพสูงขึ้น
สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมของบุคลำกรสำย
ปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 3 ตัว คือ เทคโนโลยี ใน
ที่น้ีให้มีค่ำ  = X1 กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 และกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  -.197 +  .492 X1  + .324  X2   +  .236 X3   
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป
ปฏิบัติในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมควรมีกำรสนับสนุนเทคโนโลยี กำรเผยแพร่
ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำย
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ ด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำย 
 สนับสนุน  
                           (n = 158) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta b beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
.151 (6) 

 
.169 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .202 (5) .187 .203 (5) .188** .615 .020 
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน -.101 (7) -.093     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.075 (8) -.067     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.039 (9) 

 
.039 

    

6. ภำวะผู้น ำ .082 (10) .075     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ -.137 (11) -.096     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.014 (12) 

 
.017 

.    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .442 (1) .415** .472 (1) .443** .475 .475 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง -.104 (3) -.137 -.113 (3) -.149** .574 .034 
11. ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .020 (13) .017     
12. สภำพทำงสังคม .285 (4) .231** .256 (4) .208** .595 .021 
13. เทคโนโลย ี .132 (2) .121* .171 (2) .156* .540 .065 

ค่ำคงที่ (Constant) .162 .058 
Multiple R .795 .784 

R2 .632 .615 
Adjusted R2 .593 .601 

F 16.139** 41.602** 
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 จำกตำรำงที่ 4.44 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูได้ร้อยละ 
63.2 มีค่ำ R2 = .632 และมีค่ำของ F เท่ำกับ 16.139 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อ
พิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัว
แปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐำนะครูมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูได้ร้อยละ 
47.5 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 63.2  เมื่อเพิ่มตัวแปรเทคโนโลยี พบว่ำ 
สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐำนะครูเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.0 ตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง จะ
อธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.4 ตัวแปรสภำพทำงสังคมจะอธิบำยตัวแปรตำมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 59.5  และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำรวิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัว
แปรสมรรถนะขององค์กำร ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.5 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ี
มีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 41.602 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ (f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำน
หรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน เทคโนโลยี  กำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมืองสภำพทำงสังคม และสมรรถนะขององค์กำร จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติด้ำน
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำร
วิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติด้ำนผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน พบว่ำ จะมีตัวแปร
ที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 5 ตัว คือ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 เทคโนโลยี ใน
ที่น้ีให้มีค่ำ = X2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ในที่น้ีให้มีค่ำ = X3 สภำพทำงสังคม ในที่น้ีให้มี
ค่ำ = X4 และสมรรถนะขององค์กำร ในที่น้ีให้มีค่ำ = X5 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  .058 + .472 X1  +  .171 X2   +  -.113 X3 + .256 X4 + .203 X5     
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบ ในเชิงบวกแสดงว่ำตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์ไปทำง
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เดียวกัน แต่ในเชิงลบแสดงว่ำตัวแปรบำงตัวมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์แบบผกผัน พบว่ำ ตัว
แปรที่มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นลบ คือ สภำพทำงสังคม แสดงว่ำ ถ้ำบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือ
สำยสนับสนุนให้ควำมส ำคัญกับสภำพทำงสังคมมำกเท่ำไหร่ ก็จะท ำให้ควำมสำมำรถในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติในด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูน้ันลดลง เพรำะบุคลำกรสำย
ปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนให้ควำมส ำคัญกับสภำพทำงสังคมมำกกว่ำมุ่งเน้นที่จะกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในด้ำนผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐำนะครูควรมีกำรเพิ่มศักยภำพเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และ
สมรรถนะขององค์กำร ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ในด้ำน
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครูมีประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่ำสถิติกำรวิเครำะห์กำรถดถอยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไป 

 ปฏิบัติ  โดยรวมของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน  
            (n = 132) 

ตัวแปร 
Regression Coefficient 

b beta B beta R2 R2 
Change 

1. ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบำย 

 
 -.024 (4) 

 
-.031 

    

2. สมรรถนะขององค์กำร  .128 (5) .135     
3. กำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำน -.101 (6) -.106     
4. กำรประสำนงำนและกำรติดต่อส่ือสำร -.030 (7) -.031     
5. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ 

 
.267 (1) 

 
.303** 

 
.310 (1) 

 
.059** 

 
.331 

 
.331 

6. ภำวะผู้น ำ .082 (8) .085     
7. ทัศนคติของผู้น ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ .047 (9) .038     
8. กำรสนับสนุนจำกภำคเอกชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
.048 (10) 

 
.065 

    

9. กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน .227 (3) .243 .265 (3) .284** .557 .058 
10. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง .042 (11) .063     
11. ด้ำนควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ .071 (12) .067     
12. สภำพทำงสังคม -.008 (13) -.008     
13. เทคโนโลย ี .310 (2) .322** .350 (2) .364** .498 .167 

ค่ำคงที่ (Constant) -.216 .199 
Multiple R .763 .746 

R2 .582 .557 
Adjusted R2 .537 .547 

F 13.042** 55.231** 
 

 จำกตำรำงที่ 4.45 พบว่ำ ตัวแปรทำงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม
ของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน ทั้ง 13 ปัจจัย สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำม คือ 
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมได้ร้อยละ 58.2 มีค่ำ R2 = .582 และมีค่ำ
ของ F เท่ำกับ 13.042 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ α = 01 เมื่อพิจำรณำตัวแปรย่อยต่ำงๆ 
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ภำยในตัวแปรปัจจัยภำยใน และภำยนอกเหนือกำรควบคุม พบว่ำ ตัวแปรที่ดีที่สุด ที่จะอธิบำย
กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมมำกที่สุด คือ ตัวแปร กำรเผยแพร่ข่ำวสำร
และกำรประชำสัมพันธ์ เพียงตัวแปรเดียว สำมำรถอธิบำยกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไปปฏิบัติโดยรวมได้ร้อยละ 33.1 ในขณะที่ตัวแปรทั้งชุดสำมำรถอธิบำยได้ร้อยละ 58.2  เมื่อ
เพิ่มตัวแปร เทคโนโลยี พบว่ำ สำมำรถอธิบำยตัวแปรตำมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไปปฏิบัติโดยรวม ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8  และตัวแปรสุดท้ำยที่เข้ำสู่สมกำรที่ดีที่สุดของกำร
วิเครำะห์ถอดถอยพหุ ได้แก่ ตัวแปรกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ซึ่งอธิบำยตัวแปรตำมได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55.7 ตัวแปรในสมกำรชุดน้ีมีขนำดค่ำ F เท่ำกับ 55.231 ซึ่งมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
(f) = 01 กล่ำวคือ ในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมของบุคลำกรสำย
ปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุนขึ้นอยู่กับ กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ เทคโนโลยี 
และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน จึงจะท ำให้กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น  สำมำรถเขียนสมกำรท ำนำยจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ ในชุดตัวแปรตำม กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติโดยรวมของบุคลำกรสำยปฏิบัติงำนหรือสำยสนับสนุน 
พบว่ำ จะมีตัวแปรที่ส ำคัญที่เข้ำสู่สมกำร 3 ตัว คือ กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
ในที่น้ีให้มีค่ำ = X1 เทคโนโลยี ในที่น้ีให้มีค่ำ = X2 และกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ในที่น้ีให้มี
ค่ำ = X3 ดังน้ันสมกำรท ำนำยเขียนได้ดังต่อไปน้ี 
 
  Y =  .199 + .310 X1  +  .350 X2   +  .265 X3  
 
 จำกสมกำรท ำนำยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ที่เข้ำสู่สมกำรจะมี
ควำมสัมพันธ์เชิงบวกทั้งสิ้น แสดงว่ำตัวแปรมีควำมสัมพันธ์กันสมบูรณ์ไปทำงเดียวกัน 
กล่ำวคือ เมื่อต้องส่งเสริมกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในโดยรวมควรมีกำร
สนับสนุนกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ เทคโนโลยี และกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งจะมีผลท ำให้กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติในโดยรวมมี
ประสิทธิภำพสูงขึ้น ตำมค่ำสัมประสิทธ์ิของแต่ละตัวแปร 
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 ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

  ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏถึงปัจจัยภำยในที่มีผลตอ่
ควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ 
   1. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงควำมชัดเจน และสอดคลอ้งกับบริบทของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบัน ดังน้ี 
   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
ค่อนข้ำงชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนที่
เกี่ยวกับท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ก ำหนดไว้ชัดเจนและเหมำะสมกับบริบทของมหำวิทยำลัยซึ่ ง เป็น
มหำวิทยำลัยที่เป็นสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ที่เสริมสร้ำงภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ  เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ อย่ำงยั่งยืนของประชำชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย รำชภัฏ ในภำพรวมได้มำก แต่ควรมี
รำยละเอียดปลีกย่อยของแต่ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพรำะบริบทของแต่ละ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ไม่เหมือนกันทุกแห่ง” 

   (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงชัดเจนสอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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    “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจน ค่อนข้ำงสอดคล้อง เพรำะเน้นไปที่ควรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่ำวว่ำ เช่น เสริมสร้ำง
พลังปัญหำของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ 
เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ ฯลฯ น้ันกล่ำวคือ ควำมเป็นมหำวิทยำลัย รำชภัฏ ได้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ได้มำกพอสมควร เพรำะกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จัดอยู่ในส่วนภูมิภำค ท้องถิ่น  
พร้อมทั้งได้พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรเรียนอย่ำงต่อเน่ือง เข้ำกับยุคสมัยหรือเหมำะสมกับ
ท้องถิ่นน้ัน ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์มี
ควำมชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงชัดเจนแล้ว สอดคลอ้งกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงควำมชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบันก ำหนดไว้
ชัดเจน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงควำมชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบันชัดเจน
พอสมควร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงควำมชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบันชัดเจน
พอสมควร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงควำมชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในปัจจุบัน ชัดเจนและ
สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย ค่อนข้ำงมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
สอดคล้องกับบริบทมหำวิทยำลัยในระดับมำก” 

( มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “หมวดที่ 1 บททั่วไป มำตรำ 7 ควำมสอดคล้องกับบริบทมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏมำก เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องพัฒนำตนเองให้เกิดอัตลักษณ์และมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏต้องเป็นแหล่งวิทยำกำรของท้องถิ่นต่ำงๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ควรมีกำรปรับปรุงใน
มำตรำ 8 และมำตรำ 18 อ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัย  / กำรออกข้อบังคับและระเบียบบำง
ประเภทไม่สอดคล้องกับสภำพบริบท สังคม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  2. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่วำงไว้ ดังน้ี 
 

   “ด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่ ในระดับมำก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  มีควำมพร้อมและสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ ของพ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ชัดเจนแต่ขึ้นอยู่
กับฝ่ำยบริหำร ที่จะน ำมำปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 พร้อมมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “คิดว่ำพร้อมแต่ผลกำรด ำเนินงำนบำงส่วน ด ำเนินงำนได้ดีมำก แต่บำงส่วน
ยังต้องปรับปรุง สิ่งที่คิดว่ำเป็นอุปสรรค คือ ยังมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น 
ค่อนข้ำงน้อย และกำรประสำนงำนเป็นลักษณะตัวบุคคลยังไม่เป็นระบบ ยังขำดกำรบูรณำกำร 
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม และควำมสนในกำรด ำเนินงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ ของพระรำชบัญญัติมำก เน่ืองบุคลำกร และผู้บริหำรมีคุณภำพและควำมสำมำรถ
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมสูงมำกในทุกด้ำน” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้
ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรปฏิบัติตำมนโยบำย มีควำมพร้อมมำกตำมนโยบำยแต่ประเด็นส ำคัญอยู่
ที่ว่ำ ปัจจัยที่จะสนองนโยบำย  มีไม่เพียงพอ เช่นบุคลำกร ในสำขำวิชำที่จ ำเป็นไม่มีเลย จึงไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน สนองต่อผู้เรียนได้” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 



158 
 
   “มีควำมพร้อมทั้ง คน เงินและเครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน ใน
ระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีควำมพร้อมมำก เพรำะเน้นไปที่ท้องถิ่น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีควำมพร้อม  และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนมำก เพรำะเน้นไปที่ 
กำรเพิ่มและพัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นชุมชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ด ำเนินกำรได้มำกที่สุด เพรำะว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะต้องพัฒนำสู่ควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยอำศัยสร้ำงควำมรู้จำกภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อขยำยไปสู่ภูมิปัญญำ
ในระดับชำติ และระดับสำกลต่อไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เน้นที่จะสร้ำงผลิตบัณฑิต ที่เป็น
คุณลักษณะที่มีควำมรู้  คู่ คุณธรรม เพื่ อสำมำรถด ำ เ นินชี วิตได้อย่ ำงมีประสิทธิ ภำพ  
เป็นหน่วยงำนที่จะต้องให้บริกำร และร่วมมือกับหน่วยงำในระดับชำติประเทศ เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ถ้ำพิจำรณำถึงศักยภำพของมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน ถือว่ำ มหำวิทยำลัยมี
ควำมพร้อม ค่อนข้ำงสูงที่ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ควำมเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม น้ัน “รำชภัฏ” ควำมเป็น คน
ของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน ได้ดังกึกก้องในควำมทรงจ ำทั้งองค์กรแห่งน้ี ได้ยึดถือปฏิบัติตำม
แนวพระรำชด ำริของพระองค์ (ร,9) ได้ตระหนักถึงควำมต้องกำรของชำติ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
สุดเต็มควำมสำมำรถขององค์กร คือ มีควำมพร้อม มีควำมสำมำรถตรงตำมวัตถุประสงค์ตำมที่
นักศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ได้ให้ควำมยกย่อง ช่ืนชม ตลอดกำลและตลอดไป” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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  3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังน้ี  
   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือดเีป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจำกผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่อย่ำงชัดเจน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับปำนกลำง (เพรำะระบบรำชกำรอ่อนแอ)” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ทุกคนรู้หน้ำที่ระบบปฏิบัติดีที่สุด ฝ่ำยบรหิำรต้องมกีำรบริหำรพฒันำที่ดี
และเน้นขั้นตอนกำรประชำสัมพันธ์” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทีส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 
 

   “บุคลำกรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ให้ควำมร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ 
จะมีบ้ำงที่ไม่เข้ำใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องของชุมชนขนำดใหญ่” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์ 
 

   “บุคลำกรทุกภำคส่วนให้ควำมร่วมมือดีมำก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 ในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรพร้อมจะท ำงำนตำมนโยบำยทุกประกำร จะขำดไปคือ กำรสื่อสำร 
และกำรสนับสนุนไม่ทั่วถึง ดังน้ัน ในทำงปฏิบัติจริงๆ ค่อนข้ำงจะไม่ตอบสนองได้เต็มที่” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยได้แจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนทรำบถึงนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ พระรำชบัญญัติและได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลยั 
จึงสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติและได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในมหำวิทยำลัยในระดับดี
มำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือสงัเกตได้จำกอำจำรย์ลงชุมชนน้อยมำก งำนวิจัย
ชุมชนก็มีน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 
 



161 
 
   “ให้ควำมร่วมมือค่อนข้ำงน้อยในบำงเรื่อง เช่น กำรท ำวิจัย อำจำรย์ส่วนใหญ่ 
ลงสู่ชุมชนน้อย แต่แนวโน้มในอนำคตจะเพิ่มมำกขึ้น เพรำะมีกำรออกระเบียบ ข้อบังคับให้ต้อง
ลงท้องถิ่น เพื่อสนองเอกลักษณ์มหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมืออยู่ในระดับมำก 
โดยเฉพำะในด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำควำมร่วมมือกับชุมชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน  ตำมนโยบำย
เป็นอย่ำงดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนแผนและนโยบำยกำรท ำงำนตำม
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องกำรให้องค์กำร ด้ำนกำรศึกษำ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ำหมำย สังเกตได้
จำก คือ 1. แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น หน่วยงำนได้ผ่ำนกำรทดสอบ หน่วยงำน
ภำยในภำยนอกอยู่ตลอดเวลำ 2. มีแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนอยู่ตลอดเวลำ 3. มีกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อผลสัมฤทธ์ิด้ำนต่ำงๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  4. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำร
ประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำม
รวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนดังน้ี 
 

