
 

 

บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
    การวิจัยเรื่อง  "การนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ : วิเคราะหการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. นโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

3.  ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  

5. แนวคิดนโยบายการศึกษาของสงฆ 

6. การดําเนินการนโยบายการศึกษาของสงฆ  

7. นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

8. การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

10.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

นโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

                  การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการนําชุดของการกระทําที่ไดกําหนดไวแลว

นั้น ไปปฏิบัติบังคับใชใหบังเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัตินั้น ประกอบดวยปจจัยหลายดาน หลายมิติและในขณะเดียวกัน การนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ ทุกนโยบายก็ยอมประสบปญหา อุปสรรคที่แตกตางกันออกไป  

        มิติในดานปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นไดเกิดขึ้นทั้งในระดับมหภาค (Macro) 

และในระดับจุลภาค (Micro) ในระดับมหภาค จะเห็นไดวา มีนโยบายเปนจํานวนมากที่รัฐบาล

สวนกลาง ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว หรือแมแตประเทศที่กําลังพัฒนา ก็ไมสามารถทําให

หนวยงานระดับทองถิ่นนํานโยบายไปปฏิบัติไดในทิศทางที่ตองการ  

      ในระดับจุลภาค(Micro)แมวารัฐบาลสวนกลางจะสามารถทําใหหนวยปฏิบัติที่อยูใน

ระดับลางหรือในระดับทองถิ่นยอมรับ และจัดทําโครงการสนองนโยบายที่รัฐบาลสวนกลางวางไว 
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ปญหาก็ยังเกิดขึ้น เพราะไมมีอะไรที่จะประกันไดวา หนวยงานในระดับทองถิ่นมีสมรรถนะ 

(Capacity) เพียงพอ ที่จะปฏิบัติตามไดหรือไม บุคคล องคกร หรือหนวยงานตางๆที่อาจจะเกี่ยวของ

หรือตองประสานในการปฏิบัติงาน ใหความสนับสนุนรวมมือมากนอยเพียงใด โครงการนั้นเปน

ความตองการอยางแทจริงของทองถิ่นนั้นหรือไม การยัดเยียดนโยบายจากเบื้องบนมายังสวนลาง 

มักจะเปนการสรางปญหาใหเกิดขึ้นตั้งแตเบื้องแรก เพราะความแตกตางกันของสภาพทองถิ่น 

ตลอดจนถึงปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยอมจะทําใหผล

การปฏิบัติและระดับความสําเร็จของโครงการมีความแตกตางกันไป 

       การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรากฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติเรียบรอยแลว กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมถึงการแปลงวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที่กําหนดไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัต ิซึ่งโดยปกติมักจะกวาง คลุมเครือ และกํากวม

ใหเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพราะนโยบายสาธารณะก็คือแผนกระดาษ 

การกําหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม จะเปนความจริงไดก็ตอเมื่อ มีการนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว แตเมื่อการนําไปปฏิบัติแลวเกิดความลมเหลว

นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ตอทรัพยากรของชาติและสูญเสียเวลาอันมีคาแลว 

ยังสงผลตออนาคตทางการเมืองของผูกําหนดนโยบายหรือผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

การระดมรวมทรัพยากรตางๆไดแก บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณตางๆ 

ที่จําเปน เพื่อดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว การวางแผนและการวางรูป

โครงการเพื่อใหตอบสนองตอเปาหมายที่กําหนดไว 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) 

 
       เนื่องจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนเรื่องของการศึกษาวา

องคกรที่รับผิดชอบ สามารถนําและกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่สําคัญทั้ง

มวล ปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายที่ระบุไวหรือไม แคไหน เพียงใด การศึกษาการนํานโยบายไป

ปฏิบัติจึงเปนการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานใน

โครงการใหดีขึ้น การศึกษาดังกลาวยังถือไดวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการนําไปสูการบรรลุ

จุดมุงหมายของการพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตอีกดวย       แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีที่มาจากการศึกษาตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการอธิบายถึง

ตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบวามีแนวคิด

ที่คลายคลึงกัน 
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        การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ไดรับความสนใจอยางมาก เมื่อทศวรรษ 1970  

สวนหนึ่งเปนผลมาจากหนังสือชื่อ  “Implementation” ของ  Pressman &  Wildavsky (1973)  

      สาเหตุของความสนใจถึงการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมาจากความลมเหลว ซึ่ง

เกิดขึ้นไดใน 2 ลักษณะคือ  “การไมเกิดการนํานโยบายไปปฏิบัติ” (Non-Implementation)  และ “การไม

ประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ” (Unsuccessful Implementation)  (เรืองวิทย   

เกษสุวรรณ, 2551, หนา 1- 8) 

        Pressman &  Wildavsky (1973) ไดกลาวถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเขาใจงายๆ

วา การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดําเนินงานใหลุลวง ใหประสบความสําเร็จ ใหครบถวน ให

เกิดผลผลิต และใหสมบูรณ ซึ่งสิ่งเหลานี้ คือสิ่งที่รัฐบาลกําลังปฏิบัติอยู และเปนธรรมชาติของ

นโยบาย อยางไรก็ตาม Pressman  & Wildavsky ไดใหความหมายเพิ่มเติม โดยพิจารณาจาก

ทรรศนะของตนวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางการกําหนด

เปาประสงคและการปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปาประสงค การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ยัง

เกี่ยวของกับปญหาของการประเมินความสําเร็จของผูปฏิบัติ และการตีความขอปฏิบัติที่มีลักษณะ

ทั่วไปลงสูการตัดสินใจเฉพาะดาน ที่ตองมีผูเขารวมมากมาย และมีมุมมองที่หลากหลายการบรรลุ

