
บทท่ี 5  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมาย ใน
วิจัยครั้งน้ีดังต่อไปน้ี 

 

 1.  เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จของการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาในการน านโยบายไปปฏิบัติด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัยบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนและบุคลากรสายปฏิบัติงาน
หรือสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ตอน 

 

  ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.76 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.52 มีอายุ 31- 40  ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.70 อายุ 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 28.30 และอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายุราชการน้อยกว่า 1 – 10 ปี มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมามีอายุราชการ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.30 และ มีอายุ
ราชการ 21  – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.40 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา หรือ
เทียบเท่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.45 รองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.90 ระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 52 และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 5 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.60 รองลงมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คิดเป็นร้อยละ 
36.80 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 17.80 ส่วนใหญ่ท างานในหน่วยงานระดับ
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คณะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.69 รองลงมา ระดับส านัก/ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 18.28 และ
ระดับส่วนงาน/กลุ่มงาน คิดเป็นร้อยละ 18.97 ตามล าดับสถานะภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสาย
ปฏิบัติการหรือสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.14 รองลงมาสายวิชาการหรือผู้สอน 
คิดเป็นร้อยละ 41.72  
 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 

   ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับ
ค่อนข้างมาก 2 ปัจจัย คือ ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านการติดตาม
การด าเนินงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 7 ปัจจัย คือ ด้านการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น า ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร และด้านสมรรถนะขององค์การ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย
พบว่า 
   1.  ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้าน
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 4 ข้อ 
คือ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตาม รองลงมา 
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนดสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 วัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้มีความ
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถน า
นโยบายไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางเพียงข้อเดียว 
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีวีธีการท าความเข้าใจกับบุคลากรในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
   2.  ด้านสมรรถนะขององค์การ 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้าน
สมรรถนะขององค์การ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 2 ข้อ คือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏปฏิบัติภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง รองลงมามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 16 
ข้อ คือ โครงสร้างในการแบ่งหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 
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เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ท่านสังกัด รองลงมาโครงสร้างองค์การภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีสายการบังคับบัญชาที่สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โครงสร้างองค์การภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเช่ือมต่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานตามนโยบาย และอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสม บุคลากรสายการสอนสังกัดภาควิชามีจ านวนเพียงพอตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในขอบข่ายหน้าที่ของตนได้โดยไม่ต้องรอค าสั่ง
จากผู้บริหาร คณะ/ภาควิชาบางสาขาที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอ การจัดสรร
บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนเพียงพอกับภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสรร
บุคลากรสายปฏิบัติการหรือสายสนับสนุน เพียงพอกับภารกิจในงานด้านบริการอย่างเหมาะสม 
เอกสารและต าราในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมีเพียงพอต่อการพัฒนางานวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเหมาะสม อุปกรณ์การการเรียน
การสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนางานให้คณะมีความเหมาะสม และอาจารย์ ประจ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจ านวน
ต าแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสม ตามล าดับ 
   3.  ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีจ านวน 4 ข้อ 
คือ อาจารย์ร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอนให้มีทันสมัยและตรงตาม
กรอบมาตรฐาน TQF รองลงมา บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีความร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 และ
อาจารย์ร่วมมือในการเปิดสอนสาขาใหม่ที่สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
มีจ านวน 4 ข้อ คือ บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
รองลงมา บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ บุคลากรสายวิชาการให้
ความร่วมมือในการจัดท าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  และการบริหารภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเป็นปัจจัยเอื้อให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน ตามล าดับ 
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   4.  ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเพียงข้อเดียว คือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในอย่างสะดวกรวดเร็ว  
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน่วยงาน
ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อระดมก าลังความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา ขั้นตอน
ในการสั่งการรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
   5.  ด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการ
เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเพียงข้อเดียว คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้กับหน่วยงานภ ายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง เช่น คู่มือ แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น ความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 3 ข้อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบและมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดท าวารสารวิชาการในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา การแจ้งข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง ตามล าดับ 
   6.  ด้านภาวะผู้น า 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านภาวะ
ผู้น า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากเพียงข้อเดียว คือ อธิการบดีได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 7 ข้อ คือ อธิการบดีแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในอย่างฉับไวทันต่อ
เหตุการณ์ รองลงมา คณบดีของท่านมีความสามารถสูงในการพัฒนางานวิชาการ  ผู้บริหาร
ค านึงถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 มากกว่า
การรักษาต าแหน่งของตน ผู้บริหารเลือกใช้ระเบียบ หรือค าสั่งกับบุคลากรอย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรกระท าผิดผู้บริหารใช้มาตรการให้ลงโทษ
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อย่างเสมอภาค และผู้บริหารกล้าแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขสิ่งผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
   7.  ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้าน
ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก จ านวน 2 ข้อ คือ เห็น
ด้วยกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รองลงมา มีความ
เช่ือมั่นว่าการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะประสพความส าเร็จตาม 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 3 ข้อ 
คือ คิดว่า พระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ยังเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในสถานการณ์ปัจจุบัน รองลงมา รูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิกเฉยละเลยที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือเลือก
ปฏิบัติเฉพาะส่วน ตามล าดับ 
   8.  ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
จ านวน 2 ข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับทุนสนับสนุนในการจัดท าวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ
อย่างสม่ าเสมอ  รองลงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้จัดหาทุนการศึกษาจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาที่ขาด
แคลนอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าเป็นอย่างดี 
ตามล าดับ 
   9.  ด้านการติดตามการด าเนินงาน 
    ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการ
ติดตามการด าเนินงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
การประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี รองลงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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ผู้บังคับบัญชามีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงานที่ก าหนด
อย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ 
   

  ตอนที่ 3 ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มผีลต่อความส าเร็จในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
   ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 3 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ และด้านสภาพทางสังคม และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า 
   1.  ด้านการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
    ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ คือ  การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่มีผลต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ รองลงมา การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่มีผลต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พรรคการเมืองที่ เป็นรัฐบาลเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงการ
บริหารงาน ตามล าดับ 
   2.  ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

    ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้ อ คือ 
ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัวมีผลต่อจ านวนการศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ระบบการศึกษาของ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีก้าวหน้า รองลงมาภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามล าดับ 
   3.  ด้านสภาพทางสังคม 
    ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ด้านสภาพทางสังคม ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มี 3 ข้อ คือ ชุมชนส่วน
ใหญ่ที่อาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏให้การยอมรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ รองลงมา สภาพ
สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม  สภาพสังคมในปัจจุบันส่งผลให้การวางนโยบายของ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเปลี่ยนแปลงไป ตามล าดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางมีเพียงข้อ
เดียว คือ สถานประกอบการภาคเอกชนให้การยอมรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

   4.  ด้านเทคโนโลยี 
    ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ  ด้านเทคโนโลยี  ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ  เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  รองลงมา เทคโนโลยีช่วยให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยี
ช่วยระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ท าให้คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามล าดับ 

 

  ตอนที่ 4 การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  
 

   การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 4 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมด้านผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู ด้านการสอน และด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามล าดับ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
   1.  ด้านการสอน 
    การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ระดับความส าเร็จอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ การสอนนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รองลงมาการพัฒนาหลักสูตรตรงตามความต้องการของท้องถิ่น  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถหางานได้ร้อยละ 80 ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน ตามล าดับ  
   2.  ด้านการวิจัย 
    การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ด้านการวิจัย  ระดับ
ความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างมากเพียงข้อเดียว คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าผลงานวิจัย ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 ข้อ คือ 



223 
 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่จัดท างานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมา อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏท าผลงานวิจัยคนละไม่ต่ ากว่า 1 เรื่องในเวลา 2 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสามารถหาทุนมาสนับสนุนการวิจัยของตนนอกเหนือจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ ตามล าดับ 

   3.  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างมากเพียงข้อเดียว คือ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏให้ความส าคัญกับการบริการสังคม ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 
ข้อ คือ โครงการฝึกอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏประสบผลส าเร็จ รองลงมา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏประสบความส าเร็จในการเข้ าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏประสบความส าเร็จในการเป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ตามล าดับ 

   4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

    การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ด้านการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรม ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกข้อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น รองลงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมมือกับรัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏประสบความส า เร็จในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏประสบความส าเร็จในฐานะที่เป็นศูนย์
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามล าดับ 

   5.  ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
    การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ด้านผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างมาก จ านวน 3 ข้อ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปิดหลักสูตรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู รองลงมา บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มวิทยฐานะ 
มหาวิทยาราชภัฏผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น        
มหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานทัดเทียบมหาวิทยาลัยอื่นๆ ระดับ
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ความส าเร็จในระดับปานกลางมีเพียงข้อเดียว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นที่เป็นการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับ 
 

 ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม 

 

  สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น า ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ด้านการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการติดตามการด าเนินงาน ด้านทัศนคติ
ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปัจจัยภายนอกเหนือการ
ควบคุม ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตาม การน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู ของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   1.1  ด้านการสอน พบว่า ตัวแปรทางด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
งาน มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการสอนสูงสุด 
รองลงมาคือ ตัวแปร สมรรถนะขององค์การ และภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
α = .01 นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติด้านการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ  
4 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ การสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอนให้มีทันสมัยและตรงตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ค านึงถึงสภาพทางสังคม ซึ่งในปัจจุบันเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นท าให้มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏต้องพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามี
ความสามารถสูงในการพัฒนางานวิชาการ และเพิ่มสมรรถนะขององค์การด้วยการจัดสรร
บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนเพียงพอกับภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอน บุคลากร
สายการสอนสังกัดภาควิชามีจ านวนเพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนดและอุปกรณ์การการเรียนการ
สอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ต่อการจัดการเรียนการสอนก็จะมีผลท าให้การน านโยบาย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ในด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