   “มีระบบ MIS 1 งำนสำรบรรณ ที่ใช้ในกำรติดต่อภำยในหน่วยงำน และ
ระบบกำรสื่อสำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏค่อนข้ำงช้ำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมรวดเร็ว มีกำรติดต่อสื่อสำรหลำย
ช่องทำง เช่น ทำงเอกสำร ทำงเว็บไซต์” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏค่อนข้ำงจะรวดเร็ว” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรวำงแผนเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อ
ควำมร่วมมือ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอยู่ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรวดเร็วเป็นบำงส่วน ส่วนใหญ่จะช้ำ ขึ้นอยู่
กับหัวหน้ำหน่วยงำนย่อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏส่วนใหญ่รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ มีกำร
น ำระบบ MIS มำใช้” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ขั้นตอนในกำรสั่งกำรรวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏส่วนใหญ่ มีควำมรวดเร็วในระดับปำนกลำง
ถึงมำก ถึงแม้ว่ำจะมีกำรน ำระบบ ELECTRONIC มำช่วยในกำรประสำนงำน จะเป็นบำง
หน่วยงำนที่มีควำมล่ำช้ำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กรณีหน่วยงำนในก ำกับดูแลของรองอธิกำรบดี แต่ละคนกำรติดต่อ
ประสำนงำนมีควำมรวดเร็ว และควำมสำมำรถปฏิบัติงำนได้เร็ว กรณีหน่วยงำนในกำรก ำกับ
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ของต่ำงกำรก ำกับดูแลในบำงครั้งมีปัญหำและอุปสรรค เพรำะควำมเข้ำใจไม่ตรงกันว่ำ เป็นกำร
สั่งกำรหรือไม่ เป็นกำรสั่งกำรข้ำมควำมรับผิดชอบหรือไม่” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในยังขำดกำรประสำนที่ดี เพรำะบุคลำกรบำงส่วน 
ยังไม่เข้ำใจเพียงพอในบำงนโยบำย เช่น ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยหลัก ๆ ก่อนแต่ที่ท ำ
มำยังขำดมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ในมหำวิทยำลัยได้มอบอ ำนำจให้กับคณะ ต่ำงๆ ไปด ำเนินกำรตำม
กฎระเบียบและข้อบังคับดังน้ันในกำรสั่งกำรในระดับคณะ จึงอยู่ที่ผู้บริหำรจะมีระบบกำรสั่ง
กำร กำรประสำน และติดต่อสื่อสำรอย่ำงไร แต่ในภำพขององค์กรแล้ว มหำวิทยำลัยมีกำร
ประชุมกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกเดือน กำรประชุมรองอธิกำร ผู้ช่วยอธิกำรทุกเดือน
เช่นกัน จึงท ำให้มีกำรสั่งกำรและประสำนงำนได้อย่ำงรวดเร็ว” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ล่ำช้ำมำก มีกำรใส่ขั้นตอนมำกจนเกินพอดี เช่น นักศึกษำ จะขอสอบ
วิทยำนิพนธ์ ต้องตำมล่ำลำยเซ็น ตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ คณบดีคณะต่ำง ๆ และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 
(ควรติดขั้นตอนออกหลักกำรขอเงินสนับสนุนในกำรตีพิมพ์วำรสำร กว่ำจะได้ต้องมี
คณะกรรมกำรประชุม มข. ไม่มีใครมีหลักฐำนว่ำตีพิมพ์ก็เบิกเงินไม่ได้” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ล่ำช้ำมำก เน่ืองจำกมีขั้นตอนมำกมำยเกินไป หำกต้องกำรให้งำนเดินผู้เป็น
เจ้ำของเรื่องอำจต้องติดตำม สอบถำม อย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรขอเปิดหลักสูตรใหม่ ท ำให้สำขำ
ขำดแรงจูงใจ และเบื่อหน่ำย จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำหลักสูตร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อยู่ในระดับดี โดยมีกำรปฏิบัติงำนถ้ำเป็นเรื่องเร่งด่วน จะมีกำรประสำน
โดยกำรใช้โทรศัพท์และจะส่งหนังสือไปทีหลัง / ถ้ำเป็นเรื่องปกติจะด ำเนินกำรโดยออก
หนังสือส่งงำนตำมล ำดับขั้นตอน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ขั้นตอนค่อนข้ำงเป็นปัญหำในกำรประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำร บำงครั้ง 
เกิดควำมล่ำช้ำและบำงครั้งช้ำมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ ได้ศึกษำ อบรม บุคลำกรให้เกิดกำรปฏิบัติงำนให้ทัน
กับยุคสมัย ยุคสังคมข่ำวสำรตลอดเวลำ ศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกภำคส่วน
ให้มีทีมงำนที่ สำนสัมพันธ์กัน (ทีมงำนเข้มแข็ง) มีประสิทธิภำพต่อกำรบริหำรงำนให้ถูกต้อง
รวดเร็วอยู่เสมอ เร่งรัดหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น” 

( มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  5. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภั ฏคิด ว่ำกำร เผยแพร่ข่ ำวสำรและกำร
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพ ดังน้ี  
 

   “มีกำรประชำสัมพันธ์  ในระดับปำนกลำง ถึงมำก  และก ำลังมีกำร
ประชำสัมพันธ์ เชิงรุกผ่ำนระบบเคเบิ้ลทีวี และเสียงตำมสำยโดยน ำเสนอกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏมีประสิทธิภำพปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏมีมีประสิทธิภำพมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏมีประสิทธิภำพในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏมีประสิทธิภำพร้อยละ 70” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมีประสิทธิภำพปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ค่อนข้ำงน้อย จะสื่อสำรผ่ำนชีพจรรำยวันเป็นหลักบำงทีมีผู้เข้ำร่วมประชุม 
หรือมีกำรจัดอบรม แต่บุคลำกรภำยในไม่ทรำบ”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “คิดว่ำน่ำจะอยู่ ในเกณฑ์ที่ ดี  เ น่ืองจำกบุคลำกรและหน่วยงำนก็ให้
ควำมส ำคัญในเรื่องน้ี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

    
   “อยู่ในระดับดี ถึงดีที่สุด เพรำะทำง Internet (Website) และจดหมำยข่ำว 
รวมถึงจดหมำยข่ำวจำกหน่วยงำนระดับคณะ ศูนย์ ส ำนักอีกด้วย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีจุลสำรที่เผยแพร่ข่ำวสำรทั้งภำยในและภำยนอก เป็น
ประจ ำทุกวัน ในช่ือ “ชีพจรรำยวัน” ท ำให้ทรำบข่ำวได้ตลอดควำมเคลื่อนไหว มีบำงครั้ง มีกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไม่คลอบคลุมงำน หรือสั้นเกินไป เพรำะเป็นจุลสำรแผ่นเดียวที่จะต้อง
ย่อเน้ือหำให้อยู่ใน 1 แผ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ค่อนข้ำงน้อย  เพรำะบุคลำกำรยังขำดประสิทธิภำพกำรท ำงำน  และ
ขั้นตอน  กำรปฏิบัติในกำรผ่ำนงำนมำกเกินไป”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ในมหำวิทยำลัย มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำร โดยใช้เอกสำรประชำสัมพันธ์  
ที่เรียกว่ำ ชีพจรรำยจ่ำย เป็นตัวเช่ือมระหว่ำง บุคลำกรและมหำวิทยำลัย  นอกจำกน้ียังมีข่ำวสำร
ที่จะลง WEBSITE  ของมหำวิทยำลัย ส ำหรับสื่อสำรกับนักศึกษำ มีระบบกำรลงทะเบียน และ
กำรสื่อสำรกับอธิกำรบดี โดยตรงโดยผ่ำนกำรออนไลน์” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ไม่มีประสิทธิภำพเลย” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มีประสิทธิภำพปำนกลำง สังเกตจำกบำงเรื่องบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ไม่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรดังกล่ำว” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีประสิทธิภำพมำก โดยมีแหล่งที่ เ ข้ำถึงได้หลำยทำง เช่น บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ จะอยู่ที่ตรงลงช่ือของพนักงำน กำรเผยแพร่โดยผ่ำนหน่วยงำนของมหำวิทำยำ
ลัย และหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย มีเอกสำรแผ่นพับซึ่งจะออกเป็นรำยเดือนโดยฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย เกี่ยวกับเรื่องรำวกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆของมหำวิทยำลัย กำร
ติดป้ำยทำงเข้ำมหำวิทยำลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับปำนกลำง ถึงค่อนข้ำงน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้ปรับปรุง ช่องทำง กำรเผยแพร่ข่ำวสำร ทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงต่อเน่ือง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อนุสำร วำรสำร แผ่นพับ ฯลฯ รอบ
ปีงบประมำณ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  6. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำจะสำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ประสบควำมส ำเร็จได้ และเมื่อเกิดปัญหำมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
ดังน้ี 
 

   “ต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญ 
และสนับสนุน  มีระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรแผน หรือนโยบำยแต่ละ
หน่วยงำนที่ชัดเจน รวบรวมเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัย สรุปวิเครำะห์ SWOT เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงและพัฒนำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “สำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ถ้ำมีปัญหำปรึกษำในระดับสูง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ทุกงำนต้องมีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำ มีกำรประชุม ท ำควำมเข้ำใจ กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหำให้ยึดหลักตำมกฎ ระเบียบ และใช้กำรตัดสินใจ กำรท ำงำนในรูปของ
คณะกรรมกำรในกำรระดมควำมคิดเห็นแก้ปัญหำให้ลุล่วง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ต้องมีกระบวนกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินตำมนโยบำยอย่ำง
ต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ฝ่ำยบริหำร ตอ้งเสียสละ และกระตือรือร้น ในกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ปรึกษำกับเพื่อนร่วมงำน” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ควรมีมำตรฐำน ในลักษณะกำรบังคับ เช่น ด้ำนกำรวิจัย บุคลำกรส่วนใหญ่
ยังไม่ท ำวิจัย เพรำะภำระงำนสอนมำก คนที่ท ำก็ท ำไป ส่วนคนไม่ท ำก็ยังไม่เริ่ม เพรำะไม่มีผล
อะไรมำกนัก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ผู้บริหำรระดับกองก็ต้องขับเคลื่อนตำมนโยบำย ท่ำนอธิกำรบดี อยู่แล้ว
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยก็ชัดเจน แต่ถ้ำมีปัญหำก็ติดต่อประสำนกับผู้บริหำรระดับสูงขึ้นไปเพื่อ
ช่วยกันหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ศึกษำยุทธศำสตร์ของ สกอ. ของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนปรับกลยุทธ์
ต่ำง ๆ ให้เข้ำกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของรัฐ สกอ. มหำวิทยำลัย และสื่อสำรให้ผู้บริหำรทุก
ระดับเข้ำใจ เมื่อเกิดปัญหำใช้กำรสื่อสำรให้เข้ำใจทั้ง TOPDOWN และ BUTTOM – UP” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จ 2 ประเด็น คือ 1. สร้ำงควำมตระหนัก โดยกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  2. กำรติดตำมช่วยเหลือ 
ประเมินผลและช่ืนชมผลงำนกรณีเกิดอุปสรรค จะประสำนกับหัวหน้ำหน่วยงำนน้ันผู้ที่มี
อ ำนำจติดสินใจสูงสุด และรำยงำนต่ออธิกำรบดี เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรอบรม กำรประชุม OD ผ่ำนช่องทำง WEBSITE ผ่ำนหัวหน้ำหน่วยงำน
ระดับคณะ ภำควิชำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “โดยส่วนใหญ่มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำน ใช้ระบบโครงสร้ำงในรูปแบบ
ของคณะกรรมกำรฯ ที่แต่งตั้งโดยอธิกำรบดี หรือสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้ด ำเนินงำนตำม 
แผนงำนโครงกำรที่ได้ตั้งไว้ ยังมีกำรมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติ และมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรฯ ก่อนปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรมอบหมำยและติดตำมผลงำนที่ ได้รับ
มอบหมำยให้แล้วเสร็จ ของแต่ละชุดของคณะกรรมกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ลงสู่ชุมชนให้มำกขึ้น ช่วยเหลือท้องถิ่นมำกขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ทุกคนต้องมองไปที่เป้ำหมำยเดียวกัน มุ่งไปสู่ทิศทำงเดียวกัน เช่น เน้นกำร
ช่วยเหลือชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ด ำเนินตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำง
และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรด ำเนินงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรบริหำรโดยยึด
หลักธรรมมำภิบำล กำรท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ๆ เมื่อเกิดปัญหำยึดหลักควำมถูกต้อง
ในกำรแก้ไขปัญหำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ต้องมีกำรทบทวนบทบำทหน้ำที่ ของมหำวิทยำลัย ที่มีตำม พระรำชบัญญัติ 
และบทบำทของบุคลำกร ก่อนให้ด ำเนินกำรได้ผลเป็นไปอย่ำงไร มีอะไรเป็นปัญหำอุปสรรค มี
อะไรบ้ำงที่ส ำเร็จ และให้ผลตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ทุก
คน ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบแต่ละด้ำน และร่วมกับหน่วยงำนแผนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ เข้ำใจตรงกับและปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน เป้ำหมำยเดียวกัน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ศึกษำปัญหำและอุปสรรค เพื่อก ำหนดแนวทำงแก้ไข ปัญหำอุปสรรคพร้อม
แก้ไขให้ตรงจุด พัฒนำช่องทำงแนวทำงให้เกิดประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ำหมำย 
หรือบุคลำกรทุกภำคส่วน ประเมินผล ปัญหำ เป็นข้อมูลน ำเสนอกำรประชุม พิจำรณำปรึกษำ
ร่วมกับทีมงำน เป็นขั้นตอนต่อไป” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  7. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำม
เช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ดังน้ี 
 

   “บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน
และพร้อมที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีมีควำมเช่ือมั่นมำก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “บุคลำกรส่วนใหญ่ตระหนัก แต่มีบำงส่วนไม่ตระหนัก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ขึ้นอยู่กับควำมไว้วำงใจ ฝ่ำยบริหำรเพียงใด” 
(หำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เช่ือมั่นแต่ยังขำดกำรปฏิบัติอย่ำงจรงิจัง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “บุคลำกรภำยในมีควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมำก เน่ืองจำก 
บุคลำกำรส่วนใหญ่มีควำมรักในสถำบันแห่งน้ี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ค่อนข้ำงมั่นใจว่ำบุคลำกรมีควำมเข้ำใจและเช่ือมั่นในระดับสูง (แต่ส่วน
ใหญ่อำจจะขำดกำรเข้ำใจ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรในมหำวิทยำลัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 1) กลุ่มผู้สอน  
กลุ่มผู้สอนร้อยละ 60 เช่ือมั่นและปฏิบัติตำมนโยบำยโดยไม่ต่อต้ำน อีกร้อยละ 30 ปฏิบัติบ้ำง
ไม่ปฏิบัติบ้ำง และร้อยละ 10 แถบจะไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยเลย และ 2) กลุ่มสนับสนุน ร้อยละ 
100 ท ำตำมนโยบำย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มีค่อนข้ำงปำนกลำง เพรำะบุคลำกรยังไม่ตระหนักเพียงพอ ประกอบกับทีม
บริหำรใหม่กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรตำมนโยบำยจึงไม่เช่ือมโยง 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีมีควำมเช่ือมั่นมำก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

  

   “แทบไม่มีใครรู้จักว่ำนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม คือ
อะไร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ปำนกลำง เพรำะบำงส่วนยังไม่ทรำบว่ำ นโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำมคืออะไร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
  

   “มำก เน่ืองจำกมีกำรด ำเนินกำรดังน้ี 1) กำรประชุมเพื่อมอบหมำยนโยบำย
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 2) มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทุกเดือน 3) มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เมื่อต้นปีงบประมำณปีกำรศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “นโยบำย ณ ปัจจุบัน เช่ือว่ำบุคลำกรในมหำวิทยำลัย มีควำมเช่ือมั่นในกำร
ปฏิบัติอยู่ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 



171 
 
   “ผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้บริหำรที่มีแนวนโยบำย แนวทำงที่ท ำให้ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อบุคลำกร ชุมชนทุกด้ำน และพร้อมในควำมเช่ือมั่น คือควำมยุติธรรม มีหลักธรรม
มำภิบำล ก ำหนดกรอบ นโยบำย ต่อกำรพัฒนำอย่ำงเที่ยงตรง มีระยะเวลำ แนวทำงเป้ำหมำย
ชัดเจนตรงไปตรงมำ จะท ำให้มีควำมเช่ือมั่น หลำยทศวรรษของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำมที่ผ่ำนมำก็ท ำให้องค์กรน้ีมีควำมเจริญพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง จึงท ำบุคลำกรเช่ือมั่นใน
แนวทำงนโยบำย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
   