เปาประสงคผานการตัดสินใจเฉพาะดานในระดับใด ยอมเปนการวัดระดับของความสําเร็จในการ

นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

      จากความพยายามหาสาเหตุของความลมเหลวของนโยบายสาธาณะ  ทําใหนักวิชาการ

ไดตระหนักถึง The Missing Link  ที่เปนตัวกลางระหวาง การกําหนดนโยบาย และการ

ประเมินผลนโยบาย   ที่เปนสวนทําใหกระบวนการนโยบายดําเนินไปอยางสมบูรณครบวงจร  

ไมหยุดชะงัก นักวิชาการทางดานนโยบายสาธารณะจึงเห็นรวมกันเห็นถึงความสําคัญของ   

Implementation  เพราะแมวาจะมีนโยบายที่ดี และผานกระบวนการขั้นตอนมาอยางถูกตองแตหาก

ไมสามารถนํามาปฏิบัติได  นโยบายนั้นก็คงไมมีประโยชน ซึ ่งสอดคลองกับ  Edward III   

(1980, p. 1)  ที่ไดอธิบายความสัมพันธระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติกับนโยบายที่ ถูก

กําหนดขึ้นวา   การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนที่อยูระหวางการกําหนดนโยบายกับผลลัพธ

ของนโยบายที่คนไดรับ  ถาหากวานโยบายไมเหมาะสม  ก็อาจจะลมเหลวตั้งแตแรก โดยไมตองไป

สนใจวาการนําไปปฏิบัติจะดีเพียงใด  แตถา เปนนโยบายที่ดี  หากปฏิบัติไมดีก็อาจจะไม

สามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวเชนกัน 
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ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
       การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการที่มีความสําคัญกระบวนการหนึ่งใน

กระบวนการของนโยบายสาธารณะทั้ง 3 คือ การกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ

การประเมินผลนโยบาย เพื่อประโยชนแกการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติและเพื่อความเขาใจ

ผูวิจัยจึงจะไดนําเสนองานของนักวิชาการที่ไดศึกษาและสรุปอธิบายเอาไว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

      Pressman &  Wildavsky (1973) นิยามความหมายของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ เปน 2 แนวทาง คือ  

  1.  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางการกําหนดเปาหมายและ

การกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น 

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องที ่เกี ่ยวกับความสามารถที ่จะผลักดันให

กลไกที่เกี่ยวของสัมพันธกัน  สามารถดําเนินไปสูผลลัพธที่พึงประสงค 

      นอกจากนี้ทั้งสองยังเห็นวา  ขอบขายของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีสาระ

ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ ปฏิสัมพันธของบุคคล กลุมบุคคล สมรรถนะ และ

ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ความแตกตางในสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่ ทองถิ่น รวมตลอดถึงปจจัยอื่นๆ ที่อาจ

สงผลกระทบตอความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนดไวเปนนโยบาย เชนเดียวกับที่ Randall Ripley 

and Grace Franklin (1984) ชี้ใหเห็นวา การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนเรื่องที่มีความซับซอน

ยากแกการเขาใจ  เพราะมีผู เกี่ยวของที่สําคัญมากมาย   ซึ่งผู เกี่ยวของนั้นมีวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายตอนโยบายที่หลากหลายและแตกตางกัน  มีการขยายตัวของรัฐบาลและโครงการตางๆ 

ตลอดเวลา  มีหนวยงานเขามาเกี่ยวของรับผิดชอบมากมาย ทําใหตองมีความสัมพันธระหวาง

หนวยงาน จึงไมมีนโยบายใดที่สามารถดําเนินการไดโดยมีผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว  และมักตองเผชิญ

กับปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม เชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รวดเร็วและฉับพลัน  

ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความไมแนนอนของ

ธรรมชาติ เปนตน 

      ในประเด็นดังกลาว  Bardach Eugene (1980, pp. 38-58)   ไดชี้ใหเห็นวา การนํา

นโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับองคการที่หลากหลายเชน หนวยงานของรัฐบาลกลาง 

เจาหนาที่ภาคสวนตางๆ และกลุมผูรับบริการ นอกจากนี้ ยังอาจมี กลุมผลประโยชน มูลนิธิ

อาสาสมัคร ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ เขามาเกี่ยวของดวย ทําใหการศึกษาถึงการนํานโยบายไป

ปฏิบัติมีความซับซอน โดยการศึกษาสามารถแบงการศึกษาเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวของเปน 3 กลุมคือ กลุม

สวนกลาง (The Center)กลุมรอบนอก (The Periphery)  และ กลุมเปาหมาย (Target Groups) หรือ ผู

มีสวนได-เสียจากนโยบาย (Stakeholder)  
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       Van Meter and Van Horn (1975)ไดใหคํานิยามวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ

หมายความถึงการดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุงที่จะ

กอใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคจากการตัดสินใจดําเนินนโยบายที่ไดกําหนดไวกอนหนา

นั้นแลว 

       Sabatier, P., A., & Mazmanian, D. (1980) ใหคํานิยามวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คือ  การนํานโยบายพื้นฐานทั่วไป  ไดแก กฎหมาย  คําสั่งของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี 

หรือคําพิพากษาของศาลไปดําเนินการใหบรรลุผล 

                  การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก Pressman &  Wildavsky 

ไดกลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายที่คาดคะเนไว และเปน

กระบวนการของการปฏิสัมพันธระหวางเปาหมายที่กําหนดไว กับการปฏิบัติทั้งหลายที่มุงไปสูการ

กระทําใหบรรลุผล ความสามารถที่จะจัดการ และประสานสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังในลักษณะที่

เปนลูกโซเชิงสาเหตุและผลเพื่อใหไดรับผลลัพธที่พึงปรารถนา(Pressman &  Wildavsky, 1973) 