   1.2 ด้านการวิจัย  พบว่า ตัวแปรทางด้ านสมรรถนะขององค์การ  
มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัยสูงสุด และ 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมาคือ ตัวแปร  การสนับสนุนจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ  
4 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการน านโยบายไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันค่อนข้างน้อย เน่ืองจากขาดการท าความเข้าใจถึงความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย ดังน้ันควรมีการสร้างความความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ตรงกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการวิจัยสูงขึ้น 
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนในการจัดท า
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมถึงการติดตามการด าเนินงานของผู้บังคับบัญชาให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการและแผนงานที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ  
ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนผลิตผล
งานวิจัยภายในปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการน าเทคโนโลยีช่วยให้ทุก
คนเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยก็จะมีผลท าให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏไปปฏิบัติในด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   1.3  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ตัวแปรทางด้านการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคมสูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมาคือ 
ตัวแปร สมรรถนะขององค์การ  และการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ  
4 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานการ
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บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความรู้ให้แก่สังคมและชุมชน ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากชุมชน และองค์กรท้องถิ่น การติดตามการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ท างาน ร่วมถึงการประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อระดมก าลังความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลท าให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคมของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   1.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ตัวแปรทางด้านการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมสูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมา
คือ ตัวแปร การติดตามการด าเนินงาน และภาวะผู้น า นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์
กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 แทบทั้งสิ้น มีเพียงตัวแปร ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม  
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 5 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ ถ้าบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองมากเท่าไหร่ ก็มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมน้ันลดลง เพราะบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองมากกว่ามุ่งเน้นที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เมื่อต้องส่งเสริมการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ควรมีการสนับสนุน
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนในการเข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การติดตาม
การด าเนินงานมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เกี่ยวกับโครงการกิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  ภาวะ
ผู้น าผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนในการจัดกิจกรรมงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้การน านโยบายมหา 
วิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของบุคลากรสายวิชาการ
หรือผูส้อน มีประสิทธิภาพสงูขึ้น  
   1.5  ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู พบว่า ตัวแปรทางด้านสมรรถนะ
ขององค์การมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูสูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมา คือ ตัวแปร  
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  และการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้าน
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น 
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 3 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ เมื่อต้องส่งเสริมการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู ในการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏควรมีติดตามการด าเนินงานการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  พัฒนาครูให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพตามนโยบายของรัฐ สร้างสมรรถนะขององค์การ
ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนางานให้คณะมีความเหมาะสม และเพิ่มเทคโนโลยีที่
เจริญก้าวหน้าส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ท าให้คุณภาพการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการอบรมประสิทธิภาพและ
พัฒนาครูทั้งก่อนและหลังประจ าการ ซึ่งจะมีผลท าให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติในด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ของบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอน มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
  สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้านสมรรถนะขององค์การ ด้านการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้น า ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ด้านการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการติดตามการด าเนินงาน ด้านทัศนคติ
ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปัจจัยภายนอกเหนือการ
ควบคุม ประกอบด้วย ด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้าน
สภาพทางสังคม และด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตาม การน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทาง



228 
 
วิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู ของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   2.1  ด้านการสอน พบว่า ตัวแปรทางด้านสมรรถนะขององค์การ มี
ความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการสอนสูงสุด  และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมาคือ ตัวแปร สภาพทางสังคม และการติดตามการ
ด าเนินงาน มีเพียงตัวแปร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการสอน นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 
ทั้งสิ้น   
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 3 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ สมรรถนะขององค์การ อุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้ต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงควรค านึงถึงสภาพทางสังคมในปัจจุบันส่งผลให้การวางนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันสภาพทางสังคมเป็นสังคมอุตสาหกรรม
มากขึ้นท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม และ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ระบบการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าวหน้าตามไปด้วย  ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการสอนของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน  
   2.2  ด้านการวิจัย พบว่า ตัวแปรทางด้านภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัยและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 
รองลงมาคือ ตัวแปร การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  และการสนับสนุนจากภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเพียงตัวแปร ความผันผวนทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 
และตัวแปร การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัย นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 ทั้งสิ้น   
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 5 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นการส่งเสริม
งานวิจัยให้ทุนสนับสนุนในการจัดท าวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ด้านภาวะผู้น า
อธิการบดีได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏและเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงในการพัฒนางานวิชาการ เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสาย
สนับสนุน และค านึงถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่ งจะมีผลท าให้การน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการวิจัยของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
   2.3  ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ตัวแปรทางด้านการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  และมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ α = .01 รองลงมาคือ ตัวแปร การติดตามการด าเนินงานและการเผยแพร่ข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์ มีเพียงตัวแปร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ไม่
มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคม นอกจากน้ี ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 แทบ
ทั้งสิ้น 
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 4 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการสนับสนุนการสนับสนุนจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเป็นอย่างดีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้น ควรมีการติดตามการด าเนินงานในแต่ละโครงการอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อตรวจสอบผลที่ได้และประสิทธิภาพของโครงการ น าเทคโนโลยีช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลท า
ให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านการบริการทางวิชาการของบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   2.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  พบว่า ตัวแปรทางด้าน
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรมสูงสุด และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมาคือ ตัวแปร การ
ติดตามการด าเนินงาน และการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ มีเพียงตัวแปร ความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปรการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ α = .01 แทบทั้งสิ้น 
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 3 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่การน าเทคโนโลยีมาช่วยในจัดเก็บข้อมูลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข่าวสารต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหลากหลายช่องทาง และการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ก็จะมีผลท าให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้าน
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของบุคลากรสายปฏิบัติง านหรือสายสนับส นุนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   2.5  ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู พบว่า ตัวแปรทางด้านการติดตาม
การด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูสูงสุด  และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .01 รองลงมาคือ ตัวแปร 
สมรรถนะขององค์การ และความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  มีเพียงตัวแปร การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้าน
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ α = .05 และตัวแปรความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  ด้าน
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู นอกจากน้ีตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติด้านด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ α = .01 แทบทั้งสิ้น 
   จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรที่ส าคัญ 3 
ตัวแปร ซึ่งได้แก่ สภาพทางสังคม แสดงว่า ถ้าบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนให้
ความส าคัญกับสภาพทางสังคมมากเท่าไหร่ ก็จะท าให้ความสามารถในการน านโยบายไป
ปฏิบัติในด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูน้ันลดลง เพราะบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสาย
สนับสนุนให้ความส าคัญกับสภาพทางสังคมมากกว่ามุ่งเน้นที่จะการน านโยบายไปปฏิบัติ เมื่อ
ต้องส่งเสริมการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติในด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครูควรมีการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีปรบัเปลี่ยนสถานการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองสอดคล้องกับนโยบายของพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการ
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ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพิ่มสมรรถนะขององค์การปฏิบัติภารกิจในผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูอย่างแท้จริงจัดสรรบุคลากรสายปฏิบัติการหรือสายสนับสนุน เพียงพอกับ
ภารกิจในงานด้านบริการอย่างเหมาะสม ก็จะมีผลท าให้การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติในด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูของบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

 ส่วนที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ  

 

  ตอนที่ 1 จากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
น ามาสรุปผลในแต่ละปัจจัยได้ดังต่อไปน้ี 

 