  8. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชน ดังน้ี 
 
   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลตำมงบประมำณที่
ได้รับในปีงบประมำณ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ ค่อนข้ำงน้อยในเรื่องของ
อัตรำก ำลังและงบประมำณ เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย ให้แต่ช่ือ
ส่วนกำรสนับสนุนเท่ำเดิม ซึ่งจะท ำให้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏโตช้ำ  ส่วนภำคเอกชน ในส่วน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงจังหวัด ได้รับควำมสนับสนุนภำคเอกชนพอสมควร ขึ้ นอยู่กับ
ควำมสัมพันธ์รองอธิกำรบดีกับหัวหน้ำหน่วยงำนน้ัน” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐ  และ
ภำคเอกชนค่อนข้ำงมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนได้รับควำมร่วมมือดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้รับกำรสนับสนุนที่จะได้งบประมำณและกำรให้ควำมร่วมมือทั้งภำครัฐ
และเอกชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้รับงบประมำณสนับสนนุจำกภำครัฐพอสมควร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็น
เงินเดือน ค่ำตอบแทน อำคำรสถำนที่ส่วนใหญ่งบโครงกำรกิจกรรมมำจำกเงินนอกงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยเอง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ภำยในจังหวัดมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรท ำ
โครงกำรต่ำงๆ นอกเหนือจำกภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย และไม่ชัดเจนว่ำได้รับกำร
สนับสนุนหรือมหำวิทยำลัยไปช่วยสนับสนุนแต่ลักษณะกำรท ำงำนเป็นควำมร่วมมือหน่วยงำน
อื่นในภำคเอกชน เช่น หอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรมเป็นกำรท ำงำนในท ำนองเดียวกัน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ยังน้อยมำก เพรำะ ขำดเครือข่ำยร่วมงำน ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้องถิ่น 
ขำดบุคลำกรที่เป็นตัวเช่ือมโยง และภำครัฐยังไม่เห็นควำมจ ำเป็น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงำนทั้งจำกส่วนกลำง ภูมิภำค 
และท้องถิ่นมหำวิทยำลัย ได้จัดกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรม ประเพณีร่วมกับท้องถิ่น จึงได้รับ
ควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดและเอกชน พร้อมกันน้ีผู้บริหำรในภำครัฐ
และภำคเอกชนได้เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย หรือ เป็นกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย ได้
ช่วยเหลือมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำ จัดซื้ออุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนอยู่ในระดับดีพอสมควร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

    “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนค่อนข้ำงดีสังเกตจำกกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “โดยมำกถ้ำเป็นงบประมำณจะมำจำกรำยได้ แผ่นดินและรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย ถ้ำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมำณ จะร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น เช่น ร่วมกับจังหวัดในกำรท ำวิจัย ร่วมกับจังหวัดในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนได้รับค่อนข้ำงมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองเต็มศักยภำพ ตำมที่ได้ติดตำมผลงำน คือ 
รัฐและเอกชนได้เข้ำมำมีบทบำท และเกื้อกูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำมตำมกรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมร้องขอตำมเหตุปัจจัยเสนอ
มำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  9. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ดังน้ี 
 

   “มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับบุคคล ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ตรวจสอบโดยหน่วยงำนภำยในให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “สภำวิทยำลัยมีอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำน
ของคณบดี และอธิกำรบดี ทุกๆ ปี และรำยงำนให้สภำฯ ทรำบ นอกจำกน้ัน มีหน่วยงำน
ประกันคุณภำพที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำงำน ภำยในมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรเงิน
และงบประมำณ มีกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยทรำบทุกปี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกระบวนกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และสม่ ำเสมอ (ส่วนดีท ำ
ต่อไป ส่วนที่มีปัญหำต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ)” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรประกันคุณภำพภำยใน เน้นกำรตรวจสอบจำกภำยนอก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

 
   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำน
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏโดยให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณของโครงกำรต่ำง ๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ให้ผู้บริหำรแต่ละคนรับผิดชอบ ในกำรหำหลักฐำนตรวจสอบผลกำร
ท ำงำนของแต่ละตัวช้ีวัด” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรประเมินบุคลำกรตำมสำยงำน และมีควำมตรวจสอบภำยในมีกำร
จัดท ำระบบประกันคุณภำพที่ชัดเจน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรประเมินผู้บริหำรทุกระดับ มีกำรประกันคุณภำพ (สกอ. / สมศ.)   
มีกำรประเมินอำจำรย์ ข้ำรำชกำร บุคลำกรทุกระดับ  มีกำรประเมินโครงกำร กิจกรรมของ
หน่วยงำนระดับต่ำงๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีคณะกรรมกำรภำยนอกมำ
ประเมินผลงำนผู้บริหำรทุกระดับ และท ำผลกำรประเมินไปใช้ประโยชน์ในกำรพิจำรณำ กำร
เลือนเงินเดือน ในส่วนอำจำรย์และบุคลำกรจะใช้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นตัวช้ีวัด
หรือในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำรต่อสัญญำจ้ำงของบุคคลำกรไม่ใช่ข้ำรำชกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรจัดกำรระบบกำรติดตำม สร้ำงกลไกกำรก ำกับดูแล แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรประเมินผลจำกกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้ตั้ ง
งบประมำณโดยกองนโยบำยและแผนของมหำวิทยำลัยมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ประกอบกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พฤติกรรมของผู้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยหัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ด ำเนินกำรจ้ำงคณะผู้ประเมินภำยในและภำยนอกมำตรวจสอบทุกปี” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทั้ งปี  โดยเฉพำะเรื่องของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และภำยนอก  เช่น ก.พ.ร., ส.ก.อ., ทีมประเมินภำยใน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   1) มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกเดือน 2) มีกำรประชุม
สภำมหำวิทยำลัยทุกเดือน 3) มีค ำส่งมอบหน่วยงำนจำกอธิบำยให้รองอธิกำรบดี ผู้ช่วย
อธิกำรบดี ติดตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยได้จ้ำงบุคคลภำยนอกมำประเมินผลกำรปฏิบัติของอธิกำรบดี 
คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส ำนัก แต่ก็ไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ให้ข้อมูล” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรติดตำมผลสัมฤทธ์ิ ทำงกำรศึกษำทุกระดับช้ัน ตรี โท เอก” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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 จำกก ำรสั มภำษณ์ควำม เห็นของ ผู้บริห ำรมหำวิทยำลัยร ำชภั ฏกลุ่ มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัจจัยภำยในที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
น ำมำวิเครำะห์ในแต่ละปัจจัยทั้ง 9 ด้ำน สรุปได้ดังน้ี 
 

 1.  ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยร ำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉีย ง เหนือ  เห็นว่ ำ 
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบำยไว้ชัดเจน  
และสอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย รำชภัฏ   หมวดที่ 1 บททั่วไป มำตรำ 7 ควำม
สอดคล้องกับบริบทมหำวิทยำลัยรำชภัฏมำก เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องพัฒนำตนเองให้
เกิดอัตลักษณ์และมหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องเป็นแหล่งวิทยำกำรของท้องถิ่นต่ำงๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กับภำรกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น  เพรำะเน้นไปที่
เป็นมหำวิทยำลัย เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำท้องถิ่น ที่เสริมสร้ำงภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ อย่ำงยั่งยืนของประชำชน  เช่น เสริมสร้ำงพลัง
ปัญหำของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำ ฯลฯ น้ันกล่ำวคือ ควำมเป็นมหำวิทยำลัย รำชภัฏ  ได้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ได้มำกพอสมควร เพรำะกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จัดอยู่ในส่วนภูมิภำค ท้องถิ่น 
พร้อมทั้งได้พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง เข้ำกับยุคสมัยหรือเหมำะสมกับ
ท้องถิ่นน้ัน ฯลฯ แต่ควรมีรำยละเอียดปลีกย่อยของแต่ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพรำะบริบทของ
แต่ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏไม่เหมือนกันทุกแห่ง  ควรมีกำรปรับปรุงในมำตรำ 8 และมำตรำ 18 
อ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัย กำรออกข้อบังคับและระเบียบบำงประเภทไม่สอดคล้องกับสภำพ
บริบท สังคม  
 

 2. ด้านสมรรถนะขององค์การ  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ มีควำมพร้อม
และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของนโยบำย พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งในระดับปำนกลำง  ถึงระดับมำก  ถ้ำพิจำรณำถึงศักยภำพ
ของมหำวิทยำลัยในปัจจุบัน ถือว่ำ มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อม ค่อนข้ำงสูง   เน่ืองจำกบุคลำกร 
และผู้บริหำรมีคุณภำพและควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนนโยบำย มีควำมพร้อมทั้ง คน เงิน
และเครื่องมือ เน่ืองจำก “รำชภัฏ” ควำมเป็นคนของพระรำชำ ข้ำของแผ่นดิน ได้ดังกึกก้องใน
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ควำมทรงจ ำทั้งองค์กรแห่งน้ี ได้ยึดถือปฏิบัติตำมแนวพระรำชด ำริของพระองค์ (ร .9) ได้
ตระหนักถึงควำมต้องกำรของชำติ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สุดเต็มควำมสำมำรถขององค์กร คือ มี
ควำมพร้อม มีควำมสำมำรถตรงตำมวัตถุประสงค์ตำมที่นักศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ได้ให้
ควำมยกย่อง  ช่ืนชม  เพรำะเน้นไปที่กำร เพิ่มและพัฒนำศักยภำพของท้องถิ่นชุมชน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะต้องพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยอำศัยสร้ำงควำมรู้จำกภูมิ
ปัญญำของท้องถิ่น เพื่อขยำยไปสู่ภูมิปัญญำในระดับชำติ และระดับสำกลต่อไป  เน้นที่จะสร้ำง
ผลิตบัณฑิต ที่ เป็นคุณลักษณะที่มีควำมรู้ คู่คุณธรรม เพื่อสำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นหน่วยงำนที่จะต้องให้บริกำร และร่วมมือกับหน่วยงำนในระดับชำติประเทศ 
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น บำงส่วนด ำเนินงำนได้ดีมำก แต่บำงส่วนยังต้องปรับปรุง สิ่งที่คิดว่ำเป็น
อุปสรรค คือ ยังมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ค่อนข้ำงน้อย  และกำร
ประสำนงำนเป็นลักษณะตัวบุคคลยังไม่เป็นระบบ ยังขำดกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น  ปัจจัยที่จะสนองนโยบำย มีไม่เพียงพอ เช่นบุคลำกร ในสำขำวิชำที่จ ำเป็นไม่มี
เลย จึงไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน สนองต่อผู้เรียนได้  ขึ้นอยู่กับฝ่ำยบริหำรที่จะน ำมำ
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม  
 

 3. ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
   

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้เป็น
อย่ำงดี  ทั้งในระดับปำนกลำง (เพรำะระบบรำชกำรอ่อนแอ) ระดับมำก ถึงมำกที่สุด  โดยเฉพำะ
ในด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำควำมร่วมมือกับชุมชน  บุคลำกรให้ควำม
ร่วมมือในกำรสนับสนุนแผน และนโยบำยกำรท ำงำนตำมวัตถุประสงค์ เพื่อต้องกำรให้องค์กำร 
ด้ำนกำรศึกษำ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ำหมำย สังเกตได้จำก คือ 1) แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำน
ต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนได้ผ่ำนกำรทดสอบ หน่วยงำนภำยในภำยนอกอยู่ตลอดเวลำ 2 ) มี
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอยู่ตลอดเวลำ 3) มีกำร
พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อผลสัมฤทธ์ิด้ำนต่ำงๆ  เน่ืองจำกผู้บริหำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้เผยแพร่อย่ำงชัดเจน มหำวิทยำลัยได้แจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนทรำบถึงนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ พระรำชบัญญัติและได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัย จึงสำมำรถน ำไปสู่ กำรปฏิบัติและได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรใน
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มหำวิทยำลัยในระดับดีมำก  บุคลำกรพร้อมจะท ำงำนตำมนโยบำยทุกประกำร จะขำดไปคือ 
กำรสื่อสำร และกำรสนับสนุนไม่ทั่วถึง ดังน้ัน ในทำงปฏิบัติจริงๆ ค่อนข้ำงจะไม่ตอบสนองได้
เต็มที่ ทุกคนจะรู้หน้ำที่ระบบปฏิบัติงำนดีที่สุด ฝ่ำยบริหำรต้องมีกำรบริหำรพัฒนำที่ดีและเน้น
ขั้นตอนกำรประชำสัมพันธ์  จะมีบ้ำงที่ไม่เข้ำใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องของชุมชนขนำดใหญ่  กำรให้
ควำมร่วมมือค่อนข้ำงน้อยในบำงเรื่อง เช่น กำรท ำวิจัย อำจำรย์ส่วนใหญ่ ลงสู่ชุมชนน้อย แต่
แนวโน้มในอนำคตจะเพิ่มมำกขึ้น เพรำะมีกำรออกระเบียบ ข้อบังคับให้ต้องลงท้องถิ่น เพื่อ
สนองเอกลักษณ์มหำวิทยำลัย  

 

 4. ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ ในกำรสั่งกำร
รวมถึงกำรประสำนงำนและกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ในกำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงจะรวดเร็ว  เพรำะ มีกำรติดต่อสื่อสำรหลำยช่องทำง เช่น ทำงเอกสำร 
ทำงเว็บไซต์  มีระบบ MIS งำนสำรบรรณ ที่ใช้ในกำรติดต่อภำยในหน่วยงำน  มีกำรปฏิบัติงำน
ถ้ำเป็นเรื่องเร่งด่วน จะมีกำรประสำนโดยกำรใช้โทรศัพท์และจะส่งหนังสือไปทีหลัง ถ้ำเป็น
เรื่องปกติจะด ำเนินกำรโดยออกหนังสือส่งงำนตำมล ำดับขั้นตอน  ในมหำวิทยำลัยได้มอบ
อ ำนำจให้กับคณะต่ำงๆ ไปด ำเนินกำรตำมกฎระเบียบและข้อบังคับดังน้ันในกำรสั่งกำรใน
ระดับคณะ จึงอยู่ที่ผู้บริหำรจะมีระบบกำรสั่งกำร กำรประสำน และติดต่อสื่อสำรอย่ำงไร แต่ใน
ภำพขององค์กรแล้ว มหำวิทยำลัยมีกำรประชุมกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกเดือน กำร
ประชุมรองอธิกำร ผู้ช่วยอธิกำรทุกเดือนเช่นกัน จึงท ำให้มีกำรสั่งกำรและประสำนงำนได้อย่ำง
รวดเร็ว  มีกำรน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มำช่วยในกำรประสำนงำน จะเป็นบำงหน่วยงำนที่มี
ควำมล่ำช้ำ  ส่วนใหญ่จะช้ำขึ้นอยู่กับหัวหน้ำหน่วยงำนย่อย   กรณีหน่วยงำนในก ำกับดูแลของ
รองอธิกำรบดี แต่ละคนกำรติดต่อประสำนงำนมีควำมรวดเร็ว และควำมสำมำรถปฏิบัติงำนได้
เร็ว กรณีหน่วยงำนในกำรก ำกับของต่ำงกำรก ำกับดูแลในบำงครั้งมีปัญหำและอุปสรรค เพรำะ
ควำมเข้ำใจไม่ตรงกันว่ำ เป็นกำรสั่งกำรหรือไม่ เป็นกำรสั่งกำรข้ำมควำมรับผิดชอบหรือไม่   
ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในยังขำดกำรประสำนที่ดี เพรำะบุคลำกรบำงส่วน ยังไม่เข้ำใจเพียงพอ
ในบำงนโยบำย เช่น ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยหลักๆ  ขั้นตอนค่อนข้ำงเป็นปัญหำในกำร
ประสำนงำน กำรติดต่อสื่อสำร บำงครั้ง เกิดควำมล่ำช้ำและบำงครั้งช้ำมำก  มีขั้นตอนมำกมำย
เกินไป  หำกต้องกำรให้งำนเดินผู้เป็นเจ้ำของเรื่องอำจต้องติดตำม สอบถำม อย่ำงต่อเน่ือง เช่น 
กำรขอเปิดหลักสูตรใหม่ ท ำให้สำขำขำดแรงจูงใจ และเบื่อหน่ำย จึงเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
หลักสูตร  กำรวำงแผนเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงต่อเน่ืองเพื่อควำม
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ร่วมมือ  ผู้บริหำรที่รับผิดชอบควรศึกษำ อบรม บุคลำกรให้เกิดกำรปฏิบัติงำนให้ทันกับยุคสมัย 
ยุคสังคมข่ำวสำรตลอดเวลำ ศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกภำคส่วนให้มีทีมงำน
ที่สำนสัมพันธ์กัน (ทีมงำนเข้มแข็ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบรหิำรงำนให้ถูกต้องรวดเร็ว
อยู่เสมอ เร่งปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  

