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บทคัดยอ 

              การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่สําคัญ 4 ประการคือ  1) เพื ่อศึกษาถึงระดับการนํานโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ 3) เพื่อ

ศึกษาปญหาและอุปสรรคการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ 4)  เพื่อ เสนอแนวทางในการดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณ โดยกลุ มตัวอยางเปนบุคลากรในระดับผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการและ

บุคลากรสายปฏิบัติการ ทั้งที่ เปนบรรพชิตและคฤหัสถของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  จํานวน 250 รูป/คน สถิติที ่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คา เฉลี ่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันโดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

              จากผลการวิเคราะหทุกขั้นตอนพบวา จากการศึกษาสภาพการดําเนินการการนํานโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีโครงสราง

การดําเนินการนโยบายการศึกษาเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยตางๆทั้งในและตางประเทศ แตเนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆจึงมีจุดเดนที่เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยคือวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว คือมุ งให

การศึกษา การวิจัยทางพระพุทธศาสนา การใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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              ผลการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการดําเนินการการนํา

นโยบายการศึกษาไปปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กําหนดทุกดาน ไดแก  ดานการ

จัดการศึกษา ดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับมาก 

              การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการการนํานโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม สวนปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาเปนรายดาน ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย 

ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติมีผล

ตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

               การสัมภาษณเชิงลึกและเก็บขอมูลจากแบบสอบถามของผูใหขอมูล ผูวิจัยก็พบปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชน มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรดาน

การวิจัยไมเพียงพอและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนของมหาวิทยาลัยยังมีขีดความสามารถในการใช

เทคโนโลยีไมมากพอ เปนตน ประเด็นปญหาและอุปสรรคดังกลาวผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะไวเพื่อให

การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมี

การจัดฝกอบรมบุคลากรกลุมที่ขาดทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให

มากขึ้น และควรมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยให

ตอเนื่อง รวมทั้งการแสวงหาวิธีการใหบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยไดตีพิมพเผยแพรใน

วารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  

              ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ไดนํามาพัฒนาเปนรูปแบบของการดําเนินการการนํา

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ เพื่อนําเสนอใหกับ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองคกรที่เกี่ยวของในลําดับตอไป 
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ABSTRACT 

              This research is aimed at the following: 1) To study the level of the implementation of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Educational Policy. 2) To study the factors affecting 

the operations of policy implementation of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 3) To 

study specific problems and hindrances on the operations of policy implementation of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Educational Policy for practical implementations. 4) 

To present guidelines on the operations of policy implementation of 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The research instruments consist of questionnaires 

and interview forms. Sampling consist of personnel at management level, personnel in academic 

and operational lines both clericales and laymen of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

to talling number of 250 persons/check. Analysis statistics are percentage, mean and standard 

deviation; Pearson’s Collation Coefficient by designating  statistical significance at a level of 0.05 

and multiple regression analysis. And it was found as follows: 

              From the analysis of every step, the operation of policy implementation of the University 

possess and operational structure similar to those of the university, both at home and abroad. But 

the to being a Sangha University, Mahachulalongkornrajavidyalaya University was its own out 

standing character/identity towards inparting Buddhist knowledge and research, academic service 

delivery to the society as well as maintenance of arts and culture. 
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             It was also found that the University has carried out policy  implementation  academic 

with all obligations of  the University. These include  Buddhist education and research, academic 

service delivery to society and the maintenance of arts and culture at a "much" level. 

            From a test of hypotheses, it was found that over all factors impinging upon the operation 

of educational plicy of the University are positively related to policy implementation. As for 

individual factor affecting policy  implementation, the following are out standing : policy scope, 

policy resources, communication, Co-ordinations and policy implementations attitude. 

           From the indepth interviews and to collect data from queries. The researcher finds the 

problems and obstacles in the implementation of the education policy of the university, such as 

the university has not enough the academic researchers and some educational officer is 

inadequate of capabilities in using of technology etc. The entire problem issues as mentioned, the 

researcher would like to give some suggestions to make the educational policy of the university to 

succeed even more. The university should be provided training for the skill lacking personnel 

groups to use the media of educational technology at university   more and more. And it should 

have a strategy to develop researching human resource continuously, including how to seek 

academic and research work can be published in the journals has been recognized on the nation 

level and international level. 