ตอมาในป 1975  Van Meter and Van Horn ไดใหคํานิยามวาการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายความ

ถึงการดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุงที่จะกอใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคจากการตัดสินใจดําเนินนโยบายที่ไดกําหนดไวกอนหนานั้นแลว (Van 

Meter and Van Horn, 1975, p.447) นักวิชาการที่มองการนํานโยบายไปปฏิบัติแตกตางจากที่ได

กลาวมาแลว คือ Eugene Bardach ไดใหคํานิยามวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการของ

กลยุทธ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งการบรรลุเปาหมาย

ของกลุม ซึ่งเปาหมายนี้อาจสอดคลองหรือไปกันไดหรือไปกันไมไดกับเปาหมายตามอาณัติ 

(Mandate) ของนโยบาย(Bardach Eugene, 1980, p. 9) ในขณะที่ Sabatier, P., A., & Mazmanian, D.  

ใหคํานิยามวาการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การนํานโยบายพื้นฐานทั่วไป กฎหมาย คําสั่งของรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรี หรือคําพิพากษาของศาลไปดําเนินการใหบรรลุผล (Sabatier, P., A., & 

Mazmanian, D., 1980, pp. 538-560)   ป 1981 Susan Barrett and Colin Fudge นิยามความหมายการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ แตกตางจากนักวิชาการที่กลาวมาโดยเห็นวา การนํานโยบายไปปฏิบัติจะ

พิจารณาเฉพาะการผลักดันใหนโยบายบังเกิดผลดานเดียวคงไมได การพิจารณาความหมายของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติควรรวมถึง การสังเกตปรากฏการณเปนจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อแสวงหาคําอธิบายวาปรากฏการณหรือการกระทํานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร มี

อะไรเกิดขึ้นบาง เพราะเหตุใด จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จึงอยูที่การกระทําของกลุมของ

บุคคล และผูมีหนาที่กําหนดพฤติกรรมของการกระทํานั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะนี้จะ

เปนการพิจารณาขั้นตอนของการตอบสนองตอขอผูกพันตามอุดมการณของนโยบายตอการกดดัน 
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จากสภาพแวดลอม และตอแรงกดดันจากหนวยงานหรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ ที่พยายามจะเขา

มามีอิทธิพล หรือควบคุมการกระทํานั้น (Susan Barrett and Colin Fudge, 1981, pp. 12-13)  

                  สําหรับ E.S. Quade  มองการนํานโยบายไปปฏิบัติแตกตางจากนักวิชาการคนอื่น

เล็กนอยคือ มองการนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของกระบวนการ เปลี่ยนไปตามแผน โดยใหคํา

นิยามวาการนํานโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง กระบวนการจัดการกับแบบแผนงาน เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงโดยตรงตามอาณัติของนโยบายเพื่อเคารพตอขอกําหนดที่เกิดขึ้นจากการที่ไดตัดสินใจ

ไปกอนแลว การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเริ่มขึ้นภายหลังที่ตัดสินใจยอมรับวิธีปฏิบัติเฉพาะเรื่องนั้น 

ๆ ไปแลว (Quade E.S.  1982, p. 305) ป ค.ศ.1985 Ernest R. Alexander เห็นวาการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ คือ การนําชุดการปฏิบัติซึ่งเปนแผนการทํางานที่มุงสงผลไปยังผูที่ตั้งใจจะไดรับประโยชน

จากนโยบายเปนการเฉพาะ และเปนการปฏิบัติในภาคสนาม (Ernest R. Alexander, 1985, p. 413) 

การใหความหมายนี้สาระไมตางจากไปจากความเห็นของนักวิชาการขางตน 

      สําหรับผลงานดานการนํานโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการไทย ศุภชัย ยาวะประภาษ 

ไดสรุปความเห็นของนักวิชาสวนใหญมักเห็นพองตองกันเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติใน

ประเด็นที่สําคัญ 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการ กลาวคือ มี

ความตอเนื่องไมหยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม ไมใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว 

แลวเลือนหายไปไมใชกิจกรรมที่ขยักขยอน แตเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องไมหยุดยั้งแตละขั้นตอนมี

ความสัมพันธกันตลอดเวลา และประเด็นที่สอง การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการให

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายของนโยบาย(ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545, หนา 90)   

                  สมพร เฟองจันทร ใหัทรรศนะวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีผล

ตอเนื่อง กิจกรรมที่มีการกําหนดเปาหมายไวลวงหนาวาเราตองการผลสุดทายเปนเชนไร

(สมพร เพื่องจันทร, 2539, หนา 150) 

                  จากการศึกษาทรรศนะของนักวิชาการที่กลาวขางตน พอสรุปคํานิยามไดวา การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสานกิจกรรมโดยบุคคล หรือกลุมบุคคล

เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงคในการดําเนินนโยบายขององคการที่ได

กําหนดไวมิไดมีความสําคัญในเชิงวิชาการ   

       จากนิยามของการนํานโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการดังกลาว ขางตนนั้น  จะเห็นได

วา เครื่องมือที่สําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ องคการ(Organization)ไมวาจะเปนองคการ

ภาครัฐ หรือ องคการภาคสวนอื่นๆ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในนโยบายสาธารณะ ซึ่งมีอิทธิพลและ

ความสําคัญอยางมากตอผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะในระดับจุลภาค ซึ่งตอง

อาศัยองคการตางๆในระดับลาง เปนผูบริหาร จัดการใหการดําเนินงานตามนโยบายบรรลุ

วัตถุประสงคที่แทจริงของนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติ ใหเกิดผลสําเร็จ จําเปนตองอาศัยตัว
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แบบทางวิชาการ ในการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดเห็นถึงความ