 

 5.  ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ กำรเผยแพร่
ข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีประสิทธิภำพในระดับปำน
กลำงถึงมำก  มีประสิทธิภำพร้อยละ 70   อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เน่ืองจำกบุคลำกรและหน่วยงำนก็ให้
ควำมส ำคัญในเรื่องน้ี โดยมีแหล่งที่เข้ำถึงได้หลำยทำง เช่น บอร์ดประชำสัมพันธ์ จะอยู่ที่ตรง
ลงช่ือของพนักงำน กำรเผยแพร่โดยผ่ำนหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย มีเอกสำรแผ่นพับซึ่งจะออกเป็นรำยเดือนโดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของ
มหำวิทยำลัย เกี่ยวกับเรื่องรำวกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย กำรติดป้ำยทำงเข้ำ
มหำวิทยำลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำร   จดหมำยข่ำวรวมถึงจดหมำยข่ำวจำก
หน่วยงำนระดับคณะ ศูนย์ ส ำนัก   ใช้เอกสำรประชำสัมพันธ์ ที่เรียกว่ำ ชีพจรรำยจ่ำย เป็น
ตัวเช่ือมระหว่ำง บุคลำกรและมหำวิทยำลัย นอกจำกน้ียังมีข่ำวสำรที่จะลง WEBSITE  ของ
มหำวิทยำลัย ส ำหรับสื่อสำรกับนักศึกษำ มีระบบกำรลงทะเบียน กำรสื่อสำรกับอธิกำรบดี 
โดยตรงโดยผ่ำนกำรออนไลน์  และก ำลังมีกำรประชำสัมพันธ์ เชิงรุกผ่ำนระบบเคเบิ้ลทีวี และ
เสียงตำมสำยโดยน ำเสนอกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย   มีจุลสำรที่เผยแพร่ข่ำวสำรทั้ง
ภำยในและภำยนอก เป็นประจ ำทุกวัน ในช่ือ “ชีพจรรำยวัน” ท ำให้ทรำบข่ำวได้ตลอดควำม
เคลื่อนไหว มีบำงครั้ง มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไม่คลอบคลุมงำน หรือสั้นเกินไป เพรำะ
เป็นจุลสำรแผ่นเดียวที่จะต้องย่อเน้ือหำให้อยู่ใน 1 แผ่น   ได้ปรับปรุง ช่องทำง กำรเผยแพร่
ข่ำวสำร ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเน่ือง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อนุสำร 
วำรสำร แผ่นพับ ฯลฯ  และที่เห็นว่ำ มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับปำนกลำง ถึงค่อนข้ำงน้อย  
เพรำะบุคลำกำรยังขำดประสิทธิภำพกำรท ำงำน และขั้นตอน กำรปฏิบัติในกำรผ่ ำนงำนมำก
เกินไป  สังเกตจำกบำงเรื่องบุคลำกรในมหำวิทยำลัย ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำรดังกล่ำว  
จะสื่อสำรผ่ำนชีพจรรำยวันเป็นหลักบำงทีมีผู้เข้ำร่วมประชุม หรือมีกำรจัดอบรม แต่บุคลำกร
ภำยในไม่ทรำบ  
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 6.  ด้านภาวะผู้น า  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้ประสบควำมส ำเร็จได้  ต้องมีกำรทบทวน
บทบำทหน้ำที่ ของมหำวิทยำลัย ที่มีตำม พระรำชบัญญัติ และบทบำทของบุคลำกร ก่อนให้
ด ำเนินกำรได้ผลเป็นไปอย่ำงไร มีอะไรเป็นปัญหำอุปสรรค มีอะไรบ้ำงที่ส ำเร็จ และให้ผลตำม
วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ทุกคน ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบแต่ละ
ด้ำน และร่วมกับหน่วยงำนแผนกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เข้ำใจตรงกับและปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน เป้ำหมำยเดียวกัน  กำรท ำงำนเป็นทีม กำรบริหำร
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล กำรท ำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ๆ เมื่อเกิดปัญหำยึดหลักควำม
ถูกต้องในกำรแก้ไขปัญหำ  ทุกคนต้องมองไปที่เป้ำหมำยเดียวกัน มุ่งไปสู่ทิศทำงเดียวกัน เช่น 
เน้นกำรช่วยเหลือชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ด ำเนินตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้ำงและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯลฯ” ลงสู่ชุมชนให้มำกขึ้น ช่วยเหลือท้องถิ่น
มำกขึ้น  กลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จมีอีก 2 ประเด็น คือ 1) สร้ำงควำมตระหนัก โดยกำรให้ข้อมูล
ข่ำวสำรที่ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 2) กำรติดตำมช่วยเหลือ ประเมินผล
และช่ืนชมผลงำนกรณีเกิดอุปสรรค จะประสำนกับหัวหน้ำหน่วยงำนน้ันผู้ที่มีอ ำนำจติดสินใจ
สูงสุด และรำยงำนต่ออธิกำรบดี เพื่อรับทรำบและพิจำรณำ   ต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่ำง
เพียงพอ ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญ และสนับสนุน มีระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรแผน หรือนโยบำยแต่ ละหน่วยงำนที่ ชัดเจน รวบรวมเป็นภำพรวมของ
มหำวิทยำลัย สรุปวิเครำะห์ SWOT เพื่อน ำมำปรับปรุงและพัฒนำ  ต้องมีกระบวนกำรติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินตำมนโยบำยอย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ  โดยส่วนใหญ่มหำวิทยำลัยมี
กำรบริหำรงำน ใช้ระบบโครงสร้ำงในรูปแบบของคณะกรรมกำรฯ ที่แต่งตั้งโดยอธิกำรบดี 
หรือสภำมหำวิทยำลัย เพื่อให้ด ำเนินงำนตำม แผนงำนโครงกำรที่ได้ตั้งไว้ ยังมีกำรมอบหมำย
งำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติ และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ก่อนปฏิบัติงำน เพื่อเป็น
กำรมอบหมำยและติดตำมผลงำนที่ ได้รับมอบหมำยให้แล้ว เสร็จ  ของแต่ละชุดของ
คณะกรรมกำร ควรมีมำตรฐำน ในลักษณะกำรบังคับ เช่น ด้ำนกำรวิจัย บุคลำกำรส่วนใหญ่ยัง
ไม่ท ำวิจัย เพรำะภำระงำนสอนมำก คนที่ท ำก็ท ำไป ส่วนคนไม่ท ำก็ยังไม่เริ่ม เพรำะไม่มีผล
อะไรมำกนัก  และเมื่อเกิดปัญหำมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ทุกงำนต้องมีกำรวำงแผนไว้
ล่วงหน้ำ มีกำรประชุม ท ำควำมเข้ำใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหำให้ยึดหลักตำมกฎ ระเบียบ 
และใช้กำรตัดสินใจ กำรท ำงำนในรูปของคณะกรรมกำร ในกำรระดมควำมคิดเห็นแก้ปัญหำให้
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ลุล่วง  ผู้บริหำรระดับกองก็ต้องขับเคลื่อนตำมนโยบำย ท่ำนอธิกำรบดี กำรด ำเนินตำมนโยบำย
ก็ชัดเจน แต่ถ้ำมีปัญหำก็ติดต่อประสำนกับผู้บริหำรระดับสูงขึ้นไปเพื่อช่วยกันหำแนวทำงใน
กำรแก้ปัญหำ  ฝ่ำยบริหำร ต้องเสียสละ และกระตือรือร้น ในกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำ  
ศึกษำยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ  ของมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนปรับกลยุทธ์ต่ำงๆ ให้เข้ำกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของรัฐส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำแห่งชำติมหำวิทยำลัย และสื่อสำรให้ผู้บริหำรทุกระดับเข้ำใจ เมื่อเกิดปัญหำใช้
กำรสื่อสำรให้เข้ำใจทั้ง TOP - DOWN และ BUTTOM – UP  ศึกษำปัญหำและอุปสรรค เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงแก้ไข ปัญหำอุปสรรคพร้อมแก้ไขให้ตรงจุด พัฒนำช่องทำงแนวทำงให้เกิด
ประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ำหมำย หรือบุคลำกรทุกภำคส่วน ประเมินผล ปัญหำ 
เป็นข้อมูลน ำเสนอกำรประชุม พิจำรณำปรึกษำร่วมกับทีมงำน ในขั้นตอนต่อไป  
 

 7.  ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัต ิ

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ บุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 1) กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้สอนร้อยละ 60 เช่ือมั่นและปฏิบัติตำมนโยบำยโดย
ไม่ต่อต้ำน อีกร้อยละ 30 ปฏิบัติบ้ำงไม่ปฏิบัติบ้ำง และร้อยละ 10 แถบจะไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย
เลย และ 2) กลุ่มสนับสนุน ร้อยละ 100  โดยท ำตำมนโยบำยในระดับปำนกลำง ถึงระดับมำก  
บุคลำกรภำยในมีควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยมำก เน่ืองจำกบุคลำกำรส่วนใหญ่มี
ควำมรักในสถำบัน  บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  เน่ืองจำกมีกำรด ำเนินกำรดังน้ี 1) กำรประชุมเพื่อ
มอบหมำยนโยบำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 2) มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ทุกเดือน 3) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เมื่อต้นปีงบประมำณปีกำรศึกษำ ผู้รับผิดชอบต้อง
เป็นผู้บริหำรที่มีแนวนโยบำย แนวทำงที่ท ำให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อบุคลำกร ชุมชนทุกด้ำน และ
พร้อมในควำมเช่ือมั่น คือควำมยุติธรรม มีหลักธรรมมำภิบำล ก ำหนดกรอบ นโยบำย ต่ อกำร
พัฒนำอย่ำงเที่ยงตรง มีระยะเวลำ แนวทำงเป้ำหมำยชัดเจนตรงไปตรงมำ จะท ำให้มีควำม
เช่ือมั่น หลำยทศวรรษของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมที่ผ่ำนมำก็ท ำให้องค์กรน้ีมีควำม
เจริญพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง จึงท ำบุคลำกรเช่ือมั่นในแนวทำงนโยบำย  บุคลำกรส่วนใหญ่
ตระหนัก แต่มีบำงส่วนไม่ตระหนัก  บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและเช่ือมั่นในระดับสูง (แต่ส่วน
ใหญ่อำจจะขำดกำรเข้ำใจ) เช่ือมั่นแต่ยังขำดกำรปฏิบัติอย่ ำงจริงจัง  เพรำะบุคลำกรยังไม่
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ตระหนักเพียงพอ ประกอบกับทีมบริหำรใหม่กำรเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรตำมนโยบำยจึงไม่
เช่ือมโยง  ขึ้นอยู่กับควำมไว้วำงใจ ฝ่ำยบริหำรเพียงใด  
 

 8. ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของภำครัฐและภำคเอกชนในระดับปำนกลำง ถึงใน
ระดับดีพอสมควร  จนถึงค่อนข้ำงมำก  ได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนงบประมำณและกำรให้
ควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและเอกชน  อย่ำงต่อเน่ืองเต็มศักยภำพ ตำมที่ได้ติดตำมผลงำน คือ รัฐ
และเอกชนได้เข้ำมำมีบทบำท และเกื้อกูลกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำม
กรอบระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้องขอ  สังเกตจำกกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลตำมงบประมำณที่
ได้รับในปีงบประมำณ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่ำตอบแทน อำคำรสถำนที่  ส่วนใหญ่งบ
โครงกำรกิจกรรม มำจำกเงินนอกงบประมำณของมหำวิทยำลัยเอง  โดยมำกถ้ำเป็นงบประมำณ
จะมำจำกรำยได้แผ่นดินและรำยได้ของมหำวิทยำลัย ถ้ำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมำณ จะ
ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรพัฒนำท้องถิ่น เช่นร่วมกับจังหวัดในกำรท ำวิจัย ร่วมกับ
จังหวัดในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  หน่วยงำนทั้งจำกส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้จัดกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรม ประเพณีร่วมกับท้องถิ่น จึงได้รับควำม
ร่วมมืออย่ำงดีจำกหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดและเอกชน พร้อมกันน้ีผู้บริหำรในภำครัฐและ
ภำคเอกชนได้เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัย หรือ เป็นกรรมกำรส่งเสริมมหำวิทยำลัย ได้
ช่วยเหลือมหำวิทยำลัยในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำ จัดซื้ออุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอน  
ภำยในจังหวัดมหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรท ำโครงกำรต่ำงๆ 
นอกเหนือจำกภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย  แต่ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 
ค่อนข้ำงน้อยในเรื่องของอัตรำก ำลังและงบประมำณ เพื่อให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ยกฐำนะเป็น
มหำวิทยำลัยให้แต่ช่ือ ส่วนกำรสนับสนุนเท่ำเดิม ซึ่งจะท ำให้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏโตช้ำ ส่วน
ภำคเอกชน ในส่วนมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงจังหวัด ได้รับควำมสนับสนุนภำคเอกชนพอสมควร 
ขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์รองอธิกำรบดีกับหัวหน้ำหน่วยงำนน้ัน  แต่บำงแห่งยังน้อยมำก เพรำะ 
ขำดเครือข่ำยร่วมงำน ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท้องถิ่น ขำดบุคลำกรที่เป็นตัวเช่ือมโยง และ
ภำครัฐ ยังไม่เห็นควำมจ ำเป็น  
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 9.  ด้านการติดตามการด าเนินงาน 
  

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏมีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำนโดยหน่วยงำนภำยในให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับบุคคล ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย   มีกำร
ประเมินผลจำกกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำรที่ได้ตั้งงบประมำณโดยกองนโยบำยและ
แผนของมหำวิทยำลัยเพื่อประกอบกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พฤติกรรมของผู้รับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน  ให้ผู้บริหำรแต่ละคนรับผิดชอบ ในกำรหำหลักฐำนตรวจสอบผลกำรท ำงำน
ของแต่ละตัวช้ีวัด  เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณของโครงกำรต่ำง ๆ   หัวหน้ำ
หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี มีกำรประเมินบุคลำกรตำมสำยงำนและกำรตรวจสอบ
ภำยใน มีกำรจัดท ำระบบประกันคุณภำพที่ ชัดเจน  กำรประกันคุณภำพภำยในเน้นกำร
ตรวจสอบจำกภำยนอก  กำรประกันคุณภำพ (สกอ. / สมศ.) กำรประเมินอำจำรย์ ข้ำรำชกำร 
บุคลำกรทุกระดับ กำรประเมินโครงกำรกิจกรรมของหน่วยงำนระดับต่ำงๆ ร่วมถึงกำรติดตำม
ผลสัมฤทธ์ิ ทำงกำรศึกษำทุกระดับช้ัน ตรี โท เอก  โดยด ำเนินกำรจ้ำงคณะผู้ประเมินภำยใน
และภำยนอกมำตรวจสอบทุกปี มหำวิทยำลัยได้จ้ำงบุคคลภำยนอกมำประเมินผลกำรปฏิบัติ
ของอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส ำนัก แต่ก็ไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ ให้ข้อมูล 
คณะกรรมกำรภำยนอกมำประเมินผลงำนผู้บริหำรทุกระดับ และน ำผลกำรประเมินไปใช้
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำ กำรเลื่อนเงินเดือน ในส่วนอำจำรย์และบุคลำกรจะใช้ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในเป็นตัวช้ีวัดหรือในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำรต่อสัญญำจ้ำงของบุคคลำกร
ไม่ใช่ข้ำรำชกำร  กำรจัดกำรระบบกำรติดตำม สร้ำงกลไกกำรก ำกับดูแล แต่งตั้งคณะกรรมกำร  
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยทุกเดือน มีกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยทุก
เดือน มีค ำส่งมอบหน่วยงำน อธิบำยให้รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี ติดตำมงำนที่ได้รับ
มอบหมำย สภำวิทยำลัยมีอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรท ำงำนของ
คณบดี และอธิกำรบดี ทุกๆ ปี และรำยงำนให้สภำฯ ทรำบ นอกจำกน้ัน มีห น่วยงำนประกัน
คุณภำพที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำงำน ภำยในมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ มีกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำนสภำมหำวิทยำลัยทรำบทุกปี   มีกระบวนกำร
ติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และสม่ ำเสมอ (ส่วนดีท ำต่อไป ส่วนที่มีปัญหำต้องปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนำ) โดยเฉพำะเรื่องของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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 ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏถึงปัจจัยภำยนอกเหนือกำร
ควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
   