   1.  ด้านความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายไว้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะหมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 7 มีความ
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องพัฒนาตนเองให้
เกิดอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิทยาการของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับภารกจิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ เกี่ยวกับท้องถิ่น เพราะเน้นไปที่เป็น
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประชาชน เช่น เสริมสร้างพลัง
ปัญหาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้า ฯลฯ น้ัน กล่ าวคือ ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ได้มากพอสมควร เพราะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดอยู่ในส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น 
พร้อมทั้งได้พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เข้ากับยุคสมัยหรือเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นน้ัน ฯลฯ แต่ควรมีรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะบริบทของ
แต่ละ มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่เหมือนกันทุกแห่ง ควรมีการปรับปรุงในมาตรา 8 และมาตรา 18 
อ านาจของสภามหาวิทยาลัย การออกข้อบังคับและระเบียบบางประเภทไม่สอดคล้องกับสภาพ
บริบทสังคม  
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   2.  ด้านสมรรถนะขององค์การ 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า มี
ความพร้อมและความสามารถในการด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย พ .ร.บ . 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งในระดับปานกลางถึงระดับมาก ถ้าพิจารณา
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ถือว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ค่อนข้างสูง  เน่ืองจาก
บุคลากรและผู้บริหารมีคุณภาพและความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบาย  มีความพร้อมทั้ง 
คน เงินและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนในระดับมาก  
   เน่ืองจาก “ราชภัฏ” เป็น คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ได้ดังกึกก้องใน
ความทรงจ าทั้งองค์การแห่งน้ี ได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชด าริของพระองค์ (ร . 9) ได้
ตระหนักถึงความต้องการของชาติ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สุดเต็มความสามารถขององค์การ คือ 
มีความพร้อม มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่นักศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน ฯลฯ ได้
ให้ความยกย่อง ช่ืนชม เพราะเน้นไปที่การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยอาศัยสร้างความรู้จากภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น เพื่อขยายไปสู่ภูมิปัญญาในระดับชาติ และระดับสากลต่อไป  เน้นที่จะสร้าง
ผลิตบัณฑิต ที่ เป็นคุณลักษณะที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่จะต้องให้บริการ และร่วมมือกับหน่วยงานในระดับชาติประเทศ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บางส่วนด าเนินงานได้ดีมาก แต่บางส่วนยังต้องปรับปรุง สิ่งที่คิดว่าเป็น
อุปสรรค คือ ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ค่อนข้ างน้อย  และการ
ประสานงานเป็นลักษณะตัวบุคคลยังไม่เป็นระบบ ยังขาดการบูรณาการ การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ปัจจัยที่จะสนองนโยบาย มีไม่เพียงพอ เช่น บุคลากร ในสาขาวิชาที่จ าเป็นไม่มี
เลย จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอน สนองต่อผู้เรียนได้  ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารที่จะน ามา
ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม  
   3.  ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ได้เป็นอย่างดี ทั้งในระดับปานกลาง (เพราะระบบราชการอ่อนแอ) ระดับมากถึงมากที่สุด 
โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ  และการท าความร่วมมือกับชุมชน 
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บุคลากรให้ความร่วมมือในการสนับสนุนแผน และนโยบายการท างานตามวัตถุประสงค์ เพื่อ
ต้องการให้องค์การ ด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย สังเกตได้จาก คือ 1) แนว
ทางการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานได้ผ่านการทดสอบ หน่วยงานภายในภายนอกอยู่
ตลอดเวลา 2) มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่
ตลอดเวลา 3) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อผลสัมฤทธ์ิด้านต่างๆ เน่ืองจากผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่อย่างชัดเจน  มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ พระราชบัญญัติ และได้ก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงสามารถน าไปสู่การปฏิบัติและได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในมหาวิทยาลัยในระดับดีมาก  บุคลากรพร้อมจะท างานตามนโยบายทุกประการ จะ
ขาดไปคือ การสื่อสาร และการสนับสนุนไม่ทั่วถึง ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจริงๆ ค่อนข้างจะไม่
ตอบสนองได้เต็มที่  ทุกคนจะรู้หน้าที่ระบบปฏิบัติงานดีที่สุด ฝ่ายบริหารต้องมีการบริหาร
พัฒนาที่ดีและเน้นขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ จะมีบ้างที่ไม่เข้าใจ ซึ่งก็เป็นเรื่องของชุมชน
ขนาดใหญ่ การให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยในบางเรื่อง เช่น การท าวิจัย อาจารย์ส่วนใหญ่ ลง
สู่ชุมชนน้อย แต่แนวโน้มในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการออกระเบียบ ข้อบังคับให้ต้องลง
ท้องถิ่น เพื่อสนองเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  สังเกตได้จากอาจารย์ลงชุมชนน้อยมาก งานวิจัย
ชุมชนก็มีน้อย 
   4.  ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสาร 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า ใน
การสั่งการรวมถึงการประสานงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่ วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏการปฏิบัติงานค่อนข้างจะรวดเร็ว เพราะ มีการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 
เช่น ทางเอกสาร ทางเว็บไชต์  มีระบบ MIS งานสารบรรณ ที่ใช้ในการติดต่อภายในหน่วยงาน  
มีการปฏิบัติงานถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน จะมีการประสานโดยการใช้โทรศัพท์และจะส่งหนังสือไป
ทีหลัง ถ้าเป็นเรื่องปกติจะด าเนินการโดยออกหนังสือส่งงานตามล าดับขั้นตอน ในมหาวิทยาลัย
ได้มอบอ านาจให้กับคณะต่างๆ ไปด าเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังน้ัน ในการสั่ง
การในระดับคณะ จึงอยู่ที่ผู้บริหารจะมีระบบการสั่งการ การประสาน และติดต่อสื่อสารอย่างไร 
แต่ในภาพขององค์การแล้ว มหาวิทยาลัยมีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
การประชุมรองอธิการ ผู้ช่วยอธิการทุกเดือนเช่นกัน จึงท าให้มีการสั่งการและประสานงานได้
อย่างรวดเร็ว มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการประสานงาน จะเป็นบางหน่วยงานที่มี
ความล่าช้า  ส่วนใหญ่จะช้าขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงานย่อย  กรณีหน่วยงานในก ากับดูแลของ
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รองอธิการบดี แต่ละคนการติดต่อประสานงานมีความรวดเร็ว และความสามารถปฏิบัติงานได้
เร็ว กรณีหน่วยงานในการก ากับของต่างการก ากับดูแลในบางครั้งมีปัญหาและอุปสรรค เพราะ
ความเข้าใจไม่ตรงกันว่า เป็นการสั่งการหรือไม่ เป็นการสั่งการข้ามความรับผิดชอบหรือไม่  
ช่องทางการสื่อสารภายในยังขาดการประสานที่ดี เพราะบุคลากรบางส่วน ยังไม่เข้าใจเพียงพอ
ในบางนโยบาย เช่น ต้องสร้างความเข้าใจในนโยบายหลัก ขั้นตอนค่อนข้างเป็นปัญหาในการ
ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร บางครั้งเกิดความล่าช้า และบางครั้งช้ามาก เพราะมีขั้นตอน
มากมายเกินไป  หากต้องการให้งานเดินผู้เป็นเจ้าของเรื่องอาจต้องติดตาม สอบถาม อย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การขอเปิดหลักสูตรใหม่ ท าให้สาขาขาดแรงจูงใจ และเบื่อหน่าย จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนเป็นเรื่องที่ส าคัญ ควรมีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ือง
เพื่อความร่วมมือ  ผู้บริหารที่รับผิดชอบควรศึกษา อบรม บุคลากรให้เกิดการปฏิบัติงานให้ทัน
กับยุคสมัย ยุคสังคมข่าวสารตลอดเวลา ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกภาคส่วน
ให้มีทีมงานที่ สานสัมพันธ์กัน (ทีมงานเข้มแข็ง) มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานให้ถูกต้อง
รวดเร็วอยู่เสมอ เร่งรัดหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
   5.  ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
เผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพใน
ระดับปานกลางถึงมาก ร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เน่ืองจากบุคลากรและหน่วยงานก็ให้
ความส าคัญในเรื่องน้ี โดยมีแหล่งที่เข้าถึงได้หลายทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  จะอยู่ที่ตรง
ลงช่ือของพนักงาน การเผยแพร่โดยผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย มีเอกสารแผ่นพับซึ่งจะออกเป็นรายเดือนโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องราวการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การติดป้ายทางเข้า
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ  จดหมายข่าว รวมถึงจดหมายข่าวจาก
หน่วยงานระดับคณะ ศูนย์ ส านัก ใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ ที่เรียกว่า ชีพจรรายจ่าย เป็น
ตัวเช่ือมระหว่าง บุคลากรและมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีข่าวสารที่จะลง WEBSITE  ของ
มหาวิทยาลัย ส าหรับสื่อสารกับนักศึกษา มีระบบการลงทะเบียน การสื่อสารกับอธิการบดี 
โดยตรงโดยผ่านการออนไลน์  และก าลังมีการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี และ
เสียงตามสายโดยน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   มีจุลสารที่เผยแพร่ข่าวสารทั้ง
ภายในและภายนอก เป็นประจ าทุกวัน ในช่ือ “ชีพจรรายวัน” ท าให้ทราบข่าวได้ตลอดความ
เคลื่อนไหว มีบางครั้ง มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่คลอบคลุมงานหรือสั้นเกินไป เพราะเป็น
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จุลสารแผ่นเดียวที่จะต้องย่อเน้ือหาให้อยู่ใน 1 แผ่น ได้ปรับปรุง ช่องทาง การเผยแพร่ข่าวสาร 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อนุสาร วารสาร 
แผ่นพับ ฯลฯ  และที่เห็นว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างน้อย   เพราะ
บุคลากรยังขาดประสิทธิภาพการท างาน และขั้นตอนการปฏิบัติในการผ่านงานมากเกินไป  
สังเกตจากบางเรื่องบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่ าวสารดังกล่าว  จะ
สื่อสารผ่านชีพจรรายวันเป็นหลัก บางครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม หรือมีการจัดอบรม แต่บุคลากร
ภายในไม่ทราบ  
   6.  ด้านภาวะผู้น า 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
สามารถด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ประสบความส าเร็จได้ ต้องมีการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ . และบทบาทของบุคลากร ก่อนให้
ด าเนินการได้ผลเป็นไปอย่างไร มีอะไรเป็นปัญหาอุปสรรค มีอะไรบ้างที่ส าเร็จ และให้ผลตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกคน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
ด้าน และร่วมกับหน่วยงานแผนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ 
เข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายเดียวกันการท างานเป็นทีม การบริหาร
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล การท าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อเกิดปัญหายึดหลักความ
ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ทุกคนต้องมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน มุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน เช่น 
เน้นการช่วยเหลือชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ” ลงสู่ชุมชนให้มากขึ้น ช่วยเหลือท้องถิ่น
มากขึ้น กลยุทธ์สู่ความส าเร็จมีอีก 2 ประเด็น คือ 1) สร้างความตระหนัก โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วนและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  และ 2) การติดตามช่วยเหลือ 
ประเมินผลและช่ืนชมผลงาน  กรณีเกิดอุปสรรค จะประสานกับหัวหน้าหน่วยงานน้ัน ผู้ที่มี
อ านาจตัดสินใจสูงสุด และรายงานต่ออธิการบดี เพื่อรับทราบและพิจารณา  ต้องมีปัจจัยที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญและสนับสนุน  มีระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการแผน หรือนโยบายแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน รวบรวม
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย สรุปวิเคราะห์ SWOT เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา  ต้องมี
กระบวนการติดตาม และประเมินผลการด าเนินตามนโยบายอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  โดยส่วน
ใหญ่มหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน ใช้ระบบโครงสร้างในรูปแบบของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดยอธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ด าเนินงานตาม แผนงานโครงการที่ได้ตั้งไว้ ยังมี
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การมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ถือปฏิบัติ และมีการประชุมคณะกรรมการก่อนปฏิบัติงาน 
เพื่อเป็นการมอบหมายและติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ของแต่ละชุดของ
คณะกรรมการ ควรมีมาตรฐาน ในลักษณะการบังคับ เช่น ด้านการวิจัย บุคลาการส่วนใหญ่ยัง
ไม่ท าวิจัย เพราะภาระงานสอนมาก คนที่ท าก็ท าไป ส่วนคนไม่ท าก็ยังไม่เริ่ม เพราะไม่มีผล
อะไรมากนัก  และเมื่อเกิดปัญหามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทุกงานต้องมีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า มีการประชุม ท าความเข้าใจ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาให้ยึดหลักตามกฎ ระเบียบ 
และใช้การตัดสินใจ การท างานในรูปของคณะกรรมการ ในการระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาให้
ลุล่วง  ผู้บริหารระดับกองก็ต้องขับเคลื่อนตามนโยบายของอธิการบดี การด าเนินตามนโยบายก็
ชัดเจน แต่ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อประสานกับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปเพื่อช่วยกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา ฝ่ายบริหาร ต้องเสียสละ และกระตือรือร้น ในการท างานและแก้ไขปัญหา ศึกษา
ยุทธศาสตร์ของ สกอ. ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เข้ ากับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของรัฐ สกอ. มหาวิทยาลัย และสื่อสารให้ผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ เมื่อเกิด
ปัญหาใช้การสื่อสารให้เข้าใจทั้ง TOPDOWN และ BUTTOM – UP ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรคพร้อมแก้ไขให้ตรงจุด พัฒนาช่องทางแนวทางให้เกิด
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรทุกภาคส่วน ประเมินผล ปัญหา 
เป็นข้อมูลน าเสนอการประชุม พิจารณาปรึกษาร่วมกับทีมงาน ในขั้นตอนต่อไป  
   7.  ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้สอนร้อยละ 60 เช่ือมั่นและปฏิบัติ
ตามนโยบายโดยไม่ต่อต้าน อีกร้อยละ 30 ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง และร้อยละ 10 แทบจะไม่
ปฏิบัติตามนโยบายเลย และ 2) กลุ่มสนับสนุน ร้อยละ 100 โดยท าตามนโยบายในระดับปาน
กลาง ถึงระดับมาก บุคลากรภายในมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายมาก เน่ืองจาก
บุคลากรส่วนใหญ่มีความรักในสถาบัน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีการด าเนินการดังน้ี 
1) การประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 2) มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกเดือน 3) มีการประเมินผลการด าเนินงาน เมื่อต้นปีงบประมาณปี
การศึกษา ผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้บริหารที่มีแนวนโยบาย แนวทางที่ท าให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากร ชุมชนทุกด้าน และพร้อมในความเช่ือมั่น คือความยุติธรรม มีหลักธรรมมาภิบาล 
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ก าหนดกรอบ นโยบาย ต่อการพัฒนาอย่างเที่ยงตรง มีระยะเวลา แนวทางเป้าหมายชัดเจน
ตรงไปตรงมา จะท าให้มีความเช่ือมั่น หลายทศวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่
ผ่านมาก็ท าให้องค์การน้ีมีความเจริญพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้บุคลากรเช่ือมั่นในแนวทาง
นโยบาย บุคลากรส่วนใหญ่ตระหนัก แต่มีบางส่วนไม่ตระหนัก   บุคลากรมีความเข้าใจและ
เช่ือมั่นในระดับสูง (แต่ส่วนใหญ่อาจจะขาดการเข้าใจ) เช่ือมั่นแต่ยังขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
เพราะบุคลากรยังไม่ตระหนักเพียงพอ ประกอบกับทีมบริหารใหม่การเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ตามนโยบายจึงไม่เช่ือมโยง ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ฝ่ายบริหารเพียงใด  
   8.  ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในระดับปาน
กลาง ถึงในระดับดีพอสมควร จนถึงค่อนข้างมากได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณและ
การให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  อย่างต่อเน่ืองเต็มศักยภาพ ตามที่ได้ติดตามผลงาน 
คือ รัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาท และเกื้อกูลกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้องขอ สังเกตจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามงบประมาณที่
ได้รับในปีงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่ าตอบแทน อาคารสถานที่  ส่วนใหญ่
งบประมาณส าหรับการจัดโครงการกิจกรรม มาจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง 
โดยมากถ้าเป็นงบประมาณจะมาจากรายได้แผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นเรื่องที่
ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เช่นร่วมกับจังหวัด
ในการท าวิจัย ร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยงานทั้งจากส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีร่วมกับ
ท้องถิ่น จึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดและเอกชน พร้อมกันน้ี
ผู้บริหารในภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ เป็นกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัย ได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอน  ภายในมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการร่วมกับหน่วยงานราชการท าโครงการ
ต่างๆ นอกเหนือจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย แต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ค่อนข้างน้อยในเรื่องของอัตราก าลังและงบประมาณ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยให้การให้แต่เพียงช่ือ ส่วนการสนับสนุนยังคงเท่าเดิม ซึ่งจะท าให้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏโตช้า ส่วนภาคเอกชน ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างจังหวัด ได้รับความสนับสนุนจาก
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ภาคเอกชนพอสมควร ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของอธิการบดีกับหัวหน้าหน่วยงานน้ัน แต่บาง
แห่งยังน้อยมาก เพราะ ขาดเครือข่ายร่วมงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ขาดบุคลากรที่
เป็นตัวเช่ือมโยง และภาครัฐ ยังไม่เห็นความจ าเป็น  
   