แตกตางของจุดเนนที่หลากหลาย ในแตละตัวแบบ แตละสถานการณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ

สรางความเขาใจในเชิงทฤษฎีและการประยุกตใชตอไป 

       สําหรับตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีการจําแนกจากนักวิชาการเปนจํานวน

มาก โดยนํามาสรุป ดังนี ้(วรเดช จันทรศร, 2551, หนา 133-134) 
         1) สมรรถนะองคการ  เปนองคประกอบยอยที่ระบุในตัวแบบการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ของนักวิชาการหลายทาน  โดยที่  Van Meter and Van Horn, 1975)  ไดนําเสนอวา ลักษณะ

องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มี 2 ลักษณะ คือ โครงสรางอยางเปนทางการ และโครงสรางอยาง

ไมเปนทางการ ของบุคลากร ในองคการ โดยทั้งคูไดเสนอลักษณะของหนวยงานที่มีผลตอ

สมรรถนะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก ปริมาณและความสามารถของบุคลากร  แรง

สนับสนุนจากผูบริหาร นักการเมือง ความสามารถในการยืนหยัดของหนวยงาน การมีเครือขายการ

สื่อสารที่เปนอิสระ   และการเชื่อมโยงการปฏิบัติอยางเปนทางการและไมเปนทางการระหวางผู

กําหนดนโยบายและผูที่เกี่ยวของในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ขณะที่ Christopher C.  

Hoodไดระบุไวในตัวแบบการบริหารที่สมบูรณแบบ (The Model of Perfect Administration) วา 

ตองมีการประสานงานและมีขาวสารขอมูลภายในและระหวางหนวยงานทางการบริหารตางๆที่

สมบูรณ การมีทรัพยากรที่ใชในการจัดการที่ไมจํากัด  และการมีสายบังคับบัญชาเดียว (Christopher 

C.  Hood, 1976, pp. 6-8)  ดาน Walter Williams ไดใหความสนใจสมรรถนะองคการในประเด็น

โครงสรางที่เหมาะสม บุคลากรตองมีความรู ความสามารถทางดานบริหารและเทคนิคอยางเพียงพอ 

(Walter Williams, 1975,  p. 555)ในขณะที่ตัวแบบพันธมิตร (Implementation as Coalition) ของ 

Paul Sabatier ใหความสําคัญกับการเปนพันธมิตรที่เกื้อกูล สนับสนุนกันระหวางตัวแทนจาก

องคการภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการแสวงหาเปาหมายรวมกัน (Sabatier, P., A., 1986, pp. 21-28) 

     2) ประสิทธิภาพการวางแผนและการควบคุม  เปนเงื่อนไขหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่ง วรเดช จันทรศร ไดใหความสําคัญไวในตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล วา

นโยบายที่จะประสบผลสําเร็จได ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค และภารกิจที่ชัดเจน มีการ

มอบหมายงาน และกําหนดมาตรฐานการทํางานใหแกหนวยงานยอยตางๆ มีระบบวัดผลการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบใหคุณใหโทษ (วรเดช จันทรศร, 2551, หนา 130)  โดยที่ตัวแบบการ

บริหารที่สมบูรณ (The Model of Perfect Administration) ของ Christopher C.  Hood (Christopher 

C.  Hood, 1976, pp. 6-8) และ ตัวแบบการจัดการ(The Model of Policy Management) ของ 

Sabatier, P., A., & Mazmanian, D (Sabatier, P., A., & Mazmanian, D, 1986, pp. 481-504)  ก็ให
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ความสําคัญในประเด็นวัตถุประสงคเปาหมายตองชัดเจนเชนกัน โดย Christopher C.  Hood เสนอ

ใหมีการยอมรับกันทางการเมืองในการติดตามประเมินผลดวย 

                  ความสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
      จากที่กลาวถึงความสําคัญของนโยบายสาธารณะไปแลวขางตน เราจะเห็นไดวา 

นโยบายสาธารณะมีความสําคัญเปนอยางมากตอประชาชนทุกคนอยางถวนหนา  โดยไมมีใคร

สามารถหลีกหนีไปอยูนอกบริบทของนโยบายสาธารณะไดเลย อยางไรก็ตาม เรามีความจําเปนที่

จะตองใหความสําคัญของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติดวยเชนกัน  เนื่องจากเหตุผลที่สําคัญ

ดังนี ้

      1 . ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสงผลกระทบทางตรง

และทางออมตอผูกําหนดนโยบาย  

      2. ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสงผลกระทบทางตรง

และทางออมตอกลุมเปาหมาย  

      3. ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสงผลกระทบทางตรง

และทางออมตอหนวยปฏิบัต ิ 

      4. ความคุมคาของการใชทรัพยากร  

      5. การพัฒนาประเทศ  

      6. สําคัญตอกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

      ดังที่กลาวไปแลววา แมวาจะมีนโยบายที่ดี และผานกระบวนการขั้นตอนมาอยาง

ถูกตองแตหากไมสามารถนํามาปฏิบัติได  นโยบายนั้นก็คงไมมีประโยชน ซึ่งสอดคลองกับEdward 

III (1980, p.1)ที่ไดอธิบายความสัมพันธระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติกับนโยบายที่ถูกกําหนด

ขึ้นวา  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนที่อยูระหวางการกําหนดนโยบายกับผลลัพธของ

นโยบายที่คนไดรับ  ถาหากวานโยบายไมเหมาะสม  ก็อาจจะลมเหลวตั้งแตแรก โดยไมตองไป

สนใจวาการนําไปปฏิบัติจะดีเพียงใด  แตถาเปนนโยบายที่ดี หากปฏิบัติไมดีก็อาจจะไมสามารถ

บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวเชนกัน 

         Pressman & Wildavsky (1973) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่สําคัญของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัต ิเมื่อพิจารณาตามความหมายของนักวิชาการทั้งสองทานนี ้อาจจําแนกใหเห็นชัดได ดังนี ้

     1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการซึ่งตองเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง

ปจจัยตางๆ ทั้งหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

     2) กระบวนการหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง

การกําหนดเปาประสงคของนโยบาย และการปฏิบัติ เพื่อการบรรลุเปาประสงคดังกลาวแสดงให

เห็นวา มาตรการในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกลาว จะตองสอดคลองกับการปฏิบัติใหบรรลุ
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เปาประสงคของนโยบาย ในกรณีนี้เปาประสงคจึงเปนเสมือนเข็มทิศของการปฏิบัติ ดังนั้นการ

กําหนดเปาประสงคจึงตองคํานึงถึงความชัดเจน ความเที่ยงตรงในการแกไขปญหา และความ

เปนไปไดทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สวนการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคนั้น จะตอง

ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญที่เหมาะสม มีทรัพยากรที่เพียงพอตอการปฏิบัติ

บุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับเปาประสงคของนโยบายอยางชัดเจน และผูรับผิดชอบในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติจะตองเปนผูมีภาวะผูนํา สามารถกระตุนและสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติมีความ

ตั้งใจและความเชื่อมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ 

     3) การประเมินผลความสําเร็จเปนการกําหนดกรอบในการวัดความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติใหมีความชัดเจน โดยกําหนดเกณฑการประเมินความสําเร็จใหชัดเจนเปนที่

ยอมรับแกผูเกี่ยวของ ดังนั้น การประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงตองมีทั้งความ

เที่ยงตรงและเชื่อถือได ซึ่งหมายความวาการประเมินผลจะตองกระทําอยางเปนระบบถูกตองตาม

ระเบียบวิธีการประเมินผล เพื่อใหการประเมินผลสําเร็จสามารถระบุระดับของความสําเร็จไดอยาง

ชัดเจน และสามารถใหขอแนะนําไดวา มีปญหาอุปสรรคอะไรบางในระหวางการนํานโยบายไป

ปฏิบัติที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุง 

     4) การแปลงความเปนนามธรรมของเปาประสงคไปสูความเปนรูปธรรมที่มีความ

เฉพาะเจาะจง และสามารถนําไปปฏิบัติได ซึ่งผูรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติจะตองเปน

ผูตัดสินใจในการกระทําดังกลาว เพื่อใหผูปฏิบัติปราศจากความคลุมเครือ และมีความชัดเจนตอ

ภารกิจที่ตนจะตองรับผิดชอบในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ อาจกลาวไดวาการตัดสินใน

ในขั้นตอนนี ้เปนสวนที่มีความสําคัญมากที่สุดสวนหนึ่งในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

     5) การนํานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลากรที่รวมรับผิดชอบจํานวนมากทั้งบุคลากร

ภายในหนวยงานเดียวกัน และบุคลากรระหวางหนวยงาน ที่ตองทํางานประสานกันดังนั้น การสราง

ความเขาใจที่ดีตอกัน ทั้งระหวางบุคลากรภายในหนวยงานเดียวกันและระหวางหนวยงานจึงเปนสิ่ง

ที่สําคัญยิ่ง เพราะถาบุคลากรผูปฏิบัติขาดความรวมมือที่ดีตอกันหรือขาดความเขาใจตอความสําคัญ

ในการประสานงานกันอยางใกลชิด หรือเกิดความขัดแยงในระหวางผูปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้จะเปน

อุปสรรคสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น ความรวมมือดวยความ

เขาใจตอการบรรลุเปาประสงครวมกัน จะสงเสริมใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ 
       การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรากฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติเรียบรอยแลว กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมถึงการแปลงวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายที่กําหนดไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัต ิซึ่งโดยปกติมักจะกวาง คลุมเครือ และกํากวม

ใหเปนโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพราะนโยบายสาธารณะก็คือแผนกระดาษ 
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การกําหนดนโยบายจะดีเลิศเพียงใดก็ตาม จะเปนความจริงไดก็ตอเมื่อ มีการนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว แตเมื่อการนําไปปฏิบัติแลวเกิดความลมเหลว

นอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ตอทรัพยากรของชาติและสูญเสียเวลาอันมีคาแลว 

ยังสงผลตออนาคตทางการเมืองของผูกําหนดนโยบายหรือผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

อีกดวย 

     การระดมรวมทรัพยากรตางๆไดแก บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุ

อุปกรณตางๆ ที่จําเปน เพื่อดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไวแลว การวางแผน

และการวางรูปโครงการเพื่อใหตอบสนองตอเปาหมายที่กําหนดไว การจัดองคการและการ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการที่วางรูปแบบและกําหนดแผนไว ทั้งนี้ เพื่อใหการนํานโยบายไป

ปฏิบัติเกิดผลสําเร็จมากที่สุดเทาที่ผูนํานโยบายไปปฏิบัติจะทําได โดยทั่วไปการนํานโยบายไป

ปฏิบัติในความเปนจริงมีลักษณะที่สับสนดังจะแสดงใหเห็นในรูป เปนเพียงภาพจําลองของสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงซึ่งยากจะจําลองใหเห็นไดจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องลําดับและความตอเนื่องไม

ขาดตอนของกิจกรรม การปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหวางกิจกรรมในขั้นตอนเดียวกันและ

กิจกรรมตางกัน รวมถึงขั้นตอนอื่นๆดวย ภาพของนโยบายเหลานั้นคือปรากฏการณจริงที่ยากจะ

แสดงใหเห็นชดัเจนได ดังนั้น ในรูปภาพตอไปนี้ จึงเปนการอธิบายและแสดงความสัมพันธระหวาง

การนํานโยบายไปปฏิบัติและขั้นตอนอ่ืนๆในขั้นตอนนโยบาย สามารถใชแผนภาพอธิบายไดดังนี ้
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ภาพประกอบที ่2.1 ความสัมพันธระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติและขั้นตอนอ่ืนในขั้นตอน 

                               นโยบาย 

ที่มา:  ศุภชัย    ยาวะประภาษ.  2545, หนา  99-100. 