  1. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผล
ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ดังน้ี 
 

   “นโยบำยของ ค.ร.ม. ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่อมหำวิทยำลัย ขึ้นอยู่กับ ฝังกำรเมืองที่ใกล้ชิดกับมหำวิทยำลัย และ
พรรคกำรเมือง” 

( มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลในเรื่องงบประมำณ ซึ่งไม่แน่นอน นโยบำยที่เปลี่ยนไป ควำมสำมำรถ
กำรเมืองที่เป็นรัฐบำล เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองบ่อยๆ ท ำให้กำรท ำงำนบำงอย่ำง
หยุดชะงักไป” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่อด้ำนงบประมำณ และนโยบำยที่ปรับเปลีย่นไป” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   
   “ควำมเป็นอิสระกำรวิชำกำร เป็นตัวช้ีบ่ง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏน้อย” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “นโยบำยประชำนิยม เกี่ยวกับ ค่ำจ้ำง บัณฑิตที่จบปริญญำตรี ต้องมีรำยได้
อย่ำงน้อย 15,000 บำท / เดือน จะต้องเตรียมงบประมำณส ำหรับเป็นค่ำจ้ำงให้กับพนักงำน / 
เจ้ำหน้ำที่ ค่อนข้ำงมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “คิดว่ำมีผลแต่ไม่มำก เพรำะงบประมำณจำกภำครัฐก็ได้เป็นปกติไม่มำก
หรือน้อยกว่ำเดิม มำกนัก ส่วนใหญ่จะได้จำกเงินภำยใต้ของมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
  

   “มีบ้ำง ในแง่ของงบประมำณแต่ส่วนใหญ่ เกิดจำกวิกฤต ที่ควบคุมไม่ได้ แต่
ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “นักกำรเมืองมีส่วนส ำคัญในกำรพิจำรณำงบประมำณของของมหำวิทยำลัย  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองจึงส่งผลกระทบต่องบประมำณที่ได้รับ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยใหม่ สง่ผลกระทบต่อกำรเช่ือมโยงกำรพัฒนำกำร
ทำงบริบท ซึง่ผู้น ำท้องถิ่นไม่เข้ำใจพอเพียง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลในกรณีที่รัฐบำล มีนโยบำยใหม่ เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำจำกที่เคยให้
แบบ กยศ,  เปลี่ยนเป็น กรอ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “น่ำจะมีผลในทำงบวก ร .ม.ต ค่อนข้ำงเข้ำใจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำมมำกขึ้น แต่ก็น่ำสนใจที่รัฐบำลจะกลับมำใช้ กรอ แทน ก.ย.ศ. อำจท ำให้นักศึกษำ
แห่ไปเรียน ม.ม.ส. มำกขึ้นและที่ลดลง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลทำงบวก เน่ืองจำกรัฐมนตรีช่วยศึกษำธิกำร มีควำมผูกพันและเข้ำใจ
บริบทมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จำกกำรตั้งให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมโยง
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ สนับสนุนด้ำนกิจกรรมทำง
กำรศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรที่รัฐมีนโยบำยให้ทุนกับนักศึกษำทุกคนท ำให้ นักศึกษำเข้ำเรียนใน
มหำวิทยำลัยที่มีแต่ช่ือเสียง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 



186 
 
   “ปัจจัยด้ำนกำรเมืองจะมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ไม่ ค่อ ยมี  เ พร ำะมี คว ำม เป็ นอิ สระด้ ำนก ำรบริ หำร งำนวิชำกำร  
กำรด ำเนินงำน ที่มุ่งหมำย เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำง ๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 
  2. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำปัจจุบันควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจมีผลต่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏของ ดังน้ี 
 

   “ปัจจุบันควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจมีผลต่อค่ำครองชีพ และค่ำใช้จ่ำย” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจมผีลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีผลน้อย” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีผลดีในด้ำนกำรรับนักศึกษำ นักศึกษำบำงส่วนตันสินใจเรียน
มหำวิทยำลัยใกล้บ้ำน เน่ืองจำกเศรษฐกิจไม่ดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ไปค่อยมผีลกระทบมำก แต่ปัจจัยส ำคัญนักศึกษำเข้ำมำศึกษำต้องกำรทุน
สนับสนุนมำก (ก.ย.ศ.)” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

 

   “นักศึกษำยำกจน มีสิทธ์ิได้รับกำรจัดสรรเงิน กยศ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “ปัจจุบันควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่องบประมำณที่ได้รับ และจำกนักศึกษำสำยครมูีมำกขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม น่ำจะมีผลกระทบไม่มำก เน่ืองจำกมี
นักศึกษำสนใจเรียนมำก แต่อำจจะมีกำรผ่อนผันค่ำเทอมบ้ำง” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่องบประมำณแผ่นดิน ที่ได้รับกำรจัดสรรน้อยลง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “ควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจ ไม่สง่ผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพรำะ
ค่ำเรียนถูก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ควำมยำกจนขำดทุนเรียนต่อ นักศึกษำน้อยลง งบประมำณน้อยลง ไม่
สำมำรถเพิ่มอำจำรย์ได้ตำมนโยบำย” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ปกครอง มีรำยได้ไม่มั่นคงและเป็นไปตำม
ภำวะเศรษฐกิจ  ท ำให้ผู้ปกครอง ส่งลูกไปเรียนที่กรุงเทพน้อยลงเน่ืองจำกกระทบต่อรำยได้ของ
ตน จึงให้เรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏใกล้ๆ ท ำให้เป็นโอกำสของมหำวิทยำลัยในท้องถิ่นระดับ
มำกขึ้น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ยงัไมม่ีผลต่อจ ำนวนนักศึกษำยังคงมกีำรสมัครเพิ่มขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 
 

   “มีหำกภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ ประชำชนส่วนใหญ่ มีก ำลังซื้อลดลง ต้อง
รัดเข็มขัด นักศึกษำอำจจะเลือกมำเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพรำะค่ำเทอมถูกกว่ำ ที่อื่นๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรที่รัฐมีนโยบำยให้ทุนกับนักศึกษำทุกคนท ำให้นักศึกษำเข้ำเรียนใน
มหำวิทยำลัยที่มีแต่ช่ือเสียง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่อมหำวิทยำลัยด้ำนงบประมำณ ที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ” 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มีบ้ำง เกีย่วข้องกับค่ำครองชีพของผู้ปกครองนักศึกษำ งบประมำณกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 
  3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำสภำพทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ดังน้ี 
 

   “มนัีกศึกษำสนใจเรียน สำยครูจ ำนวนมำกขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษำ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “นักศึกษำมีค่ำนิยมเปลี่ยนไปทั้งด้ำนดี  และไม่ดี ด้ำนควำมประพฤติของ
นักศึกษำ เปรียบไปตำมสภำพแวดล้อมด้ำนกำรเรียนรู้ นักศึกษำสนใจเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ มำก
ขึ้น”  

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “คุณภำพชีวิต ควำมประพฤติของนักศึกษำมีปัญหำมำก ครู อำจำรย์ เห็น
ประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำส่วนรวม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรประชำสัมพันธ์ กำรเอำใจใส่นักศึกษำ ต้องมีกำรปรับตัวให้ดีขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

   “คนมีค่ำนิยมอย่ำงได้ปริญญำตรี โท เอก โดยไม่ต้องกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “รอบๆ มหำวิทยำลัย กลำยเป็นหอพัก มีขยะมำกขึ้น กำรจรำจรติดขัด ที่จอด
รถในมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ก็น่ำจะมีผลต่อนักศึกษำเป็นส่วนใหญ่ แต่มีหน่วยงำนที่ดูแลนักศึกษำอยู่
แล้ว” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มผีลต่อกำรควบคุมแลพฤติกรรมของนักศึกษำในภำพรวม กำรปรับเปลี่ยน
กิจกรรม โครงกำรเพื่อสร้ำงภมูิต้ำนทำนให้กับนักศึกษำ กำรปรับเน้ือหำหลักสูตรให้สอดรับกับ
นักศึกษำ” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ในระยะอันใกล้ ยังไม่ส่งผลมำกนัก แต่ในอนำคต 5-10 ปี ข้ำงหน้ำจะส่งผล
กระทบค่อนข้ำงมำกจำกำรพัฒนำสังหำริมทรัพย์รอบมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “1) พฤติกรรมของนักศึกษำไปในทำงไม่ดี เช่น กำรมีคู่ครอง สุรำ เที่ยว เกเร 
2) ในแง่ดีกำรเรียนกำรสอนมีผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสังคมบำงอย่ำงเช่ือมต่อกำรเรีย นของ
นักศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ในภำพรวมพบอยู่ ในจังหวัดเลยส่วนมำกผู้ปกครองมีอำชีพขำยล๊อตเตอรี่
พ่อแม่ ไม่มีเวลำอยู่กับลูกอำจมีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ยังไมเ่ห็นผลที่ชัดเจน” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีผล เช่น สังคมไทยนิยมให้ลูกหลำนเป็นครู เพรำะคิดว่ำเป็นงำนที่มั่นคง 
จึงท ำให้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็นทำงเลือกอันดับต้น ๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรเรียนสำยครู” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “1) กำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ท ำให้เกิดค่ำนิยมที่
นักเรียน จะเข้ำไปเรียนในเมืองมำกกว่ำ เพรำะมหำวิทยำลัยตั้งอยู่ในชนบท 2) นโยบำยของชำติ
ยึดติดกำรบริหำรสังคมศำสตร์ ในอัตรำ 40, 60 ซึ่งมหำวิทยำลัยยังไม่มีคณะมำกมำยเป็นปัจจัยที่
ท ำให้นักศึกษำน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยควรมีบทบำทมำกในด้ำนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมในอนำคตด้วย โดยต้องก ำหนดทิศทำงใหม่ 
โดยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องภำยในและภำยนอก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรปรับตัวต่อวิถีชีวิต ควำมต้องกำร กำรวำงแผนกำรผลิตนักศึกษำ ให้
ควำมเหมำะสม กับสภำวะควำมต้องกำรของสังคมชุมชน และประเทศชำติ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  4. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีผลต่อ
มหำวิทยำลัย ดังน้ี 
 

   “เป็นเหตุให้เกิดกำรปรับตัวตำม IT เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำกำร
ให้ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ และเพื่อน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลต่อกำรพัฒนำระบบต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย” 
 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัยต้องพัฒนำสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี เช่น กำรลงทะเบียนออนไลน์ กำรสื่อสำรทำงออนไลน์ เป็นต้น”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรใช้จ่ำยสูงขึ้น (แก่นักศึกษำยำกจน ต้องใช้เทคโนโลยีของมหำวิทยำลัย 
เพิ่มมำกขึ้น)” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรสื่อสำร กำรค้นคว้ำ และกำรพัฒนำระบบข้อมูล” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

   “มหำวิทยำลัยซื้อเทคโนโลยมีำกขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “นักศึกษำลงทะเบียนเรียนและดูผลกำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต อำจำรย์ส่งผล
กำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีผลช่วยให้กำรท ำงำนคล่องตัวขึ้น รวดเร็วขึ้น กำรสือ่สำรสะดวกขึ้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ท ำให้กำรประสำนงำนได้รวดเร็ว กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำน กำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำน ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยตื่นตัว มีกำร
เปลี่ยนแปลง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลดีท ำให้ใช้เทคโนโลย ีเพือ่พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “กำร เรี ยนก ำรสอนมีประสิทธิภำพ  คุณภำพของ นักศึ กษำสูงขึ้ น 
สะดวกสบำยต่อกำรประสำนงำน เกิดควำมรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ สำขำวิชำใหม่ๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “คณะวิทยำลัยต้องน ำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น 
เช่น ระบบกำรลงทะเบียนออนไลน์ กำรประเมินอำจำรย์ออนไลน์ กำรส่งเกรด เป็นต้น ท ำให้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีผลในระยะยำว ท ำให้มีกำรลดพนักงำนสำย
สนับสนุน และต้นทุนเกี่ยวกับกระดำษ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีผลลบหำก ตำมไม่ทันเทคโนโลยี” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัย ต้องปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เช่น 
กำรใช้ระบบ Onlineทั้งกำรลงทะเบียนเกรด ติดต่อสื่อสำร กำรเรียนกำรสอน ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มหำวิทยำลัย มีนโยบำยเพื่อพัฒนำไปสู่มหำวิทยำลัย IT” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำร ต้องปรับแผนงำนกำรบริหำรงำน  
กำรด ำเนินงำนบุคลำกรต้องรู้และเข้ำใจต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ แผนงำน ปรับปรุงหลักสูตร 
 กำรเปลี่ยนกำรสอน แผนบุคลำกร แนวทำงกำรปฏิบัติทุกภำคกำรศึกษำต้องมีกำรปรับปรุง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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 จำกก ำรสั มภำษณ์ควำม เห็นของ ผู้บริห ำรมหำวิทยำลัยร ำชภั ฏกลุ่ มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัจจัยภำยนอกเหนือกำรควบคุมที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติ น ำมำวิเครำะห์ในแต่ละปัจจัยทั้ง 4 ด้ำน สรุปได้ดังน้ี  
 

 1.  ด้านการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏทำงบวก เน่ืองจำกรัฐมนตรีช่วย
ศึกษำธิกำร มีควำมผูกพันและเข้ำใจบริบทมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จำกกำรตั้งให้มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเป็นศูนย์กลำงในกำรเช่ือมโยงสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ในท้องถิ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้ำนกิจกรรมทำงกำรศึกษำ  กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยใหม่ ส่งผลกระทบ
ต่อกำรเช่ือมโยงกำรพัฒนำกำรทำงบริบท ซึ่งผู้น ำท้องถิ่นไม่เข้ำใจพอเพียง  ควำมเป็นอิสระทำง
วิชำกำร เป็นตัวช้ีบ่ง  กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏน้อย  เพรำะมี
ควำมเป็นอิสระด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรด ำเนินงำน ที่มุ่งหมำย เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำน
ต่ำง ๆ  แต่ส่งผลกระทบด้ำนงบประมำณ และนโยบำยที่ปรับเปลี่ยนไป  เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรเมืองบ่อยๆ ท ำให้กำรท ำงำนบำงอย่ำงหยุดชะงักไป นักกำรเมืองมีส่วนส ำคัญในกำร
พิจำรณำงบประมำณของมหำวิทยำลัย กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองจึงส่งผลกระทบต่อ
งบประมำณที่ได้รับ  แต่ไม่มำกนัก เพรำะงบประมำณจำกภำครัฐก็ได้เป็นปกติไม่มำกหรือน้อย
กว่ำเดิม ส่วนใหญ่จะได้จำกเงินภำยใต้ของมหำวิทยำลัย  ในแง่ของงบประมำณส่วนใหญ่ เกิด
จำกวิกฤต ที่ควบคุมไม่ได้  กรณีที่รัฐบำลมีนโยบำยใหม่ เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำจำกที่เคยให้
แบบ ก.ย.ศ. เปลี่ยนเป็น กรอ.  กำรที่รัฐมีนโยบำยให้ทุนกับนักศึกษำทุกคนท ำให้นักศึกษำเข้ำ
เรียนในมหำวิทยำลัยที่มีแต่ช่ือเสียง  
 

 2. ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ ควำมผันผวน
ทำงเศรษฐกิจมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏด้ำนงบประมำณ ที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ  
งบประมำณแผ่นดิน ที่ได้รับกำรจัดสรรน้อยลง  มีบ้ำงเกี่ยวข้องกับค่ำครองชีพของผู้ปกครอง 
นักศึกษำ งบประมำณกำรสนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  ควำมยำกจนขำดทุนเรียน
ต่อ นักศึกษำน้อยลง งบประมำณน้อยลง ไม่สำมำรถเพิ่มอำจำรย์ได้ตำมนโยบำย  แต่ควำมผัน
ผวนทำงเศรษฐกิจมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีผลน้อย  ในด้ำนกำรรับนักศึกษำ นักศึกษำ
บำงส่วนตันสินใจเรียนมหำวิทยำลัยใกล้บ้ำน เน่ืองจำกเศรษฐกิจไม่ดี   ในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยที่
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ผู้ปกครอง มีรำยได้ไม่มั่นคงและเป็นไปตำมภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้ผู้ปกครอง ส่งลูกไปเรียนที่
กรุงเทพน้อยลงเน่ืองจำกกระทบต่อรำยได้ของตน จึงให้เรียนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏใกล้ๆ ท ำ
ให้เป็นโอกำสของมหำวิทยำลัยในท้องถิ่นระดับมำกขึ้น  ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ ประชำชนส่วน
ใหญ่ มีก ำลังซื้อลดลง ต้องรัดเข็มขัด นักศึกษำอำจเลือกมำกเรียนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพรำะค่ำ
เทอมถูกกว่ำที่อื่นๆ  นักศึกษำยำกจน มีสิทธ์ิได้รับกำรจัดสรรเงิน กยศ.  อำจจะมีกำรผ่อนผันค่ำ
เทอมบ้ำง  ปัจจัยส ำคัญนักศึกษำเข้ำมำศึกษำต้องกำรทุนสนับสนุนมำก กยศ.  