   9.  ด้านการติดตามการด าเนินงาน 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการท างานโดยหน่วยงานภายใน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการประเมินผลการด าเนินงานระดับบุคคล ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
และการประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณโดยกอง
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน พฤติกรรมของผู้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารแต่ละคนรับผิดชอบ ในการหาหลักฐานตรวจสอบผล
การท างานของแต่ละตัวช้ีวัด เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการใช้งบประมาณของโครงการต่าง ๆ 
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  มีการประเมินบุคลากรตามสายงานและการ
ตรวจสอบภายใน มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน การประกันคุณภาพภายในเน้นการ
ตรวจสอบจากภายนอก  การประกันคุณภาพ (สกอ / สมศ) การประเมินอาจารย์ ข้าราชการ 
บุคลากรทุกระดับ การประเมินโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานระดับต่างๆ  รวมถึงการติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษาทุกระดับช้ัน ตรี โท เอก โดยด าเนินการจ้างคณะผู้ประเมินภายในและ
ภายนอกมาตรวจสอบ มาประเมินผลการปฏิบัติของอธิการบดี คณบดี ผอ.ศูนย์ส านัก แต่ก็ไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล คณะกรรมการภายนอกมาประเมินผลงานผู้บริหารทุก
ระดับ และน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณา การเลื่ อนเงินเดือน ในส่วน
อาจารย์และบุคลากรจะใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นตัวช้ีวัดหรือในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรไม่ใช่ข้าราชการ การจัดการระบบการติดตาม 
สร้างกลไกการก ากับดูแล แต่งตั้งคณะกรรมการ  มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร            
มหาวิทยาลัยทุกเดือน มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน มีค าสั่งมอบหน่วยงาน อธิการ
มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย สภามหาวิทยาลัยมี
อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการท างานของคณบดี และอธิการบดี ทุกๆ ปี 
และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ นอกจากน้ัน มีหน่วยงานประกันคุณภาพที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการท างาน ภายในมหาวิทยาลัย ด้านการเงินและงบประมาณ มีการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบทุกปี มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล
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อย่างต่อเน่ือง และสม่ าเสมอ (ส่วนดีท าต่อไป ส่วนที่มีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา) 
โดยเฉพาะเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏถึงปัจจัยภายนอกเหนือ
การควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  น ามาสรุปผลในแต่ละปัจจัยได้
ดังต่อไปน้ี 
   1.  ด้านการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทางบวก เน่ืองจากรัฐมนตรีช่วย
ศึกษาธิการ มีความผูกพันและเข้าใจบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการตั้งให้มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านกิจกรรมทางการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเช่ือมโยงการพัฒนาทางบริบท ซึ่งผู้น าท้องถิ่นไม่เข้าใจพอเพียง ความเป็นอิสระทาง
วิชาการ เป็นตัวบ่งช้ี การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย  เพราะมี
ความเป็นอิสระด้านการบริหารงานวิชาการ การด าเนินงาน ที่มุ่งหมาย เพื่อความเป็นเลิศด้ าน
ต่างๆ ผลกระทบด้านงบประมาณ และนโยบายที่ปรับเปลี่ยนไป   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองบ่อยๆ ท าให้การท างานบางอย่างหยุดชะงักไป นักการเมืองมีส่วนส าคัญในการ
พิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณที่ได้รับ  แต่ไม่มากนัก เพราะงบประมาณจากภาครัฐก็ได้เป็นปกติไม่มากหรือน้อย
กว่าเดิม ส่วนใหญ่จะได้จากเงินภายใต้ของมหาวิทยาลัย ในแง่ของงบประมาณส่วนใหญ่ เกิด
จากวิกฤต ที่ควบคุมไม่ได้ กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ เช่น การให้ทุนการศึกษาจากที่เคยให้
แบบ กยศ. เปลี่ยนเป็น กรอ. การที่รัฐมีนโยบายให้ทุนกับนักศึกษาทุกคนท าให้นักศึกษาเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีแต่ช่ือเสียง  
   2.  ด้านความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่า 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงบประมาณ ที่ จะได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลง  มีบ้างที่เกี่ยวข้องกับค่า
ครองชีพของผู้ปกครอง นักศึกษา งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ความยากจนขาดทุนเรียนต่อ นักศึกษาน้อยลง งบประมาณน้อยลง ไม่สามารถเพิ่มอาจารย์ได้
ตามนโยบาย แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย ในด้านการรับ
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นักศึกษา นักศึกษาบางส่วนตันสินใจเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เน่ืองจากเศรษฐกิจไม่ดี  ใน
เรื่องของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่มั่นคงและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้
ผู้ปกครอง ส่งลูกไปเรียนที่กรุงเทพน้อยลงเน่ืองจากกระทบต่อรายได้ของตน จึงให้เรียนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏใกล้ๆ ท าให้เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นระดับมากขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนส่วนใหญ่ มีก าลังซื้อลดลง ต้องรัดเข็มขัด นักศึกษาอาจเลือกมาเรียน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะค่าเทอมถูกกว่า ที่อื่นๆ นักศึกษายากจน มีสิทธ์ิได้รับการจัดสรรเงิน 
กยศ. อาจจะมีการผ่อนผันค่าเทอมบ้าง ปัจจัยส าคัญนักศึกษาเข้ามาศึกษาต้องการทุนสนับสนุน
จาก กยศ. เป็นอย่างมาก 
   3.  ด้านสภาพทางสังคม 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่า 
สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสังคมไทยนิยมให้ลูกหลานเป็นครู 
เพราะคิดว่าเป็นงานที่มั่นคง จึงท าให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ส าหรับผู้ที่
ต้องการเรียนสายครู จึงท าให้มีนักศึกษาสนใจเรียน สายครูจ านวนมากขึ้น  แต่การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ท าให้เกิดค่านิยมที่นักเรียน จะเข้าไปเรียนในเมืองมากกว่า 
เพราะมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในชนบท นโยบายของชาติยึดติดการบริหารสังคมศาสตร์ ในอัตรา 40 
: 60 ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีคณะมากมายเป็นปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาน้อย มหาวิทยาลัยควรมี
บทบาทมากในด้านการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
สังคมในอนาคตด้วย โดยต้องก าหนดทิศทางใหม่ โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก  
การปรับตัวต่อวิถีชีวิต ความต้องการ การวางแผนการผลิตนักศึกษา ให้ความเหมาะสม กับ
สภาวะความต้องการของสังคมชุมชน และประเทศชาติ  การประชาสัมพันธ์ การเอาใจใส่
นักศึกษา ต้องมีการปรับตัวให้ดีขึ้น  การควบคุมแลพฤติกรรมของนักศึกษาในภาพรวม การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โครงการเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับนักศึกษา การปรับเน้ือหาหลักสูตร
ให้สอดรับกับนักศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษา  คุณภาพชีวิต ความประพฤติของนักศึกษามี
ปัญหามาก ครู อาจารย์ เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม นักศึกษามีค่านิยมเปลี่ยนไปทั้ง
ด้านดีและไม่ดี ด้านความประพฤติของนักศึกษา เปรียบไปตามสภาพแวดล้อม ด้านการเรียนรู้
นักศึกษาสนใจเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ มากขึ้นไปในทางไม่ดี เช่น การมีคู่ครอง สุรา เที่ยว เกเร ใน
แง่ดีการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิกิจกรรมสังคมบางอย่างเช่ือมต่อการเรียนของนักศึกษา   มี
ค่านิยมอย่างได้ปริญญาตรี โท เอก โดยไม่ต้องการเรียนรู้อย่างจริงจัง  รอบๆ มหาวิทยาลัย 
กลายเป็นหอพัก มีขยะมากขึ้น การจราจรติดขัด ที่จอดรถในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ในระยะ
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อันใกล้ ยังไม่ส่งผลมากนัก แต่ในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากจาการ
พัฒนาสังหาริมทรัพย์รอบมหาวิทยาลัย  
   4.  ด้านเทคโนโลยี 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นว่า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
นโยบายเพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และพัฒนาการให้
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานมากขึ้น เช่น การใช้ระบบออนไลน์ 
ทั้งการลงทะเบียนเกรด ติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน ฯลฯ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและดู
ผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต อาจารย์ส่งผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต การสื่อสาร การค้นคว้า 
และการพัฒนาระบบข้อมูล มีผลช่วยให้การท างานคล่องตัวขึ้น รวดเร็วขึ้น การสื่อสารสะดวก
ขึ้น  ท าให้การประสานงานได้รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน การ
เปรียบเทียบการด าเนินงาน ท าให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยตื่นตัว มีการเปลี่ยนแปลง 
ต้องปรับแผนงานการบริหารงาน การ ด า เนินงานบุคลากรต้องรู้และเข้ าใจต่อความ
เจริญก้าวหน้า แผนงาน ปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนการสอน แผนบุคลากร แนวทางการ
ปฏิบัติทุกภาคการศึกษาต้องมีการปรับปรุง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณภาพของนักศึกษาสูงขึ้น 
สะดวกสบายต่อการประสานงาน เกิดความรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ๆ สาขาวิชาใหม่ๆการใช้จ่าย
สูงขึ้น (แต่นักศึกษายากจน ต้องใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เพิ่มมากขึ้น) มหาวิทยาลัยซื้อ
เทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีผลในระยะยาว ท าให้มีการ
ลดพนักงานสายสนับสนุน และต้นทุนเกี่ยวกับกระดาษ 
 