       ลักษณะองคประกอบหลักของศาสตรการศึกษานโยบายหรือนโยบายศึกษา ตามปกติ

จะแสดงความสัมพันธเกี่ยวของกันโดยไมอาจแยกออกจากกันไดเด็ดขาดชัดเจน แตอาจแสดงให

เห็นความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 4 สวนคือ สวนแรก คือ การกําหนดและวิเคราะหทางเลือก

นโยบาย สวนนี้อาจแสดงผลออกมาในรูปของกฎหมายหรือถอยแถลงนโยบายหรือขอกําหนดอื่นๆ 

ของรัฐบาล เชน มติคณะรัฐมนตรี หรือประกาศของหนวยงานของรัฐ สวนที่สอง คือ การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ องคประกอบสวนนี้อาจแสดงใหเห็นในรูปของแผนงานหรือโครงการและการ

บริหารโครงการ หรือการตีความกฎหมายออกมาเปนแนวปฏิบัติ และมีการใชบังคับหรือมีการจัด
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กระทําเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของนโยบาย สวนที่สาม คือ การประเมินผลนโยบาย

สวนนี้เปนการศกึษาคุณคาของผลผลิตและผลลัพธหรือผลกระทบของการนํานโยบาย แผนงานหรือ

โครงการที่นําไปปฏิบัติ วา เปนไปตามเจตจํานงของนโยบายอยางไร และสวนสุดทาย คือ การ

วิเคราะหผลสะทอนกลับของนโยบาย เปนการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

นโยบาย หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติในนโยบาย หรือเพื่อยกเลิกนโยบาย 

     ทศพร  ศิริสัมพันธ  (2544 , หนา 5) ไดกลาวไววา  ในการจําแนกขั้นตอนของ

กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะหากจะพิจารณาตามเน้ือหาโดยทั่วไปนาจะแบงกระบวนการ

กําหนดนโยบายสาธารณะออกเปนขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนการกอตัวของนโยบาย  (Public  

Policy  Formation)  ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย  (Public Policy Decision-Making) ขั้นตอนการนํา

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  (Public Policy Implementation)  ขั้นตอนการประเมินนโยบาย

สาธารณะ  (Public  Policy  Evaluation) และขั้นตอนการตอเนื่อง  (Public  Policy Maintenance)  

การทดแทนหรือการยุตินโยบายสาธารณะ  (Public  Policy  Formation)   

     ขั้นตอนการกอตัวของนโยบาย  (Public Policy Formation) สรุปจากการที่ไดศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทําใหผูศึกษาพอจะสรุปกระบวนการ

ไดเปน  5  ขั้นตอนดวยกัน  คือ  ขั้นกระบวนการกอตัวของนโยบาย  ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย  

ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย  และขั้นตอนการสะทอนกลับ

ของนโยบาย 

 

 

 

 

วงจรนโยบาย 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.2  สรุปวงจรการเกิดของนโยบาย 

ที่มา :  ทศพร  ศิริสัมพันธ, 2544 , หนา 5. 

     เนื่องจากนโยบายสาธารณะเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางมาก  ครอบคลุมกิจกรรม

ของรัฐตาง ๆ  มากมายและยังมีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐและภาคธุรกิจ

มากมาย  มีนักวิชาการจํานวนมากไดเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ

 

กอตัวของนโยบาย 

 

กําหนดนโยบาย 
ขั้นตอนการสะทอน 

กลับของนโยบาย 

 

การประเมินผลนโยบาย 
 

นํานโยบายไปปฏิบัติ 
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ไวตาง ๆ  กัน  (กุลธน ธนาพงศธร, 2541, หนา 53)  สรุปกรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาไว 3  

ประการ  คือ 

   1.  กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแงทฤษฎีหรือตัวแบบของนโยบาย 

   2.  กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแงขอบเขตของนโยบาย 

   3.  กรอบแนวคิดของวิธีการศึกษาในแงกระบวนการของนโยบาย 

           

                      สวนวิธีการศึกษานโยบายตามแนวทางรัฐศาสตรมีลักษณะสําคัญอยางนอย 4 ประการ คือ  

         1) เปนการศึกษาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐบาล   

        2) เปนการศึกษาวิเคราะหนโยบายที่มุงเนนที่ขั้นตอนแรกของกระบวนการนโยบาย  

คือ  ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย   

        3)  เปนการศึกษาที่ถือวาการกําหนดนโยบายเปนกิจกรรมทางการเมืองอยางหนึ่ง     

        4) เปนการศึกษาที่ถือวาการกําหนดนโยบายเปนกระบวนการทางการเมืองอยางหนึ่ง 

  และการศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางรัฐประศาสนศาสตรมีลักษณะสําคัญ

อยางนอย  4  ประการ  คือ  1. เปนการศึกษาที่อยูในขอบขายหนึ่งของรัฐประศาสนศาสตร  2. เปน

การศึกษาวิเคราะหนโยบายที่มุงเนนขั้นตอนของการบริหารนโยบาย  3. เปนการศึกษาที่ถือวาการ

กําหนดนโยบายเปนกิจกรรมหรือกระบวนการอยางหนึ่งของการบริหาร  และ4. เปนการศึกษาวา

ดวยศาสตรของนโยบาย 

 