 

 3. ด้านสภาพทางสังคม  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ สภำพทำง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏสังคมไทยนิยมให้ลูกหลำนเป็นครู เพรำะคิดว่ำ
เป็นงำนที่มั่นคง จึงท ำให้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็นทำงเลือกอันดับต้น ๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำร
เรียนสำยครู  จึงท ำให้มีนักศึกษำสนใจเรียน สำยครูจ ำนวนมำกขึ้น  แต่กำรเปลี่ยนแปลงจำก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ท ำให้เกิดค่ำนิยมที่นักเรียน จะเข้ำไปเรียนในเมืองมำกกว่ำ เพรำะ
มหำวิทยำลัยตั้งอยู่ในชนบท นโยบำยของชำติยึดติดกำรบริหำรสังคมศำสตร์ ในอัตรำ 40 : 60 
ซึ่งมหำวิทยำลัยยังไม่มีคณะมำกมำยเป็นปัจจัยที่ท ำให้นักศึกษำน้อย  มหำวิทยำลัยควรมีบทบำท
มำกในด้ำนกำรผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคม
ในอนำคตด้วย โดยต้องก ำหนดทิศทำงใหม่ โดยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องภำยในและภำยนอก   
 กำรปรับตัวต่อวิถีชีวิต ควำมต้องกำร กำรวำงแผนกำรผลิตนักศึกษำ ให้ควำมเหมำะสม กับ
สภำวะควำมต้องกำรของสังคมชุมชน และประเทศชำติ  กำรประชำสัมพันธ์ กำรเอำใจใส่
นักศึกษำ ต้องมีกำรปรับตัวให้ดีขึ้น  กำรควบคุมแลพฤติกรรมของนักศึกษำในภำพรวม กำร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โครงกำรเพื่อสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับนักศึกษำ กำรปรับเน้ือหำหลักสูตร
ให้สอดรับกับนักศึกษำ พฤติกรรมของนักศึกษำ คุณภำพชีวิต ควำมประพฤติของนักศึกษำมี
ปัญหำมำก ครู อำจำรย์ เห็นประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำส่วนรวม  นักศึกษำมีค่ำนิยมเปลี่ยนไปทั้ง
ด้ำนดี และไม่ดี ด้ำนควำมประพฤติของนักศึกษำ เปรียบไปตำมสภำพแวดล้อม ด้ำนกำรเรียนรู้
นักศึกษำสนใจเรียนรู้จำกสื่อต่ำงๆ มำกขึ้น ไปในทำงไม่ดี เช่น กำรมีคู่ครอง สุรำ เที่ยว เกเร มี
ค่ำนิยมอย่ำงได้ปริญญำตรี โท เอก โดยไม่ต้องกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง  ในแง่ดีกำรเรียนกำรสอน
มีผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสังคมบำงอย่ำงเช่ือมต่อกำรเรียนของนักศึกษำ  รอบๆ มหำวิทยำลัย 
กลำยเป็นหอพัก มีขยะมำกขึ้น กำรจรำจรติดขัด ที่จอดรถในมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอ  ในระยะ
อันใกล้ ยังไม่ส่งผลมำกนัก แต่ในอนำคต 5-10 ปี ข้ำงหน้ำจะส่งผลกระทบค่อนข้ำงมำกจำกำร
พัฒนำสังหำริมทรัพย์รอบมหำวิทยำลัย  
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 4. ด้านเทคโนโลยี  
 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีผลต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพรำะมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีนโยบำย
เพื่อพัฒนำไปสู่มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี  เพื่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และพัฒนำกำรให้ทันสมัย 
ทันเหตุกำรณ์ และน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น  เช่น กำรใช้ระบบออนไลน์ ทั้งกำร
ลงทะเบียนเกรด ติดต่อสื่อสำร กำรเรียนกำรสอน ฯลฯ นักศึกษำลงทะเบียนเรียนและดูผลกำร
เรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต อำจำรย์ส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำรสื่อสำร กำรค้นคว้ำ และกำร
พัฒนำระบบข้อมูล  มีผลช่วยให้กำรท ำงำนคล่องตัวขึ้น รวดเร็วขึ้น กำรสื่อสำรสะดวกขึ้น  ท ำ
ให้กำรประสำนงำนได้รวดเร็ว  กำรเข้ำถึงข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน กำร
เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำน ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัยตื่นตัว มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ต้องปรับแผนงำนกำรบริหำรงำน กำรด ำ เนินงำนบุคลำกรต้องรู้และเข้ ำใจต่อควำม
เจริญก้ำวหน้ำ แผนงำน ปรับปรุงหลักสูตร กำรเปลี่ยนกำรสอน แผนบุคลำกร แนวทำงกำร
ปฏิบัติทุกภำคกำรศึกษำต้องมีกำรปรับปรุง  เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ
ระบบต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย  กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ คุณภำพของนักศึกษำสูงขึ้น 
สะดวกสบำยต่อกำรประสำนงำน เกิดควำมรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ สำขำวิชำใหม่ๆ กำรใช้จ่ำย
สูงขึ้น (แต่นักศึกษำยำกจน ต้องใช้เทคโนโลยีของมหำวิทยำลัย เพิ่มมำกขึ้น)  มหำวิทยำลัยซื้อ
เทคโนโลยีมำกขึ้น  ท ำให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีผลในระยะยำว ท ำให้มีกำร
ลดพนักงำนสำยสนับสนุน และต้นทุนเกี่ยวกับกระดำษ  
 

 ตอนที่ 3 กำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ  
 

  1. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมรู้ มีคุณธรรม มีจิตส ำนึกรักในควำมเป็นไทยและผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ดังน้ี 

 

   “นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้รับปลูกฝังให้เกิดจิตส ำนักรัก
ท้องถิ่นในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก” 

  (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “คิดว่ำมำก เพรำะเพรำะดูจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตโดย 
สถำบันวิจัยของมหำวิทยำลัย” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีประสิทธิภำพในระดับดีมำก” 
 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “จำกข้อมูลในตัวบงช้ีที่ 2 ของ ส.ม.ศ. พบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับ
คะแนนควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จึงเป็นแนวทำงให้มหำวิทยำลัยพัฒนำบัณฑิตให้เป็น
ที่ยอมรับมำกยิ่งขึ้น” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มำกเพรำะ ต้องปรับปรุงหลักสูตรตำม TQF กิจกรรมเสริมตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย มีกำรติดตำมพฤติกรรมของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรจัดอบรม กำรสร้ำงควำม
ตระหนัก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อยู่ในระดับดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ชำวบ้ำนบอกว่ำนักศึกษำที่
มีคุณภำพจริยธรรม ระเบียบดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อยู่ในระดับมำก เ น่ืองจำก ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย คือ ผลิตบัณฑิตให้มีควำมโดนเด่น ทั้งเรื่องจริยธรรมและวิชำกำรในสำขำวิชำชีพ 
จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต ที่จบจำก
มหำวิทยำลัย พบว่ำ อยู่ในระดับดีมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม  มีจิตส ำนึก
รักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “ส ำรวจสอบถำมกำรท ำงำนของบัณฑิต ช่วงรับปริญญำบัตร ผลปรำกฏว่ำ  
บัณฑิตมีงำนท ำเกือบทุกคน ได้ใช้ควำมรู้  อย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน ใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคัญของหน่วยงำน หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเป็นที่ ยอมรับของ
กลุ่มเป้ำหมำยประชำชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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  2. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้ 
ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ดังน้ี 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม มีโครงกำรจัดท ำหอเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 5 ธ.ค. 2550 ( 80 พรรษำ) เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
พระรำชกรณียกิจของในหลวง รับผิดชอบโครงกำรโดยส ำนักวิทยบริกำรให้บริกำรแก่ ครู 
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้ ศึกษำ  วิจัย ส่งเสริมและสืบสำน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นมีในอัตรำส่วนที่ค่อนต่ ำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร ที่สืบสำนโครงกำรอันเน่ืองจำกแนวพระรำชด ำริ 
จ ำนวนมำก และสอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนด้วย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัย สนับสนุนทุนวิจัย จำกงบของมหำวิทยำลัย และงบจำก
แผ่นดิน หน่วยงำน .ส.ก.อ. วช อื่น ๆ แต่ยังไม่ค่อยเพียงพอ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้ ศึกษำ  วิจัย ส่งเสริมและสืบสำน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมนโยบำย แต่ขำดงบประมำณ กำรสนับสนุน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้ ศึกษำ  วิจัย ส่งเสริมและสืบสำน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นปัจจุบันน้ีน่ำจะน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มีกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงน้อย ส่วนใหญ่เป็นกำรเตรียมกำรรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ โดยไปจัดห้องสมุด ศูนย์เด็กเล็กให้กับโรงเรียน ตชด. อบรมครูโรงเรียน ตชด. และ
จัดนิทรรศกำรในห้องสมุด” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “หน่วยงำนที่ช่วยขับเคลื่อน คือ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนที่
ช่วยได้มำก 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มีหอเฉลิมพระเกียรติ จัดงำนพระรำชกรณีย
กิจ ก ำหนดให้ตัวบ่งช้ีของมหำวิทยำลัยโครงกำร ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรด ำเนินกำรร่วมกับ
ท้องถิ่นของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ร่วมมือกับหน่วยงำนเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของชำติ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เป็นภำรกิจหน่ึงที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์พร้อมจัดงบประมำณให้
สถำบันวิจัยและคณะท ำโครงกำรรับรอง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรอบรมในโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรจัดท ำงำนวิจัยใน
วิชำเอกเทศ มีโครงกำรนำลุ่ม นำดอน ทำงทฤษฎีใหม่” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยวิทยำลัยรำชภัฏได้จัดโครงกำรเสริมควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยให้กับ
คณำจำรย์ เพื่อท ำผลงำนทำงวิชำกำรและอื่นๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้ ศึกษำ วิจัย ส่งเสริมและสืบสำน
โครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นผลักดัน ให้อำจำรย์ลงสู่ชุมชนแต่ก็ท ำน้อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัย พยำยำมผลักดันให้อำจำรย์ท ำวิจัยชุมชนบริกำรวิชำกำร เช่น 
กำรให้งบประมำณหำกท ำวิจัยชุมชนจะได้งบวิจัยมำกว่ำท ำวิจัยเรื่องอื่นๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ได้ก ำหนดในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย คือ ยุทธศำสตร์ กำร
สนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ โดยก ำหนดกลยุทธ์ คือ 1) ศึกษำวิจัย
บริบทของท้องถิ่น ตำมแนวพระรำชด ำริ 2) สร้ำงเครือข่ำย เพื่อสนับสนุนโครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริ 3) สร้ำงแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนโครงกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรจัดกำรศึกษำที่สอดแทรก เข้ำไปรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำหลักสูตร
ให้กับนักศึกษำ ระดับยุทธศำสตร์และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรวิจัยในโครงกำรอันเน่ืองจำกมำ
จำกพระรำชด ำริด้วย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “โครงกำรพระรำชด ำริ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมได้น้อมน ำมำเป็น
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรม กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏใน
โครงกำรต่ำง ๆ ที่บุคลำกรนักศึกษำเข้ำร่วมงำน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

 3. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริกำรสังคมรวมถึงส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นมำกน้อยเพียงใด ดังน้ี 
 

   “ไม่มีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสังคมรวมถึงส่งเสริมควำมรู้ด้ำน  
กำรพัฒนำท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสังคมรวมถึงส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวนมำกที่พัฒนำท้องถิ่น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มหำวิทยำลัย จัดโครงกำร จัดกิจกรรม ร่วมกับสังคมบริกำรวิชำกำร และ
วิจัยร่วมกับชุมชน อย่ำงต่อเน่ือง”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ และมีกำรออกค่ำยอำสำพัฒนำชมรม ในสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ เพื่อบริกำรสังคม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสังคมรวมถึงส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ให้ควำมส ำคัญมำก มีโครงกำร จัดอบรมตำมควำมต้อง กำรขอ ง
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น อบรมครู ปลูกหญ้ำแฝก กำรจัดกำรขยะ กำรแปรรูปอำหำร โดยแบ่งควำม
รับผิดชอบ ตำมคณะ และสถำบันวิจัย จัดรำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน งำนวิจัย 
ให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร ให้กับประชำชนทั่วไป” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยสถำบันวิจัยได้ออกร่วมโครงกำร
เยี่ยมเยียนประชำชนทุกเดือน ในกำรให้บริกำรทำงสังคมรวมถึงให้ควำมรู้แก่ท้องถิ่น และมี
หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจช่วยขับเคลื่อนด้วย 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มำกที่สุด  เป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญของมหำวิทยำลัย เป็นหัวใจของ
มหำวิทยำลัย ก ำหนดเป็นตัวบ่งช้ีเกณฑ์วัด” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นผู้รับผิดชอบ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

    “มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยนโยบำยกำรบริกำรสังคมทำงด้ำนวิชำกำรลง
ไปสู่คณะ ได้คิดโครงกำรเพื่อบริกำรสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนำวิชำกำรรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดในกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 
   “อยู่ในระดับปำนกลำง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มำก จนก ำหนดเป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทุกคนมีแนวทำงให้
กำรปฏิบัติที่เป็นแนวทำงเดียวกัน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ยึดภำรกิจ หน้ำที่ของมหำวิทยำลัยในแหล่งคือ 1) พัฒนำครูและบุคลำกร
กำรศึกษำ ผู้น ำศำสนำ และบุคลำกร อำศัยปกครองท้องถิ่น 2) วิจัยและสร้ำงสรรค์งำนด้ำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นโดยกำรสร้ำงโจทย์วิจัย ร่วมกับท้องถิ่น 3) เป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น 
ศูนย์กำรศึกษำ นอกจำกน้ี มหำวิทยำลัย ยังด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของ
ชุมชนด้วย  เพื่อให้สำมำรถบริกำรได้ถูกจุด” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อยู่ในระดับปำนกลำงค่อนข้ำงน้อย” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีผลกำรพัฒนำหลักสูตร โครงกำรอบรมในสำขำวิชำ
ต่ำง ๆ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพิ่มยุทธศำสตร์ศักยภำพของแหล่งเรียนรู้ พร้อมพัฒนำกำรทุก
ภำคส่วนให้มีควำมรู้ด้ำนชุมชม ท้องถิ่น นำนำชำติอย่ำงเพียงพอ เช่น โครำงกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
ใช้เทคโนโลยี  เทคนิควิธีกำรใช้คอมพิวเตอร์ ด้ำนภำษำ ด้ำนวิชำชีพ แก่ประชำชนตำมวำระและ
โอกำส” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  4. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนของภำครัฐ หรือภำคเอกชนในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และ
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงทำงศำสนำ ดังน้ี 
 