  ตอนที่  3 การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ  
 

   จากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ทั้ง 5 ด้าน ร่วมถึง
ด้านปัญหาและอุปสรรค และด้านความส าเร็จที่น านโยบายไปปฏิบัติ สามารถสรุปผลได้ 
ดังต่อไปน้ี 
   1.  ด้านการสอน  
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกรักในความเป็นไทย  และผูกพันในท้องถิ่น  ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพตามนโยบาย ระดับปานกลางถึงดีมาก เพราะ ต้องปรับปรุงหลักสูตรตาม TQF 
กิจกรรมเสริมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการติดตามพฤติกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดอบรม การสร้างความตระหนัก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการปลูกฝังให้เกิด
จิตส านึกรักท้องถิ่นในระดับมาก  ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย คือ ผลิต
บัณฑิตให้มีความโดดเด่น ทั้งเรื่องจริยธรรมและวิชาการในสาขาวิชาชีพ จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต ที่จบจากมหาวิทยาลัย พบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก  พิจารณาจากการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตโดย สถาบันวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จากข้อมูลในตัวบงช้ีที่ 2 ของ สมศ. พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับคะแนนความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง จึงเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น  ส ารวจสอบถามการท างานของบัณฑิต ช่วงรับปริญญาบัตร ผลปรากฏว่า บัณฑิตมีงาน
ท าเกือบทุกคน ได้ใช้ความรู้ อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ในต าแหน่งหน้าที่
ส าคัญของหน่วยงาน หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายประชาชน  
ชาวบ้านบอกว่านักศึกษาที่มีคุณภาพจริยธรรม ระเบียบดี   
   2.  ด้านวิจัย 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เพิ่มพูนความรู้ ศึกษา  วิจัย 
ส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ค่อยเพียงพอ ขาดงบประมาณ การสนับสนุน 
แต่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏได้จัดโครงการเสริมความรู้ด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ เพื่อท า
ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ มหาวิทยาลัย พยายามผลักดันให้อาจารย์ท าวิจัยชุมชนบริการ
วิชาการ เช่น การใช้งบประมาณ หากท าวิจัยชุมชน   
   3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้
ความส าคัญกับการบริการสังคม รวมถึงส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก   ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เป็นหัวใจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดเป็นตัวบ่งช้ีเกณฑ์วัด หน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1) พัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษา ผู้น าศาสนา และบุคลากรที่อยู่ในเขตปกครองท้องถิ่น 2) วิจัยและ
สร้างสรรค์งานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการสร้างโจทย์วิจัย ร่วมกับท้องถิ่น 3) เป็นศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ศูนย์การศึกษา  
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    นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังด าเนินการส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาของชุมชนด้วย เพื่อให้สามารถบริการได้ถูกจุด มหาวิทยาลัยได้มอบหมายนโยบาย
การบริการสังคมทางด้านวิชาการลงไปสู่คณะ คิดโครงการเพื่อบริการสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา จนก าหนดเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางให้การปฏิบัติ ที่เป็นแนวทางเดียวกัน  มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้รับผิดชอบ มีโครงการบริการวิชาการ จ านวนมากที่พัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยได้ออก
ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนทุกเดือน ในการให้บริการทางสังคมรวมถึงให้ความรู้แก่
ท้องถิ่น และมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจช่วยขับเคลื่อนด้วย โครงการจัดกิจกรรมร่วมกับสังคม
บริการวิชาการ วิจัยร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง มีการออกค่ายอาสาพัฒนาชมรม ในสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อบริการสังคม มีโครงการจัดอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อบรมครู 
ปลูกหญ้าแฝก การจัดการขยะ การแปรรูปอาหาร โดยแบ่งความรับผิดชอบ ตามคณะ และ
สถาบันวิจัย จัดรายการวิทยุประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานงานวิจัย ให้มีความรู้ทางวิชาการ
ให้กับประชาชนทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลการพัฒนาหลักสูตร โครงการอบรมใน
สาขาวิชาต่างๆ ขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มยุทธศาสตร์ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ พร้อม
พัฒนาการทุกภาคส่วนให้มีความรู้ด้านชุมชม ท้องถิ่น นานาชาติอย่างเพียงพอ เช่น โครงการ
เรียนรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยี เทคนิควิธีการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านวิชาชีพ แก่
ประชาชนตามวาระและโอกาส   
   4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการท านุบ ารุงทางศาสนาในระดับมาก สนับสนุนและร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน ตามที่ร้องขอ ร่วมมือกับจังหวัดในทุกกิจกรรมทุกระดับ ผ่านส านัก
ศิลปวัฒนธรรรม และคณะต่างๆ  เป็นองค์การประสานงานกับจังหวัด สมาคม ชมรมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  โดยส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมมือกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ คณะ ส านัก และร่วมมือกับจังหวัดในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและท านุบ ารุงศาสนา 
และขนบธรรมเ นียมประเพณีในท้องถิ่น  มหาวิทยาลั ย จัดโครงการกิจกรรม ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมหน่วยงาน อื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างต่อเน่ือง เป็นประจ าทุกปี มี
การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่นทอดกฐิน ผ้าป่า ลอยกระทง วันสงกรานต์ ไหว้ครู 
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ร่วมกับจังหวัดจัดงานกาชาดประจ าปี “งานดอกฝ้าย” อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ ฯลฯได้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านน้ีกับชุมชน และวัดอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า เช่น งานบุญ แห่เทียนเข้าพรรษา 
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีประจ าปีของจังหวัด เช่น งานมะขามหวาน งาน
ดอกฝ้ายบานเมืองเลย งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง   ร่วมงานกับ
จังหวัดชุมชมท้องถิ่น เช่น งานบูรณะ อาคารสิ่งก่อสร้างในวัด งานศิลปวัฒนะธรรม งานส าคัญ
ทางศาสนา ฯลฯ ส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นความรู้ตามยุคสมัย  เป็นกรรมการใน
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ ที่จังหวัดจัดขึ้นการออกร้านในงานบุญเบิกฟ้า งานบุญต่าง ๆ ฯลฯ มี
การจัดประชุมสัมมนา มีการน าโครงการร่วมมือกับ อบจ. เทศบาล และจังหวัด เป็นต้น  
   5.  ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
แนวทางที่จะเสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู  โดยการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพตามนโยบายของรัฐ และความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
มีการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ๆ มีการอบรมประสิทธิภาพและพัฒนาครูทั้งก่อนและ
หลังประจ าการ โครงการความร่วมมือกับเขตพื้นที่คณะต่าง ๆ ปรับปรุงหลักสูตร แผนการสอน
ทุกรายวิชา อบรมพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการเรียนการสอน ร่วมมือในด้านวิชาการของ
หน่วยงานภายนอก และพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าของเรื่อง เป็นตัวแทนกลาง 
ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรม โครงการการอบรมร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นที่ เทศบาล มี
กระบวนการพัฒนาผู้น าทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แนวทางที่จะเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
วิชาชีพครู โดยการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  มี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการสอนและ
ให้ความรู้แก่ ครู นักศึกษา ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ และคุรุสภา มีการอบรมครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้พัฒนาคุณวุฒิ และพัฒนาการเรียนการสอนแบบอย่างสม่ าเสมอ มีการผลิตครูที่มี
คุณภาพ และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวิชาชีพทุกๆ ปี  ระบบการผลิต
ครูมีการคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เลือกคนดี และควรเก่ง ระบบการพัฒนาครู มี
หลักสูตร และความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา การเป็นเวทีให้ครูได้แสดงผลงานทางวิชาการ
และร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานวิทยฐานะของครู  การพัฒนาครผูู้สอน ทุกกลุ่มการเรียน 
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการบริหารโดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน อบรมให้ครูทัน