ตัวแบบการนําโยบายไปปฏิบัต ิ

      ดังที่กลาวไปแลววา ในขั้นตอนนี้จะมีความเกี่ยวของกับตัวแสดงและปจจัยตางๆ 

มากมาย ทําใหการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแบบการวิเคราะหแนวทางการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ (Implementation Model) มากมาย  ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะตัวแบบที่สําคัญ

ดังนีค้ือ 

      1. ตัวแบบการวิเคราะหการบริหารที่สมบูรณ (The Model of Perfect Administration)  

ที่เสนอโดย Christopher C.  Hood (1976)  ถือเปนตัวแบบอุดมคติ โดยมีจุดเนนที่อํานาจ

หนาที่  สายการบังคับบัญชา  การที่ตองปฏิบัติตามคําสั่ง  การควบคุมและการประสานงานที่

สมบูรณ  โดยถือวา  จุดเนนตางๆ เหลานี้ เปนกลไกที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว    ตัวแบบการวิเคราะหการบริหารที่สมบูรณสามารถใชแผนภาพอธิบาย

ไดดังนี ้
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ภาพประกอบที่ 2.3  แสดงตัวแบบการวิเคราะหการบริหารที่สมบูรณ  

                           (Christopher C.  Hood, 1976) 

       2.  ตัวแบบการวิเคราะหเชิงระบบ หรือที่เรียกวาตัวแบบทั่วไป (The  Model  of  

the Policy Implementation Process)  ที่เสนอโดย Van Meter and Van Horn (1975,  pp. 445-488)โดย

ตัวแบบนี้เปนผลงานของ Van Meter and Van Horn ที่พัฒนามาจากตัวแบบการวิเคราะหระบบ

การเมืองของ David  Easton (1953) ผนวกกับการนําผลการศึกษาทางดานทฤษฏีองคการ ที่สงผล

 

ลักษณะระบบ

บริหารที่มีความ

เปนหน่ึงเดียวที่

ประกอบดวย 

การมีสายการบังคับบัญชา

สายเดียว 

การบังคับใหเปนไปตาม

เกณฑ หรือวัตถุประสงค 

การมีวัตถุประสงคโดยรวม

ที่ไมมีความคลุมเครือ และ

การที่มีการยอมรับกันทาง

การเมืองในการติดตาม

นโยบาย 

การไมมีความกดดัน

ทางดานเวลาและการมี

ทรัพยากรที่จะจัดการกับ

ปญหาที่ไมจํากัด 

การมีวัตถุประสงคที่มี

อํานาจบังคับที่สามารถ

นําไปปฏบิัติได 

การมีการประสานงานและ

การมีขาวสาร ขอมูลภายใน 

และระหวางหนวยงานที่

สมบูรณ 

 

การนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัต ิ

ที่สัมฤทธิ์ผล 
มีผลตอ 
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หรือเกี่ยวของกับระบบการปฏิบัติงานมาประยุกตเขาดวยกันการสรางกรอบแนวคิดของ Van Meter 

and Van Horn ไดรับอิทธิพลมาจากพื้นฐานแนวคิด 3 แหลงที่เคยกลาวไวแลวในบทกอน คือ (1) ทฤษฎี

องคการ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงองคกร การควบคุมองคกร องคกรที่สลับซับซอนและการจัด

องคกรเสียใหม (2) การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการพิจารณาคดีของศาล

และ (3) การศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรัฐ อิทธิพลของแนวคิดพื้นฐาน 

3 ประการนี้ไดชวยใหนักวิชาการทั้งสองสามารถออกแบบทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Theory or Policy Implementation) ขึ้นมาใน ค.ศ. 1974 

    ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter and Van Horn เปนการ

อธิบายลักษณะความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรกําหนด ที่แสดงอิทธิพลทั้งโดยตรงและ

โดยออมตอผลการปฏิบัติตามนโยบายการอธิบายคุณลักษณะของตัวแปรกําหนดทั้ง 6 ตัวแปร

คอนขางมีความชัดเจนแตเปนที่นาเสียดายที่นักวิชาการทั้งสองมิไดอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร

ตามคือ ผลการปฏิบัติตามนโยบายไวดวย อยางไรก็ตาม กรอบแนวคิดที่นักวิชาการทั้งสองทาน

เสนอไวนี้ เปนเพียงตัวแบบเชิงสมมติฐาน ที่หวังจะใหมีการนําไปทดสอบเชิงประจักษในโลกแหง

ความเปนจริงตอไป (กลา   ทองขาว, 2548, หนา 52) ตัวแบบมีลักษณะดังแผนภาพอธิบายไดดังนี ้
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ภาพประกอบที่ 2.4 ตัวแบบการวิเคราะหเชิงระบบหรือที่เรียกวาตัวแบบทั่วไป  

                         (Van Meter  and Van Horn, 1975)   

     กรอบทฤษฎีของ Van Meter  and Van Horn  มีสาระสําคัญ คือกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติจะเร่ิมเมื่อเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายไดรับการกําหนดขึ้น และตอมา

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะผันแปรไปตามธรรมชาติของลักษณะการนํานโยบายไป

ปฏิบัติขององคการที่รับผิดชอบ กลาวคือ รูปแบบการตัดสินใจกระทําการใดๆ ในกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ จะแสดงใหเห็นลักษณะผลกระทบของโครงสรางและความสัมพันธของ

องคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการบริหารนโยบาย สิ่งสําคัญที่ควรสนใจในกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ คือประเด็นความตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง กับระดับความขัดแยงหรือ

ความเห็นพองตองกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายนั้นของ

ผูเกี่ยวของการศึกษาปรากฏการณการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากพบเหตุการณในลักษณะที่นโยบาย

ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงสูง แตผูเกี่ยวของมีความเห็นพองตองกันต่ํากับนโยบายที่ตองการใหมี