   “ส ำนักศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม คณะ / ส ำนัก และร่วมมือกับ จังหวัดในกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ หรือ
ภำคเอกชนในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงทำง
ศำสนำในระดับมำก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ร่วมมือกับจังหวัดในทุกกิจกรรม” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัย จัดโครงกำรกิจกรรม ด้ำนศิลปวัมนธรรม รวมหน่วยง ำน 
อื่นๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน อย่ำงต่อเน่ือง เป็นประจ ำทุกปี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “สนับสนุนและร่วมมือกับองคก์รภำครัฐและเอกชน ตำมร้องขอ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีส ำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์กรประสำนงำนกับจังหวัด” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มีกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ เช่นทอดกฐิน ผ้ำป่ำ ลอยกระทง วัน
สงกรำนต์ ไหว้ครู ร่วมกับจังหวัดจัดงำนกำชำดประจ ำปี “งำนดอกฝ้ำย” อุปสมบทหมู่
เทิดพระเกียรติ ฯลฯได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนน้ีกับชุมชน และวัดอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำ เช่น 
งำนบุญ แห่เทียนเข้ำพรรษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนน้ีกับชุมชน และวัดอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำ เช่น 
งำนบุญ แห่เทียนเข้ำพรรษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ร่วมกับหน่วยงำนของจังหวัดทุกระดับ โดยเฉพำะส ำนักหอสมุด ผ่ำนส ำนัก
ศิลปวัฒนธรรรม และคณะต่ำงๆ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ร่วมกับจังหวัด สมำคม ชมรมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “กำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ งำนประเพณีประจ ำปีของจังหวัด เช่น งำน
มะขำมหวำน  งำนดอกฝ้ำยบำนเมืองเลย งำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ งำนประเพณีลอย
กระทง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “เป็นกรรมกำรในกำรจัดประเพณีต่ำง  ๆที่จัดขึ้นในจังหวัด” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เป็นกรรมกำรในกำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ ที่จังหวัดจัดขั้นกำรออกร้ำนใน
งำนบุญเบิกฟ้ำ  งำนบุญต่ำงๆ ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ร่วมท ำกิจกรรมกับหน่วยงำนภำครัฐในด้ำนต่ำง ๆ  เช่น กำรแห่เทียน
เข้ำพรรษำ ร่วมกับโรงเรียนในกำรเผยแพร่กำรแสดงโปงลำง ร่วมกับจังหวัดในกำรวิจัย ร่วม
ทอดกฐินทุกปีกับวัดที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรจัดประชุมสัมมนำ มีกำรน ำโครงกำรร่วมมือกับ อ.บ.จ. เทศบำล และ
จังหวัด  เป็นต้น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ร่วมงำนกับจังหวัดชุมชมท้องถิ่น เช่น งำนบูรณะ อำคำรสิ่งก่อสร้ำงในวัด 
งำนศิลปวัฒนธรรม งำนส ำคัญทำงศำสนำ ฯลฯ ส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นควำมรู้
ตำมยุคสมัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  5. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีแนวทำงที่จะ
เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของวิชำชีพครู โดยกำรผลิตและพัฒนำครูให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำน
ที่เหมำะสมกับวิชำชีพ ดังน้ี 
 

   “มีหลักสูตรประกำศนียบัตร วิชำชีพครู และ คณะครุศำสตร์ ซึ่ง เป็น
หน่วยงำนส่งเสริมกำรสอนและให้ควำมรู้แก่ ครู นักศึกษำ ตำมมำตรฐำนของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “มีโครงกำรหลักสูตรที่สนับสนุน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มีหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ ส.ก.อ. 
และคุรุสภำ มีกำรอบรมครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้พัฒนำคุณวุฒิ และพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนแบบอย่ำสม่ ำเสมอ   มีกำรผลิตครูที่มีคุณภำพ และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่
เหมำะสมกับวิชำชีพทุกๆ ปี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยยังขำดบุคลำกร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเข้มข้น” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีแนวทำงที่จะเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของวิชำชีพครู 
โดยกำรผลิตและพัฒนำครูให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพตำมนโยบำยของ
รัฐ และควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีโครงกำรอบรมครู ให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “จัดอบรมพัฒนำนักศึกษำ แต่ละช้ันปี เช่น ก่อนออกฝึกประสบกำรณ์ มีกำร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม กำรเขียนแผน ก่อนจบฯ มีกำรติวสอบบรรจุ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เรื่องน้ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม มีควำมชัดเจน และเข้มแข็งมำก 
ในคณะครุศำสตร์ เป็นแกนน ำหลัก” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “คณะครุศำสตร์ เป็นเจ้ำของเรื่อง เป็นตัวแทนกลำง ปรับปรุงหลักสูตร จัด
กิจกรรม โครงกำรกำรอบรมร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพื้นที่ เทศบำล มีกระบวนกำรพัฒนำผู้น ำ
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
  

   “1) ระบบกำรผลิตครูมีกำรคัดเลือกนักศึกษำคณะครุศำสตร์ที่เลือกคนดี และ
ควรเก่ง   2) ระบบกำรพัฒนำครู มีหลักสูตร และควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 3) กำรเป็น
เวทีให้ครูได้แสดงผลงำนทำงวิชำกำรและร่วมเป็นกรรกำรประเมินผลงำนวิทยฐำนะของครู 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรเปิดสำขำวิชำสอนวิชำชีพครู 6 -7 ปี โครงกำรบริกำรพัฒนำครู
ประจ ำกำร กำรปรับปรุงหลักสูตร ตำม TQF กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวิชำชีพแก่นักศึกษำ” 

  (มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อบรมให้ครูทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “จัดอบรมให้ควำมรู้ เพื่อพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “กำรพัฒนำครูผู้สอน ทุกกลุ่มกำรเรียน กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดย
เน้นกำรบริหำรโดยใช้กำรวิจัยเป็นพื้นฐำน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มีกำรสร้ำงและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ๆ มกีำรอบรมประสิทธิภำพและ
พัฒนำครูทั้งก่อนและหลังประจ ำกำร โครงกำรควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่คณะต่ำง ๆ เป็นต้น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมปรับปรุงหลักสูตร แผนกำรสอนทุก
รำยวิชำ อบรมพัฒนำหลักสูตร จัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอน ร่วมมือในด้ำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนภำยนอกและพัฒนำหลักสูตร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  6. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏคิดว่ำในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏของท่ำนมีปัญหำและอุปสรรค ดังน้ี  
 

   “กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีปัญหำและอุปสรรค
ในด้ำนงบประมำณ และด้ำนบุคลำกร” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 

 
   “เน่ืองจำก มหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงน้อย 
ต้องอำศัยงบรำยได้ของตนเอง จ้ำงอำจำรย์เพื่อให้เพียงพอในกำรสอนนักศึกษำ และมี อำจำรย์
เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกอ. จึงต้องใช้งบประมำณรำยได้ส่งอำจำรย์ไปศึกษำต่อ”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “กำรกระท ำไม่สม่ ำเสนอมและต่อเน่ือง ท ำให้บุคลำกรขำดวินัย”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ควำมร่วมมือจำกบุคลำกร และกำรวำงแผนที่ไม่ชัดเจน” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “สร้ำงวัฒนธรรม องคก์รแบบมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “กำรประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ขำดมำตรำกรในกำรควบคุม 
ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ขำดกำรบูรณกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนยังขำดประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรบำงเรื่อง”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ปัญหำและอุปสรรค ก็มีบ้ำงแต่ไม่มำก จะมีบำงก็เรื่องระเบียบข้อบังคับ แต่
ก็แก้ปัญหำได้ เพรำะเป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏของท่ำนมีปัญหำและ
อุปสรรคในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงำนนิเทศ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏของท่ำนมีปัญหำและ
อุปสรรคมีน้อยหรือเกือบไม่มี” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 
 

   “ปัญหำเงินงบประมำณยังไม่เพียงพอ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยบำงส่วนยัง
มองไม่เห็นควำมส ำคัญ ในกำรด ำเนินนโยบำยตำมวัตถุประสงค์ของ  พระรำชบัญญัติ แต่ให้
ควำมร่วมมือเพียงเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมินผล ซึ่งมีตัวช้ีวัดเกี่ยวข้อง หำกไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมภำรกิจ หรือ ภำระงำนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอำจต้องถูกเลิกจ้ำง”  

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “อำจำรย์ไม่ถนัดกำรลงสู่ชุมชน และไม่อยำกลงสู่ชมชน” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “อำจำรย์ส่วนใหญ่ ไม่ถนัด  ไม่ชอบ  ไมอ่ยำกลงชุมชน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ด้ำนงบประมำณ ยังไม่เพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
ด้ำนบุคลำกรที่ยังใหม่ต่อภำระหน้ำที่อยู่ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ซึ่งไม่เกิด
ประสิทธิภำพมำกนัก” 
 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 

 

   “กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในทิศทำงเป้ำหมำยและกำรปฏิบัติ ด้ำนงบประมำณ
ค่อนข้ำงจ ำกัด  ไม่พอเพียง ด้ำนควำมเอำจริงต่อวิธีกำร และผลของกำรปฏิบัติ ติดตำมผล ด้ำน
กำรรำยงำนผลและประชำสัมพันธ์” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “นโยบำย แผนงำน บำงโครงกำรมีผลปัญหำอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
คือ 1)  งบประมำณไม่เพียงพอ 2) ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 3) ขำดแผนพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง / แผนนโยบำยหน่วยรัฐไม่ครอบคลุมรัฐบำลเปลี่ยนแปลงบ่อย” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

  7. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรน ำนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติให้ประสบควำมส ำเร็จตำมนโยบำยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ. 2547 มีดังน้ี 
 

    “ต้องมีกระบวนกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ เห็นผลอย่ำงแท้จริง” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของท้องถิ่น ผู้ใช้ประโยชน์จำกผลผลิต และควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “TQM (Total Quality Management ) อย่ำงจริงจัง” 
(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “มีกรอบกำรด ำเนินงำนชัดเจน และมีมำตรกำรส ำหรับก ำกับควบคุมกำร
ท ำงำน เลือกคนให้เหมำะกับงำน บูรณกำร กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ มีเครือข่ำย 
นักวิจัยระหว่ำงนักวิจัยในมหำวิทยำลัยชุมชน นักวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ควรมีกำรจัดระเบียบ ข้อบังคับ มำพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมยั และปฏิบัติ
ได้สะดวกกว่ำเดิม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “1) ต้องตอบโจทย์ปัญหำของประเทศให้ได้ และจัดท ำนโยบำยที่ เป็น
รูปธรรมชัดเจน มีเป้ำหมำยชัดเจนสู่ทุกระดับ   2) ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยที่เป็นโครงกำรที่
สำมำรถหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกรัฐได้” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้มำกขึ้นในกลุ่มบุคลำกรรุ่นเก่ำที่ยึดติดกับวิทยำลัย
ครูให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง” 

 (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ระบบกำรก ำกับดูแลตำมนโยบำย จัดท ำยุทธศำสตร์กำรสอนที่ดี ตอบสนอง
กับ พรบ, วิสัยทัศน์ ปรัชญำ พันธกิจ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “เสนอมหำวิทยำลัย จัดสรรเงินให้เหมำะสมกับรำยละเอียดกำรด ำเนิน
โครงกำร สร้ำงควำมเข้ำใจต่อบุคลำกร และให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณ เพิ่มขึ้น ภำพลักษณ์ที่
ดีต่อชุมชน กำรยอมรับของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลำนมำเรียน
ในมหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้น” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ใช้นโยบำยมำเป็นตัวช้ีวัด ในกำรประเมินผลกำรท ำงำน กำรเลื่อนเงินเดือน 
รับรองว่ำทุกคนลงสู่ชุมชนทันที เพรำะกลัวจะไม่ผ่ำนกำรประเมิน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
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   “ก ำหนดตัวช้ีวัด KPI ในกำรประเมินกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ จะท ำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมิน สุดท้ำยก็จะบรรลุผล
ตำมที่นโยบำยก ำหนดไว้” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “กำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำรอย่ำงเพียงพอ สนับสนุนด้ำนบุคลำกร 
โดยเฉพำะอัตรำสำยผู้สอน เพื่อให้สำมำรถเปิดสำขำ คณะต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย
สนองตอบต่อภำวะปัจจุบัน” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำฬสินธ์ุ, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคล ในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมติดตำมผล รำยงำนผล และทบทวนอยู่เป็นประจ ำ นโยบำยต้องเกิดจำกกำรมีส่วนร่วม ที่
ส ำคัญผู้บริหำรสูงสุดต้องเข้ำใจและสนับสนุนนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

   “1) นโยบำยแนวทำงที่มีประโยชน์ ต้องมีงบประมำณดูแล ควบคุมอย่ำง
ต่อเน่ือง    2) วำงแผน พัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ   3) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ เข้ำถึง ควำมเจริญก้ำวหน้ำ อยู่ตลอดเวลำ ฯลฯ” 

(มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม, 2554, สัมภำษณ์) 
 

 จำกก ำรสั มภำษณ์ควำม เห็นของ ผู้บริห ำรมหำวิทยำลัยร ำชภั ฏกลุ่ มภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏไปปฏิบัติ ทั้ง 5 ด้ำน รวมถึง
ด้ำนปัญหำและอุปสรรค และด้ำนควำมส ำเร็จที่น ำนโยบำยไปปฏิบัติ สรุปได้ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการสอน  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนกำรสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ 
มีคุณธรรม มีจิตส ำนึกรักในควำมเป็นไทย และผูกพันในท้องถิ่น ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
นโยบำย  ระดับปำนกลำง  ถึงดีมำก  เพรำะ ต้องปรับปรุงหลักสูตรตำม TQF กิจกรรมเสริมตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัย มีกำรติดตำมพฤติกรรมของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรจัดอบรม กำร
สร้ำงควำมตระหนัก นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ได้รับปลูกฝังให้เกิดจิตส ำนักรักท้องถิ่นใน
ระดับมำก  ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย คือ ผลิตบัณฑิตให้มีควำมโดด
เด่น ทั้งเรื่องจริยธรรมและวิชำกำรในสำขำวิชำชีพ จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
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นำยจ้ำงคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต ที่จบจำกมหำวิทยำลัย พบว่ำ อยู่ในระดับดีมำก  จำกกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตโดย สถำบันวิจัยของมหำวิทยำลัย  จำกข้อมูลในตัวบงช้ีที่ 2 
ของ ส.ม.ศ. พบว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้รับคะแนนควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง จึงเป็น
แนวทำงให้มหำวิทยำลัยพัฒนำบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับมำกยิ่งขึ้น  ส ำรวจสอบถำมกำรท ำงำน
ของบัณฑิต ช่วงรับปริญญำบัตร ผลปรำกฏว่ำ บัณฑิตมีงำนท ำเกือบทุกคน ได้ใช้ควำมรู้ อย่ำงมี
คุณภำพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน ในต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคัญของหน่วยงำน หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้ำหมำยประชำชน ชำวบ้ำนบอกว่ำนักศึกษำที่มีคุณภำพ
จริยธรรม ระเบียบดี  

 