245 
 
ต่อการเปลี่ยนแปลง  เพื่อพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โครงการอบรมครู ให้
ความส าคัญกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โครงการบริการพัฒนาครูประจ าการ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตาม TQF การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิชาชีพแก่นักศึกษา  จัดอบรมพัฒนา
นักศึกษา แต่ละช้ันปี เช่น ก่อนออกฝึกประสบการณ์ มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเขียน
แผน ก่อนจบการศึกษา มีการติวสอบบรรจุ   
   6.  ด้านปัญหาและอุปสรรค 
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การ
น านโยบายไปปฏิบัติโดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏมีปัญหาและอุปสรรคการสร้างคือ 1) 
งบประมาณไม่เพียงพอ 2) ขาคบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ 3) ขาดแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
แผนนโยบายหน่วยรัฐไม่ครอบคลุม รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ด้านความเข้าใจในทิศทาง
เป้าหมายและการปฏิบัติ ด้านความเอาจริงต่อวิธีการ และผลของการปฏิบัติ ติดตามผล ด้านการ
รายงานผล และประชาสัมพันธ์ ด้านงบประมาณ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณใน
การบริหารจัดการค่อนข้างน้อย ต้องอาศัยงบรายได้ของตนเองจ้างอาจารย์ เพื่อให้เพียงพอใน
การสอนนักศึกษา และมีอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. จึงต้องใช้งบประมาณรายได้ส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อ ด้านบุคลากรไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ บุคลากร
ที่ยังใหม่ต่อภาระหน้าที่อยู่ ด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เกิดประสิทธิภาพมากนัก 
การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภายใน ขาดมาตรากรในการควบคุม ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน ขาดการบูรณาการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ในการด าเนินการบางเรื่อง  ความร่วมมือจากบุคลากร และการ
วางแผนที่ไม่ชัดเจน การกระท าไม่สม่ าเสมอและต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรขาดวินัย  สร้าง
วัฒนธรรม องค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนยังมองไม่
เห็นความส าคัญ ในการด าเนินนโยบายตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. แต่ให้ความร่วมมือเพียง
เพื่อให้ผ่านการประเมินผล ซึ่งมีตัวช้ีวัดเกี่ยวข้อง หากไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ หรือ 
ภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอาจต้องถูกเลิกจ้าง  ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศ  อาจารย์
ส่วนใหญ่ ไม่ถนัด ไม่ชอบ ไม่อยากลงชุมชน  
   7.  ด้านข้อเสนอแนะ   
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า ด้าน
ความส าเร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏประสบความส าเร็จในการน านโยบายพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไปปฏิบัติต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล ในการร่วมคิด ร่วม
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วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล รายงานผล และทบทวนอยู่เป็นประจ า นโยบายต้องเกิดจาก
การมีส่วนร่วม ที่ส าคัญผู้บริหารสูงสุดต้องเข้าใจและสนับสนุนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ต้อง
ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศให้ได้ และจัดท านโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเป้าหมายชัดเจน
สู่ทุกระดับ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เป็นโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนจากรัฐได้ 
นโยบายแนวทางที่มีประโยชน์ ต้องมีงบประมาณดูแล ควบคุมอย่างต่อเน่ือง วางแผน พัฒนา
อย่างต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงความเจริญก้าวหน้า อยู่
ตลอดเวลา ฯลฯ วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ มีกรอบการด าเนินงานชัดเจน และมีมาตรการ
ส าหรับก ากับควบคุมการท างาน เลือกคนให้เหมาะกับงาน บูรณาการ การท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ มีเครือข่าย นักวิจัยระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยชุมชน นักวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ  
   ต้องมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาอย่างเป็นระบบ เห็นผลอย่างแท้จริง ก าหนดตัวช้ีวัด KPI ในการประเมินการ
ท างานให้สอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะท าให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้ผ่าน
การประเมิน สุดท้ายก็จะบรรลุผลตามที่นโยบายก าหนดไว้ TQM (Total Quality Management) 
อย่างจริงจัง ควรมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ มาพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย และปฏิบัติได้
สะดวกกว่าเดิม การสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในกลุ่มบุคลากรรุ่นเก่าที่ยึดติดกับวิทยาลัยครูให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ระบบการก ากับดูแลตามนโยบาย จัดท ายุทธศาสตร์การสอนที่ดี 
ตอบสนองกับ พรบ. เสนอมหาวิทยาลัย จัดสรรเงินให้เหมาะสมกับรายละเอียดการด าเนิน
โครงการ สร้างความเข้าใจต่อบุคลากร และให้ความส าคัญต่ อการด าเนินนโยบายอง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ที่
ดีต่อชุมชน การยอมรับของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลานมาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนงบประมาณด าเนินการอย่างเพียงพอ สนับสนุนด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะอัตราสายผู้สอน เพื่อให้สามารถเปิดสาขา คณะต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
สนองตอบต่อภาวะปัจจุบัน  ค านึงถึงความต้องการของท้องถิ่น ผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิต และ
ความต้องการของนักศึกษา  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 อภิปรายผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  

 

 1.  ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  จากการส ารวจ
บุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนและบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนการ และ
สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปราย ดังน้ี 
  1.1  ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร  พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในอย่างสะดวกรวดเร็ว
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่ง
สอดคล้องกับ คะนอง พิลุน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่า การ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมีความยืดหยุ่นสูง  และมีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มยุรี ทิพย์สิงห์ และกรรณิการ์ วิ
ขันภประหาร (2551) การศึกษาวิจัย แนวทางการน านโยบาย สู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ด้านการสื่อสาร
พัฒนาระบบประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดท า
ข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ 
  1.2  ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 1) กลุ่มผู้สอน กลุ่มผู้สอน
ร้อยละ 60 เช่ือมั่นและปฏิบัติตามนโยบายโดยไม่ต่อต้าน อีกร้อยละ 30 ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง 
และร้อยละ 10 แทบจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายเลย และ 2) กลุ่มสนับสนุน ร้อยละ 100 โดยท า
ตามนโยบายในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก บุคลากรภายในมีความเช่ือมั่นในการปฎิบัติตาม
นโยบายมาก เน่ืองจากบุคลาการส่วนใหญ่มีความรักในสถาบัน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งสอดคล้อง
กับคะนอง พิลุน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปปฏิบัติ 
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กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านทัศนคติของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้สึกเต็มใจพอใจต่อสถานภาพ  และ
บทบาทหน้าที่ที่ท าอยู่ 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ กับ การน านโ ยบายมหา วิทยาลัยร าชภัฏ ไปปฏิบั ติ ก ลุ่ม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อทดสอบผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็ จในการน านโยบายไปปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงที่สุด ดังน้ี  
   1.  ปัจจัยด้านสรรถนะขององค์กร  มีผลกระทบต่อการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของบุคลากรสายวิชาการหรือสายผู้สอน ด้านการวิจัย และด้าน
การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะอย่างมีความสัมพันธ์อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีน้ าหนักสูงสุด และมีผลกระทบต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของ
บุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการด้านการสอนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักสูงสุด ซึ่งด้านการสอนหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎต้องผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ
ประเทศ ด้านการวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ถือว่าเป็นภาระกิจหลัก   ดังน้ันด้าน
สรรถนะขององค์กรจึงมีความส าคัญมากเน่ืองจากการน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนหน่ึงขึ้นอยู่
กับสรรถนะขององค์กรที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งปัจจัยด้านสมรรถนะจะมีมากหรือ
น้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านเงินทุน และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (วรเดช จันทรศร, 
2551, หน้า 98-99) หากหน่วยงานมีเพียงพอและเหมาะสม ก็จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ 
ประสบผลส าเร็จได้ แต่หากองค์ประกอบต่างๆ เหล่าน้ีขาดหรือเกินหรือมีในปริมาณที่ไม่
เหมาะสมกันการน านโยบายไปปฏิบัติ ก็จะส่งผลให้การน านโยบายประสบกับอุปสรรค์ได้ 
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ดังน้ันปัจจัยสรรถนะขององค์กรจึงแปรผันโดยตรงกับความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ บุนนาค (2536) ที่ได้ศึกษาการน านโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติใน
โรงแรมระดับดี และโรงแรมระดับช้ันสองในต่างจังหวัดจ านวนหน่ึง พบว่า ปัจจัยด้าน
สมรรถนะตลอดจนจ านวนผู้ปฏิบัติที่มากพอ ความพร้อมทางด้านงบประมาณ ทางด้านอุปกรณ์ 
และวัสดุต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   2. ปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการน า
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของบุคลากรสายวิชาการหรือสายผู้สอน ด้านการสอน 
ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักสูงสุด เพราะด้านการสอน ด้านการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนาธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย ทั้งจากการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติ ทั้งน้ีเพราะถ้าตัวผู้น านโยบายไปปฏิบัติให้ความ
ร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ออกค าสั่งหรือผู้มอบหมายนโยบาย ระดับความร่วมมือสูงโอกาส
ที่นโยบายจะถูกน าไปปฏิบัติและประสบความส าเร็จก็มีอยู่สูง  แต่ถ้าหากสมาชิกในองค์กรไม่
ร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีมากขึ้น ถ้า
สมาชิกในองค์การหรือพนักงานไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมา
จากนโยบาย (วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 99-100) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Meter, Donald 
S. Van and Horn, Carl E. Van. (1975) ได้น าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อสรรถนะของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติที่พบว่า ด้านความร่วมมือและการตอบสนองของผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผู้ปฏิบัติเป็นเสมือนบุคคลที่สามารถก าหนดได้ว่านโยบายน้ันจะ
ส าคัญหรือไม่ การสร้างให้เกิดสรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติและผลส าเร็จน้ัน
จ าเป็นต้องอาศัยการรับรู้และเข้าใจของผู้ปฏิบัติต่อนโยบาย และสร้างให้เกิดการตอบสนองต่อ
นโยบายในทิศทางที่เหมาะสม ประกอบกับผู้ปฏิบัติต้องยอมรับในตัวนโยบาย เพื่อท าให้เกิด
ความร่วมมือกับนโยบายน้ันอย่างสมบูรณ์ Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin (1982) 
กล่าวว่า มีผู้เกี่ยวข้องส าคัญๆ มากในการน านโยบายไปปฏิบัติ ใครก็ได้ที่ต้องการ สามารถเข้า
มามีส่วนร่วมได้ทั้งน้ัน เมื่อเข้ามาแล้วจะเลือกอยู่ฝ่ายใดก็ย่อมท าได้ กติกาในการมีส่วนร่วมก็มัก
เปิดกว้างและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ จันทรโชติ .  
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(2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ  : กรณีศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  43 
ปัจจัยด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