         The result of the data analysis were then drawn for the development of the operation of 

policy implementation of the University as well as for the considation of those concerned.       
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              วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและอนุเคราะห

อยางดียิ ่งจากคณาจารยผู มีคุณูปการหลายทานคือทานอาจารย ดร. หควณ  ชูเพ็ญ ประธาน

กรรมการที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธฉบับนี้ ที่ไดกรุณาทุมเท เสียสละเวลา 

ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนและนําพาผูวิจัย เขาสู ภาคปฏิบัติทุก

ขั้นตอนของกระบวนการในการวิจัยอยางเปนระบบ ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์  

รองศาสตราจารย ดร.ไชยา ยิ้มวิไล  ผูอํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร อ า จ า ร ย ผู ป ร ะ ส า ธ นว ิช า ค ว า ม รู   ที ่ท า น ไ ดก ร ุณ า ใ หคํา แ น ะ นํา 

ขอเสนอแนะและใหขอคิดเห็นตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ ่งมาโดยตลอดในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณ และรองศาสตราจารยสมทรง สีตลายัน ร อ ง ค ณ บ ดีบัณ ฑิต

วิทยาลัย  วิทยาคารพญาไท ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ขอแนะนํา  แนวทางที่เปนประโยชน

อยางยิ ่งในการศึกษาตอผูวิจัยมาโดยตลอดเวลาที่ เขามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผูวิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

               ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

รองศาสตราจารย ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ปยากร หวังมหาพร 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ทานไดกรุณาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะและใหขอคิดเห็นตาง ๆ 

ที่เปนประโยชนตองานวิจัย ผูวิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

              ขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระราชวรมุนี ศาสตราจารย ดร. จํานงค  อดิวัฒน

สิทธิ์  ผศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม ผศ.ดร. สมศักดิ์  บุญปู และ ดร. นฤตยรําภา  ทรัพยไพบูลย  ที่

ไดกรุณาใหคําแนะนําและชวยตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

              ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ไดใหความเมตตานุเคราะหอนุญาตใหเก็บขอมูลและสัมภาษณเชิงลึก

เพื่อเปนขอมูลสําคัญประกอบการทําวิทยานิพนธ  ตลอดทั้งคณาจารยผูบริหารเจาหนาที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกทานที่ไดใหความเมตตานุเคราะหและให

ความรวมมือเปนอยางดียิ ่งในการเขาเก็บขอมูลและสัมภาษณเชิงลึก เพื ่อประกอบการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้  

            ข ออ นุโม ท นา ข อ บ พ ร ะ ค ุณ ผู ม ีพ ระ ค ุณ เ ป นอ ย า ง ส ูง ที ่ทานไดใหการสนับสนุน

ทุนการศึกษาโดยมีราย นาม ที ่สํา คัญคือ  ดร .รัช นีพร  พ ุคยา ภรณ พ ุกกะ มาน อธิกา รบ ดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลเอก เสรี พุกกะมาน ที ่ปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม                      
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         ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย  อดีตเจาอาวาส

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ที่ไดใหความเมตตานุเคราะหขณะที่ผูวิจัยเขามาจาํพรรษาและ

ศึกษาป.ธ.5 ที่วัดชนะสงคราม และขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระครูมงคลกิจจานุกูล 

เจ าอาวาสวัดทาพระ  ที ่เมตตานุเคราะหในเรื ่องของที ่อยู อาศัย  ตลอดถึงใหโอกาสใน

การศึกษาเลาเรียน พรอมทั้งใหการสนับสนุน ใหกําลังใจเสมอ 

           ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร เจาอาวาสวัดศรีนวล 

กรุงเทพฯ ที่ไดใหความเมตตาสนับสนุนทุนวิจัย            

             ขออนุโมทนาขอบพระคุณ คุณรําพรรณ ยั่งยืนพงษ คุณแมสุจินต-พอหลวงทรวง 
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อบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางการศึกษาแกผูวิจัยมาโดยตลอด 

           ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปกรักษาคุมครองผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่มีสวน

แหงความสําเร็จในงานวิจัยนี้ ทั้งที่เอยนามและมิไดเอยนามก็ดี ผูวิจัยถือวาทานไดรับเกียรติคุณ

ในงานวิจัยนี้รวมกัน ขอใหทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ รุงเรืองไพบูลย ในการดํารงชีวิต

และหนาที่การงาน จงทุกประการ 

 

                                                                                     พระมหามหรรถพงศ   ศรีสุเมธิตานนท                        

                                                                                                                                     ธันวาคม 2556 
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