 2. ด้านวิจัย  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้เพิ่มพูนควำมรู้  ศึกษำ  วิจัย 
ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น น้อย  อัตรำส่วนที่ค่อนข้ำงต่ ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรเตรียมกำร
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ โดยไปจัดห้องสมุด ศูนย์เด็กเล็กให้กับโรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนอบรมครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน และจัดนิทรรศกำรในห้องสมุด มหำวิทยำลัย 
สนับสนุนทุนวิจัย จำกงบของมหำวิทยำลัย และงบจำกแผ่นดิน หน่วยงำน สกอ. วช.  อื่นๆ แต่
ยังไม่ค่อยเพียงพอ  ขำดงบประมำณ กำรสนับสนุน แต่มหำวิทยำลัยวิทยำลัยรำชภัฏได้จัด
โครงกำรเสริมควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยให้กับคณำจำรย์ เพื่อท ำผลงำนทำงวิชำกำรและอื่นๆ   
มหำวิทยำลัย พยำยำมผลักดันให้อำจำรย์ท ำวิจัยชุมชนบริกำรวิชำกำร เช่น กำรให้งบประมำณ 
หำกท ำวิจัยชุมชน จะได้งบวิจัย มำกว่ำท ำวิจัยเรื่องอื่น ๆ  มีกำรอบรมในโครงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มีกำรจัดท ำงำนวิจัยในวิชำเอกเทศ มีโครงกำรนำลุ่ม นำดอน ทำงทฤษฎีใหม่  
มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร ที่สืบสำนโครงกำรอันเน่ืองจำกแนวพระรำชด ำริ จ ำนวนมำก และ
สอดแทรกในกำรเรียนกำรสอนด้วย  โครงกำรพระรำชด ำริ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมได้
น้อมน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรม กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏในโครงกำรต่ำง ๆ ที่บุคลำกรนักศึกษำเข้ำร่วมงำน  มีโครงกำรจัดท ำหอเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 5 ธ.ค. 2550 ( 80 พรรษำ) เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับ
พระรำชกรณียกิจของในหลวง รับผิดชอบโครงกำรโดยส ำนักวิทยบริกำรให้บริกำรแก่ ครู 
นักศึกษำ อำจำรย์ บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น  เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย มีหอเฉลิมพระเกียรติ 
จัดงำนพระรำชกรณียกิจ ก ำหนดให้ตัวบ่งช้ีของมหำวิทยำลัยโครงกำร ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง มี



211 
 
กำรด ำเ นินกำรร่วมกับท้องถิ่นของหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย  ร่ วมมือกับหน่วยงำน
เสริมสร้ำงอัตลักษณ์ของชำติ  เป็นภำรกิจหน่ึงที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์พร้อมจัดงบประมำณ
ให้สถำบันวิจัยและคณะท ำโครงกำรรับรอง  ในแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย คือ 
ยุทธศำสตร์ กำรสนับสนุนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกโครงกำรพระรำชด ำริ โดยก ำหนดกลยุทธ์ 
คือ 1) ศึกษำวิจัยบริบทของท้องถิ่น ตำมแนวพระรำชด ำริ 2) สร้ำงเครือข่ำย เพื่อสนับสนุน
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 3) สร้ำงแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนโครงกำร  

 

 3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรสังคมรวมถึงส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นในระดับปำน
กลำง ถึงให้ควำมส ำคัญมำก  ถือเป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็นหัวใจของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ก ำหนดเป็นตัวบ่งช้ีเกณฑ์วัด  หน้ำที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 1) พัฒนำครู
และบุคลำกรกำรศึกษำ ผู้น ำศำสนำ และบุคลำกรที่อยู่ในเขตปกครองท้องถิ่น 2) วิจัยและ
สร้ำงสรรค์งำนด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยกำรสร้ำงโจทย์วิจัย ร่วมกับท้องถิ่น 3) เป็นศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ศูนย์กำรศึกษำ นอกจำกน้ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ยังด ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของชุมชนด้วย เพื่อให้สำมำรถบริกำรได้ถูกจุด  มหำวิทยำลัยได้
มอบหมำยนโยบำยกำรบริกำรสังคมทำงด้ำนวิชำกำรลงไปสู่คณะ คิดโครงกำรเพื่อบริกำรสังคม
แก่ชุมชนท้องถิ่น พัฒนำวิชำกำรรับผิดชอบ ซึ่ง เป็นตัวช้ีวัดในกำรประเมินคุณภำพทำง
กำรศึกษำ  จนก ำหนดเป็นเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ทุกคนมีแนวทำงให้กำรปฏิบัติ ที่
เป็นแนวทำงเดียวกัน  มีสถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นผู้รับผิดชอบ  มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
จ ำนวนมำกที่พัฒนำท้องถิ่น  โดยสถำบันวิจัยได้ออกร่วมโครงกำรเยี่ยมเยียนประชำชนทุกเดือน 
ในกำรให้บริกำรทำงสังคมรวมถึงให้ควำมรู้แก่ท้องถิ่น และมีหน่วยบ่ม เพำะวิสำหกิจช่วย
ขับเคลื่อนด้วย  โครงกำรจัดกิจกรรมร่วมกับสังคมบริกำรวิชำกำร และวิจัยร่วมกับชุมชนอย่ำง
ต่อเน่ือง  ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ และมีกำรออกค่ำยอำสำพัฒนำชมรม ในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อ
บริกำรสังคม  มีโครงกำรจัดอบรมตำมควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย เช่น อบรมครู ปลูกหญ้ำ
แฝก กำรจัดกำรขยะ กำรแปรรูปอำหำร โดยแบ่งควำมรับผิดชอบ ตำมคณะ และสถำบันวิจัย จัด
รำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน งำนวิจัย ให้มีควำมรู้ทำงวิชำกำร ให้กับประชำชน
ทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีผลกำรพัฒนำหลักสูตร โครงกำรอบรมในสำขำวิชำต่ำงๆ ขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ เพิ่มยุทธศำสตร์ศักยภำพของแหล่งเรียนรู้ พร้อมพัฒนำกำรทุกภำคส่วนให้
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มีควำมรู้ด้ำนชุมชม ท้องถิ่น นำนำชำติอย่ำงเพียงพอ เช่น โครงกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี 
เทคนิควิธีกำรใช้คอมพิวเตอร์ ด้ำนภำษำ ด้ำนวิชำชีพ แก่ประชำชนตำมวำระและโอกำส  

  

 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ  หรือภำคเอกชนในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงทำงศำสนำในระดับมำก สนับสนุนและร่วมมือกับ
องค์กรภำครัฐและเอกชนตำมที่ร้องขอ  ร่วมมือกับจังหวัดในทุกกิจกรรม  ร่วมกับหน่วยงำน
ของจังหวัดทุกระดับ โดยเฉพำะส ำนักหอสมุด ผ่ำนส ำนักศิลปวัฒนธรรม และคณะต่ำงๆ  มี
ส ำนักศิลปวัฒนธรรม เป็นองค์กรประสำนงำนกับจังหวัด  สมำคม ชมรมทั้งในระดับท้องถิ่น 
และระดับชำติ  ส ำนักศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
คณะ ส ำนัก และร่วมมือกับจังหวัดในกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและท ำนุบ ำรุงศำสนำ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น  มหำวิทยำลัย จัดโครงกำรกิจกรรม ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
รวมหน่วยงำน อื่น ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน อย่ำงต่อเน่ือง เป็นประจ ำทุกปี  มีกำรจัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ เช่นทอดกฐิน ผ้ำป่ำ ลอยกระทง วันสงกรำนต์ ไหว้ครู ร่วมกับจังหวัดจัดงำน
กำชำดประจ ำปี “งำนดอกฝ้ำย” อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ ฯลฯได้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนน้ีกับ
ชุมชน และวัดอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำ เช่น งำนบุญ แห่เทียนเข้ำพรรษำ  กำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ งำนประเพณีประจ ำปีของจังหวัด เช่น งำนมะขำมหวำน  งำนดอกฝ้ำยบำนเมืองเลย 
งำนประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ งำนประเพณีลอยกระทง   ร่วมงำนกับจังหวัดชุมชมท้องถิ่น 
เช่น งำนบูรณะ อำคำรสิ่งก่อสร้ำงในวัด งำนศิลปวัฒนธรรม งำนส ำคัญทำงศำสนำ ฯลฯ 
ส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นควำมรู้ตำมยุคสมัย  เป็นกรรมกำรในกำรจัดงำนประเพณี
ต่ำง ๆ ที่ จั งหวัดจัดขั้นกำรออกร้ ำนในงำนบุญเบิกฟ้ ำ  ง ำนบุญต่ ำง  ๆ  ฯลฯ  มีกำร จัด
ประชุมสัมมนำ มีกำรน ำโครงกำรร่วมมือกับ อ.บ.จ. เทศบำล และจังหวัด เป็นต้น  
 
 5. ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ด้ำนผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมี
แนวทำงที่จะเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของวิชำชีพครู  โดยกำรผลิตและพัฒนำครูให้มีคุณภำพ
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และมีมำตรฐำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพตำมนโยบำยของรัฐ และควำมเข้มแข็งของมหำวิทยำลัย  
มีกำรสร้ำงและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ๆ มีกำรอบรมประสิทธิภำพและพัฒนำครูทั้งก่อนและ
หลังประจ ำกำร โครงกำรควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่คณะต่ำงๆ  ปรับปรุงหลักสูตร แผนกำรสอน
ทุกรำยวิชำ อบรมพัฒนำหลักสูตร จัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอน ร่วมมือในด้ำนวิชำกำรของ
หน่วยงำนภำยนอก และพัฒนำหลักสูตร  คณะครุศำสตร์ เป็นเจ้ำของเรื่อง เป็นตัวแทนกลำง 
ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรม โครงกำรกำรอบรมร่วมมือกับส ำนักงำนเขตพื้นที่ เทศบำล  
มีกระบวนกำรพัฒนำผู้น ำทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง แนวทำงที่จะเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของ
วิชำชีพครู โดยกำรผลิตและพัฒนำครูให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนที่เหมำะสมกับวิชำชีพ  มี
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพครู และคณะครุศำสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรสอนและ
ให้ควำมรู้แก่ ครู นักศึกษำ ตำมมำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  มีหลักสูตร และกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. และคุรุสภำ มีกำรอบรมครูและผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ให้พัฒนำคุณวุฒิ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบอย่ำสม่ ำเสมอ มีกำรผลิตครูที่มี
คุณภำพ และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสมกับวิชำชีพทุกๆ ปี   ระบบกำรผลิต
ครูมีกำรคัดเลือกนักศึกษำคณะครุศำสตร์ที่เลือกคนดี และควรเก่ง ระบบกำรพัฒนำครู มี
หลักสูตร และควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรเป็นเวทีให้ครูได้แสดงผลงำนทำงวิชำกำร
และร่วมเป็นกรรมกำรประเมินผลงำนวิทยฐำนะของครู  กำรพัฒนำครูผู้สอน ทุกกลุ่มกำรเรียน 
กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเน้นกำรบริหำรโดยใช้กำรวิจัยเป็นพื้นฐำน  อบรมให้ครูทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนำครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โครงกำรอบรมครู ให้
ควำมส ำคัญกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู   โครงกำรบริกำรพัฒนำครูประจ ำกำร กำร
ปรับปรุงหลักสูตร ตำม TQF กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวิชำชีพแก่นักศึกษำ  จัดอบรมพัฒนำ
นักศึกษำ แต่ละช้ันปี เช่น ก่อนออกฝึกประสบกำรณ์ มีกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม กำรเขียน
แผน ก่อนจบกำรศึกษำ มีกำรติวสอบบรรจุ  

 

 6. ด้านปัญหาและอุปสรรค 

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ กำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติโดยรวมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีปัญหำและอุปสรรคกำรสร้ำงคือ 1) 
งบประมำณไม่เพียงพอ 2) ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 3) ขำดแผนพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
แผนนโยบำยหน่วยรัฐไม่ครอบคลุม รัฐบำลเปลี่ยนแปลงบ่อย   ด้ำนควำมเข้ำใจในทิศทำง
เป้ำหมำยและกำรปฏิบัติ ด้ำนควำมเอำจริงต่อวิธีกำร และผลของกำรปฏิบัติ ติดตำมผล ด้ำนกำร
รำยงำนผล และประชำสัมพันธ์  ด้ำนงบประมำณ  เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณใน 
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กำรบริหำรจัดกำรค่อนข้ำงน้อย ต้องอำศัยงบรำยได้ของตนเองจ้ำงอำจำรย์  เพื่อให้เพียงพอใน
กำรสอนนักศึกษำ และมีอำจำรย์เป็นไปตำมเกณฑ์ของ สกอ. จึงต้องใช้งบประมำณรำยได้ส่ง
อำจำรย์ไปศึกษำต่อ   ด้ำนบุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
บุคลำกรที่ ยังใหม่ต่อภำระหน้ำที่อยู่  ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย ซึ่งไม่เกิด
ประสิทธิภำพมำกนัก  กำรประสำนงำน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ขำดมำตรำกรในกำรควบคุม 
ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ขำดกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนยังขำดประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินกำรบำงเรื่อง   ควำมร่วมมือ
จำกบุคลำกร และกำรวำงแผนที่ไม่ชัดเจน  กำรกระท ำไม่สม่ ำเสมอและต่อเน่ือง ท ำให้บุคลำกร
ขำดวินัย  สร้ำงวัฒนธรรม องค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง   บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
บำงส่วนยั งมองไม่ เห็นควำมส ำคัญ  ในกำรด ำ เ นินนโยบำยตำมวัตถุประสงค์ของ  
พระรำชบัญญัติ แต่ให้ควำมร่วมมือเพียงเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมินผล ซึ่งมีตัวช้ีวัดเกี่ยวข้อง หำก
ไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมภำรกิจ หรือ ภำระงำนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดอำจต้องถูกเลิก
จ้ำง  ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับงำนนิเทศ  อำจำรย์ส่วนใหญ่ ไม่ถนัด ไม่ชอบ ไม่อยำกลงชุมชน  
 

 7.  ด้านข้อเสนอแนะ  

 

  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่ำ ด้ำน
ควำมส ำเร็จมหำวิทยำลัยรำชภัฏประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ไปปฏิบัติต้องได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคล ในกำรร่วมคิด ร่วม
วำงแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตำมผล รำยงำนผล และทบทวนอยู่เป็นประจ ำ นโยบำยต้องเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วม ที่ส ำคัญผู้บริหำรสูงสุดต้องเข้ำใจและสนับสนุนนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรม  ต้อง
ตอบโจทย์ปัญหำของประเทศให้ได้ และจัดท ำนโยบำยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเป้ำหมำยชัดเจน
สู่ทุกระดับ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบำยที่เป็นโครงกำรที่สำมำรถหำแหล่งทุนสนับสนุนจำกรัฐได้  
นโยบำยแนวทำงที่มีประโยชน์ ต้องมีงบประมำณดูแล ควบคุมอย่ำงต่อเน่ือง วำงแผน พัฒนำ
อย่ำงต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เข้ำถึง ควำมเจริญก้ำวหน้ำ อยู่
ตลอดเวลำ ฯลฯ  วิสัยทัศน์ ปรัชญำ พันธกิจ มีกรอบกำรด ำเนินงำนชัดเจน และมีมำตรกำร
ส ำหรับก ำกับควบคุมกำรท ำงำน เลือกคนให้เหมำะกับงำน บูรณกำร กำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น ๆ มีเครือข่ำย นักวิจัยระหว่ำงนักวิจัยในมหำวิทยำลัยชุมชน นักวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ  
ต้องมีกระบวนกำรติดตำม ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำอย่ำง
เป็นระบบ เห็นผลอย่ำงแท้จริง  ก ำหนดตัวช้ีวัด KPI ในกำรประเมินกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ จะท ำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมิน สุดท้ำยก็จะ
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บรรลุผลตำมที่นโยบำยก ำหนดไว้  TQM (Total Quality Management ) อย่ำงจริงจัง  ควรมีกำร
จัดระเบียบ ข้อบังคับ มำพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมัย และปฏิบัติได้สะดวกกว่ำเดิม  กำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้มำกขึ้นในกลุ่มบุคลำกรรุ่นเก่ำที่ยึดติดกับวิทยำลัยครูให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  
ระบบกำรก ำกับดูแลตำมนโยบำย จัดท ำยุทธศำสตร์กำรสอนที่ดี ตอบสนองกับ พระรำชบัญญัติ 
เสนอมหำวิทยำลัย จัดสรรเงินให้เหมำะสมกับรำยละเอียดกำรด ำเนินโครงกำร สร้ำงควำมเข้ำใจ
ต่อบุคลำกร และให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะส่งผลให้
มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณ เพิ่มขึ้น ภำพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน กำรยอมรับของ
ท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลำนมำเรียนในมหำวิทยำลัยเพิ่มมำกขึ้น  
กำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำรอย่ำงเพียงพอ สนับสนุนด้ำนบุคลำกร โดยเฉพำะอัตรำ
สำยผู้สอน เพื่อให้สำมำรถเปิดสำขำ คณะต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยสนองตอบต่อภำวะ
ปัจจุบัน  ค ำนึงถึงควำมต้องกำรของท้องถิ่น ผู้ใช้ประโยชน์จำกผลผลิต และควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ  