   3.  ด้านภาวะผู้น า มีผลกระทบต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการด้านการวิจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักสูงสุด ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่แปรผันโดยตรงกับ
ความส าเร็จของน านโยบายไปปฏิบัติด้านการวิจัย ความสามารถของผู้น าในการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยมีศิลปะในการจูงใจหรือดลใจ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นการจูงใจให้บุคคลอื่น
ท าตามโดยไม่ใช้การบังคับขู่ เข็นหรือใช้อ านาจ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะผู้น าแบบปฏิรูป 
(Transformational Leadership) Kuhnert, Karl W. and Lewis, Phillip.  (1987) ได้พัฒนาขึ้น
ทฤษฎีน้ีช้ีให้เห็นว่าความส าเร็จในการสร้างแรงจูงใจขององค์กร เกิดขึ้นเน่ืองจากความเช่ือของ
บุคลากรที่เช่ือมั่นต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในค่านิยม เกี่ยวกับความเป็นธรรม
และความมีศักดิ์ศรีขององค์กร สไตล์ภาวะผู้น าแบบน้ีจะสร้างสรรค์ภารกิจใหม่ๆ ขึ้นในองค์กร 
ส่งเสริมให้แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนขององค์กร
เกิดการเรียนรู้ (ภารดี อนันตนาวี, 2551, หน้า 105) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Vepa, Ram K. 
(1974) ซึ่งศึกษาโครงการและนโยบายต่างๆ ในเอเชียก็พบว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จของโครงการหรือนโยบาย สมญา อินทรเกษตร (2550: หน้า ก) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ เป็น
การศึกษาการน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ฉบับปัจจุบัน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไป
ปฏิบัติ พบว่า ตัวแปรเชิงนโยบายทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
และภาวะผู้น า มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากที่สุด  ซึ่งในอดีต
ทองใบ  สุดชารี  (2536, หน้า 2-3) ได้ท าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายของวิทยาลัยครู
ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต้  ตัวแปรการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและ
ภาวะผู้น าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความส าเร็จในการน านโยบายของวิทยาลัยครูไป
ปฏิบัติ ด้วยเช่นกัน ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศของ Pressman, Jeffrey L. and Wildavsky, 
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Aaron (1979) ได้ศึกษา เกี่ยวกับการน านโยบายสร้างงานให้ชนกลุ่มน้อยไปปฏิบัติที่นครโอค
แลนด์ มลรัฐคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต่อเน่ืองของภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ หากเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติงานส าคัญหายไป จะท าให้เกิด
ความวุ่นวายในโครงการ มยุรี ทิพย์สิงห์ และกรรณิการ์ วิขันภประหาร (2551) การศึกษาวิจัย 
แนวทางการน านโยบาย สู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พบว่า ด้านบุคลากร พัฒนาภาวะผู้น าศักยภาพในกระบวนการแผน และการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารทุกระดับ ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน
ให้พัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการแผน สร้างความผูกพัน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
รวมทั้งการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
   4.  ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีผลกระทบ
ต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการ
ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมมีความสัมพันธ์อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
น้ าหนักสูงสุด  เน่ืองจากการน านโยบายไปปฏิบัติหากขาดการสนับสนุนและความผูกพันของ
ภาคเอกชน หน่วยงาน องค์การ หรือบุคคลส าคัญแล้ว ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติอาจ
เกิดขึ้นได้ ในบางกรณีปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบายโดยตรงได้ ซึ่ง
หมายถึง กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน เป็นต้น 
(Sabatier, Paul and Mazmanian, Daniel, 1979, pp. 481-504) ซึ่งภาคเอกชน หน่วยงาน องค์การ 
หรือบุคคลส าคัญดังกล่าวอาจให้การสนับสนุนทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจน
สามารถสร้างอุปสรรคหรือการต่อต้านได้ตลอดเวลา ตามสภาวะอ านาจและสถานการณ์ หาก
องค์การมีระดับความสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ มาก ก็จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติมี
แนวโน้มจะประสบความส าเร็จ แต่หากมีผู้ต่อต้านในองค์การ หรือมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือหลาย
ฝ่ายไม่เห็นด้วย ก็จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากด้านบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและหลายองค์การในการส่งเสริมการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

   5.  ด้านการติดตามการด าเนินงาน  มีผลกระทบต่อการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการด้านผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูมีความสัมพันธ์อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักสูงสุด  
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เน่ืองจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเป็นวิ ชาชีพช้ันสูงเป็นงานที่ต้องได้
มาตรฐาน  ดังน้ันจึงต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ก ารประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้ง
การประเมินคุณภาพภายนอกที่ด าเนินการโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.) เป็นมาตรฐานภายในประเทศที่บุคลากรและสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ และน าผล
การประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้องค์การ สมาคมวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้ามามีบทบาทในการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูล พัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพ (Indictora) ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดระดับ (Rating) หรือจัด
อันดับ (Ranking) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพและเป็นข้อมูล
ในการเลือกบริการของผู้ประสงค์จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนผู้ใช้ผลผลิตของ
สถาบัน เป็นต้น (ภารดี อนันตนาวี, 2551, 337) Hogwood, Brian W. and Gunn, Lewis A. 
(1984, p. 220-221) ได้อธิบายว่าการติดตามผลนโยบายมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ต้อง
ก าหนดรายละเอียดที่จะติดตามผลไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งอาจท าโดยการก าหนดมาตรฐาน หรือ
ตัวช้ีวัด เพราะหากไม่มีรายละเอียดก็ไม่สามารถวัดความความเบี่ยงเบนได้ มาตรฐานหรือ
ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีมาจากการแปลงจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของนโยบาย 2) การ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดูว่านโยบายบรรลุจุดมุ่งหมายแต่ระยะเพียงใด  3) การตัดสินใจ ต้องมี
การตัดสินใจว่าจะท าอะไร หากพบว่าผลการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนไปจากที่คาดหวัง การติดตาม
ผลจึงเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมและการใช้อ านาจ Dunn, William N. (1994, pp. 335-336) 
อธิบายว่า การติดตามผลนโยบายจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายไปในตัว โดยท าหน้าที่
ส าคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) การน านโยบาย (Compliance) ติดตามดูว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
หรือผู้มีส่วนได้ เสียคนอื่นท าตามมาตรฐาน ตัวช้ี วัดและขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  
2) การตรวจสอบ (Auditing) ช่วยตรวจสอบว่าทรัพยากรและการบริการที่ก าหนดว่าจะให้
กลุ่มเป้าหมายและผู้รับประโยชน์น้ันแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไร เช่น ติดตามผลนโยบายกระจาย
รายได้เพื่อให้ทราบว่าเงินทุนได้กระจายไปยังท้องถิ่นตามต้องการหรือไม่  3) การท าบัญชี 
(Accounting) หมายถึง การสร้างตัวช้ีวัดและใช้ตัวช้ีวัดเพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
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เกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดหรือไม่ 4) การอธิบาย (Explantion) 
ช่วยอธิบายว่าท าไมผลลัพธ์ของนโยบายจึงแตกต่างกัน  

 

 2.  ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
จากการส ารวจบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สอนและบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุน
และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีประเด็นที่
น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังน้ี 
  ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีผลต่อ
ความส า เร็ จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏน้อย 
เพราะมีความเป็นอิสระด้านการบริหารงานวิชาการ การด าเนินงาน ที่มุ่งหมาย เพื่อความเป็น
เลิศด้านต่าง ๆ ผลกระทบด้านงบประมาณ และนโยบายที่ปรับเปลี่ยนไป   เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยๆ ท าให้การท างานบางอย่างหยุดชะงักไป นักการเมืองมีส่วน
ส าคัญในการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงส่งผล
กระทบต่องบประมาณที่ได้รับ แต่ไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ คะนอง พิลุน (2549, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายมหาวิทยาลัยสงฆ์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสนับสนุนทางการเมือง  นักการเมืองได้ให้การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยใน ด้านการงบประมาณ การออกกฎหมาย การประสานงาน การจัดหา
ทุน เป็นต้น 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติกับการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อทดสอบผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) พบว่า ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงที่สุดเพียงด้านเดียว คือ  
   ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีผลกระทบต่อการน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนหรือสายปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
น้ าหนักสูงสุด  แนวทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฎในด้านเทคโนโลยีโดยการศึกษา
และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้
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เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งดีและไม่ดี  เป็นปัจจัยส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งจะต้องท าการศึกษาและพยายามก้าวตามให้ทัน การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันน้ีเป็นผลมาจากการที่ทั่วโลกได้พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ขึ้นมาโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างหน่ึงที่ใช้รองรับการติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันขึ้น และ
การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็เป็นผลท าให้การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร อาทิ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commercel) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Transaction) 
การศึกษาทางไกล (Electronic Education หรือ Distance Leaning) หรือแม้กระทั้งระบบภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (Elecrtronic Government) ซึ่ง เกิดขึ้นแล้วในประเทศหลายประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ยกตัวอย่างประเทศไต้หวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วเป็น
ประเทศที่ไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติมากเท่าไรนัก แต่ประเทศ
ไต้หวันอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง และการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมันสมอง
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตลาดโลกต้องการ ดังน้ัน 
จากกรณีน้ีจึงเห็นได้ชัดว่าประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ ารวยต่อไป
ในอนาคตแต่ประเทศที่มีความรู้และมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประเทศอื่นจะสามารถพัฒนา
ประเทศได้อย่างรวดเร็วกว่า โดยอาศัยทรัพยากรเพียงเล็กน้อยในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิต
สินค้าและบริการ มาเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นความรู้พื้นฐาน (Knowledge-based Economy) 
(วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 359, 437-438) 
 3.  การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ จากการส ารวจบุคลากรสายวิชาการ
หรือผู้สอนและบุคลากรสายปฏิบัติงานหรือสายสนับสนุนการ และสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังน้ี 
  การน านโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับความส าเร็จ
ค่อนข้างมาก คือ ด้านการสอน ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และด้านผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ด้านการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับสมญา อินทรเกษตร (2550: หน้า ก) การศึกษาปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ เป็น
การศึกษาการน านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ฉบับปัจจุบัน พบว่า สภาพการน านโยบายราชภัฏเขตภาคเหนือตอนล่างไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ 
เห็นว่าการสอนนักศึกษาภาคปกติประสบผลส าเร็จใจระดับสูง การส่งเสริมวิทยฐานะของ
บุคลากร ในท้องถิ่นประสบผลส าเร็จในระดับสูง การวิจัยประสบผลส าเร็จในระดับปานกลาง 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประสบผลส าเร็จในระดับสูง การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ประสบผลส าเร็จในระดับสูง และคะนอง พิลุน (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัย
พบว่า ผลการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ความส าเร็จของภารกิจ
ทั้ง 4 ด้าน โดยดูจากสถิติเป็นตัวช้ีวัดว่า จ านวนนิสิตมีมากขึ้น ทั้งปริญญาตรี โท เอก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 

 ในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม พบว่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความ
ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และ ปัจจัยการ
ติดตามการด าเนินงาน เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรด าเนินการมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยเฉพาะที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติเป้าหมายของมหาวิทยาลัยหรืออัตลักษณ์ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับ พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยเน้นภารกิจด้านท้องถิ่น การพัฒนา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความยั่งยืนและการฟื้นฟูการเรียนรู้เกี่ยวกับกับท้องถิ่น เช่น จัด
หลักสูตรและกิจกรรมที่ตอบสนองและลงถึงพื้นที่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ควรเร่งการมีส่วนร่วม
อาจารย์และบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
TQF การเปิดสอนสาขาใหม่ๆการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การร่วมจัดกิจกรรมการ
ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
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อีกประเด็นที่ส าคัญ การให้บุคลากรได้ร่วมมือในการสนับสนุนแผนและนโยบาย 
เพิ่มประสิทธิภาพการท าวิชาและร่วมมือกับชุมชนและข้อบังคับ ระเบียบในระดับปฏิบัติมาก
ขึ้น และการติดตามการด าเนินงาน ควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินการ มีมาตรการและ
แผนงานที่ก าหนดไว้อย่างสม่ า เสมอ มีระบบการรายงานที่ชัดเจน เป็นระยะและต่อเน่ือง
ประจ าปี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับ สร้างกลไกการก ากับดูแล ระบบ
ติดตามและตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน เช่น การใช้เกณฑ์วัด KPI เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับค่อนข้างมาก 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยเทคโนโลยี ปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ
ปัจจัยสภาพสังคม  มหาวิทยาลัย ควรสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยในการเผยแพร่ข่าวสาร 
จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศภายในองค์การและห้องสมุดโดยเน้นที่ระบบและการ
เข้าถึงสารสนเทศ ระบบงานทะเบียน ในส่วนปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏควรมีการวิเคราะห์ การบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารจัดการโดยพิจารณาถึงภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้ของครอบครัวของนักศึกษา ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจประเทศที่มีต่อระบบ
การศึกษา และสภาพทางสังคมที่พิจารณาถึงชุมชนที่อาศัยอยู่และการยอมรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ การยอมรับจากสถานประกอบการภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม โดยจัดท าหลักสูตร
และพัฒนานักศึกษา การวางนโยบายให้สอดรับและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของสังคม 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ สายวิชาการหรือสาย
ผู้สอนจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุ 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยการให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน และปัจจัยสมรรถนะขององค์การ  ซึ่งปัจจัยด้านการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจะมีความสัมพันธ์กับผู้สอน การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนปัจจัยสมรรถนะขององค์การจะมีความสัมพันธ์กับด้านการวิจัยและ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะ ดังน้ัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การน านโยบายไปปฏิบัติสูงขึ้น โดยวิธีการดังน้ี 

3.1 สร้างระบบและกระตุ้น (Systems making and Encourage) การให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องพยายามสร้างระบบการท างาน เช่น 
จัดตั้งหน่วยงานภายใน โครงสร้างอ านาจและการตัดสินใจ ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองและช่องทาง
การให้ผู้สอนร่วมมือ การกระตุ้นให้ผู้สอนให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีโครงการพัฒนาครู บุคลากรการศึกษา ผู้น าศาสนาที่อยู่ในท้องถิ่น 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเน้นการสร้างโจทย์วิจัยร่วมกับท้องถิ่น การร่วมกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น งานดอกฝ่ายเมืองเลย งานบุญ งานกาชาด เป็นต้น ให้เกิดระบบและกระตุ้ น
ตลอดเวลาอย่างเต็มที่ 

3.2  สร้างสมรรถนะองค์การ (Competency of organization) ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการวิจัยและผลิตครูหรือส่งเสริมวิทยฐานะ โดยการเพิ่มศักยภาพทาง
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ เครื่องมือทางการบริหาร ได้แก่ นโยบาย โครงการ กิจกรรม  
เป็นต้น และความพร้อมขององค์การที่มีลักษณะและคุณสมบัติเลิศทางวิชาการ อาทิ หลักสูตรที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น การออกแบบ การจัดโครงสร้าง
องค์การ ระบบเช่ือมหรือช่องทางบริหารทั้งระดับ Top-down และ Buttom-up ที่สอดคล้อง  
มีกลยุทธ์ที่เข้ากับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ พ.ร.บ. สกอ. มหาวิทยาลัย 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ สายสนับสนุนหรือสาย
ปฏิบัติ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุ  พบตัวแปร คือ ปัจจัยสมรรถนะของ
องค์การ ปัจจัยภาวะผู้น า ปัจจัยการสนับสนุนจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
การติดตามการด าเนินงาน และปัจจัยเทคโนโลยี ดังน้ัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติสูงขึ้น โดยวิธีการดังน้ี 

4.1 สร้างภาวะผู้น าและเพิ่มสมรรถนะให้กับองค์การ   (Creating of leadership 
potential for the Organization) โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน มีการ
อบรมให้เข้าใจและตระหนักในหน้าที่  ระบบการแก้ปัญหา การสร้างเป้าหมายร่วมกันและ
ทิศทางเดียวกัน มีแนวคิดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพิ่มอ านาจ
และความเข้าในในบทบาทและการประสานงานในระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน มีระบบ
การสร้างการยอมรับและความกล้าในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบแรงจูงใจในความส าเร็จของ
งาน รวมถึงให้มีหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ ที่มีกระบวนการของงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ
บริการนักศึกษาหรือประชาชน 

4.2 สร้างเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  (Creating of network 
outside the university) เพิ่มประสิทธิภาพของการเช่ือมโยงเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ ระบบสนับสนุนจากศิษย์เก่าหรือการสร้างช่ือเสียงและความภูมิใจ การยอมรับจากศิษย์
เก่า การมีเครือข่ายกับการเช่ือมโยงชุมชน องค์กรท้องถิ่น อาทิ ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นใน
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พื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ร่วมพัฒนา
และจัดการทุนชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกัน 

4.3 ระบบติดตามการด าเนินงานทั้งจากภายในและภายนอก  (The inside and 
outside follow up system for efficiency increase)  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยควรจัดวางระบบและมีหน่วยงานภายในและภายนอก  ได้แก่ 
จ้างบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานที่ยอมรับมาวางระบบการติดตามการด าเนินงานหรือวางระบบ
การท างาน  หรือหน่วยงานเฉพาะกิจ คณะกรรมการเฉพาะกิจที่มีการออกแบบ การจัด
โครงสร้างองค์การที่สอดรับกับการติดตามภารกิจ พันธกิจและเป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
การมีแบบฟอร์ม คู่มือติดตามที่ท าความเข้าใจง่าย ชัดเจนและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 

4.4 ระบบเทคโนโลยีที่ดี (Good technology systems) เป็นการจัดการระบบ
เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถตอบสนอง เช่ือมโยง มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพให้กับองค์การ ได้แก่ ระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายงานภายในมหาวิทยาลัยกับคณะ 
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน การให้บริการต่างๆ สั้น กระชับ ถูกต้องและ
รวดเร็ว หรือระบบอินเทอร์เน็ต ระบบออนไลน์  การเรียนการสอน การลงทะเบียน ระบุเกรด 
การติดต่อสื่อสารและแผนงานต่างๆ เป็นต้น 

5. ด้านนโยบาย 
  5.1 นโยบายต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล ใน

การร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล รายงานผล และทบทวนอยู่เป็นประจ า 
  5.2 ผู้บริหารสูงสุดต้องเข้าใจและสนับสนุนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ต้องตอบ

โจทย์ปัญหาของประเทศให้ได้ และจัดท านโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีเป้าหมายชัดเจนสู่ทุก
ระดับ 

  5.3 ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการที่สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนจากรัฐ
ได้ เพราะนโยบายโครงการที่มีประโยชน์ ต้องมีงบประมาณดูแล ควบคุมอย่างต่อเน่ือง วางแผน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเต็มรูปแบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงความ
เจริญก้าวหน้า อยู่ตลอดเวลา ฯลฯ 

  5.4 วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ มีกรอบการด าเนินงานชัดเจน และมีมาตรการ
ส าหรับก ากับควบคุมการท างาน 
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  5.5 ต้องมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้เห็นผลอย่างแท้จริงต้องก าหนดตัวช้ีวัด KPI ในการ
ประเมินการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  5.6 ควรมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ และน ามาพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย และ
ปฏิบัติได้สะดวกกว่าเดิม ร่วมถึงสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในกลุ่มบุคลากรรุ่นเก่าที่ยึดติดกับ
วิทยาลัยครูให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  

  5.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับรายละเอียดการด าเนิน
โครงการ สร้างความเข้าใจต่อบุคลากร และให้ความส าคัญต่อการด าเนินนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ที่
ดีต่อชุมชน การยอมรับของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลานมาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอื่นๆ 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบในการประเมินผลของความส าเร็จในการน านโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิในการน าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไป
ปฏิบัติว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุง แก้ไข
พระราชบัญญัติต่อไป 
 