การเปลี่ยนแปลงต่ํา แตผูเกี่ยวของเห็นพองตองกันสูงผลกระบทจะมีมากตอกระบวนการนํานโยบาย
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ไปปฏิบัติซึ่งถือเปนเรื่องปกติ โดยทฤษฎี ของ Van Meter  and Van Horn คาดการณวา นโยบายที่มี

ความตองการการเปลี่ยนแปลงสูงและมีความเห็นพองตองกันสูง จะมีประสิทธิผลในการนําไป

ปฏิบัติสูงกวานโยบายที่ตองการเปลี่ยนแปลงต่ํา และมีความเห็นพองตองกันต่ํา 

     ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ของ Van Meter  and Van Horn เปนตัวแบบ

ที่ประกอบดวยตัวแปร 6 ตัว ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางนโยบายกับผลการปฏิบัติตามนโยบาย

คําอธิบายคุณลักษณะและความสัมพันธของตัวแปรตางๆ มีดังนี ้

     1. วัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบาย(Policy Standards And Objectives) 

องคประกอบพื้นฐานสําคัญในขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ วัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบาย 

เพราะวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายคือปจจัยกําหนดรายละเอียดของเปาหมายนโยบาย ใน

บางกรณีวัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบายโดยตัวของมันเอง ก็เปนตัวการที่ชวยใหงายตอการวัด

เชน จํานวนชิ้นงาน ปริมาณของผูไดรับการจางงาน ความกาวหนาของแตละกิจกรรมของโครงการ

ทั้งนี้การวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายจะกระทําไดชัดเจนเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความชัดเจนของการ

กําหนดมาตรฐานนโยบาย และความชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบาย ในทางตรงกันขามหาก

วัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบายมีความคลุมเครือ และมีความขัดแยงกันยอมทําใหยากตอการวัด 

และยากตอการนําไปปฏิบัต ิเพราะวัตถุประสงคของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติประการหนึ่ง 

คือความตองการทราบวา นโยบายใดประสบความสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร การวัดความสําเร็จ

หรือความลมเหลวคือการพิจารณาระดับที่ เปาหมาย และวัตถุประสงคของนโยบายบรรลุผล หาก

วัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบายมีความชัดเจน และแสงคุณสมบัติงายตอการวัดการประเมิน

คุณคาของนโยบายก็จะกระทําไดงายเชนกัน ดังนั้น ผูกําหนดนโยบายควรเลือกถอยคําหรือขอความ

ในการเรียบเรียงแนวปฏิบัติและขอกําหนด (Guideline and Regulations) มาใชอยางพิถีพิถัน ให

สามารถสะทอนเกณฑการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายไดชัดเจน 

     2.  ทรัพยากรนโยบาย (Policy Resources) ทรัพยากรนโยบาย คือสิ่งอํานวยความ

สะดวกตอการบริหารนโยบาย ทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึง เงินและสิ่งเสริม (Incentives) ทั้งปวงที่

กําหนดไวในแผนงานและโครงการ ทรัพยากรเหลานี้จะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริม หรือชวยใหความ

สะดวกตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาทรัพยากร

นโยบายที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหนโยบายบรรลุผล แตการนํานโยบายไป

ปฏิบัติมีความตองการทรัพยากรเสริมอ่ืนๆ อีกมาก 

    3. การสื่อสารระหวางองคการและการขับเคลื่อนกิจกรรม (Inter-Organizational 

Communication Activities) การสื่อสารระหวางองคกร คือ การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและ

วัตถุประสงคนโยบาย เพื่อใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติแตละหนวยงานที่รวมรับผิดชอบแผนงาน

โครงการมีความรูความเขาใจสอดคลองกัน  
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       การสื่อสารระหวางองคกร คือ ความตองการใหผูปฏิบัติเขาใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐาน

งาน และวัตถุประสงคนโยบาย การสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกรมิใชเรื่องงาย หากผู

กําหนดนโยบายไมสามารถเรียบเรียงแนวปฏิบัต ิที่ตองการใหผูปฏิบัตินําไปใชชัดเจนเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เพราะหากขอกําหนดหรือแนวปฏิบัติไมชัดเจน อาจทําใหมีการแปลงสารเกิดขึ้นไดงาย 

หรือพรอมที่จะเกิดความขัดแยงระหวางผูปฏิบัติไดตลอดเวลา  การนํานโยบายไปปฏิบัติ

ใหประสบความสําเร็จ ควรมีกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมทุกสวนใหเขาใจตรงกัน เกี่ยวกับมาตรฐาน

งานและวัตถุประสงคของนโยบาย ระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัต ิ

     4.  ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (The Characteristics of Implementing 

Agencies) ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนองคประกอบใหญที่มีองคประกอบยอยๆ 

หลายประการเปนกลไกกําหนดการปฏิบัตินโยบาย ไดแก สมรรถนะของทีมงานของหนวยงาน

ระดับความเครงครัดในการควบคุมบังคับบัญชา ทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงาน เชน การ

สนับสนุนของฝายกฎหมายและฝายบริหาร ความมีชีวิตชีวาขององคกร ระดับการสื่อสารและความ

เปนระบบเปดขององคกร ความสัมพันธอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ระหวางองคกรที่เขา

รวมนํานโยบายไปปฏิบัติกับผูกําหนดนโยบาย หรือองคกรที่ประกาศใชนโยบาย คุณลักษณะของ

องคกรที่กลาวมาจะแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

     5.  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (Economic,Social and Political 

Condition) องคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ไดรับการพิจารณาวา เปนปจจัยสําคัญ

ในฐานะสภาพแวดลอมของผลผลิตนโยบายองคประกอบดานนี้ จะมีผลกระทบอยางมากตอ

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะหนวยงานที่เปนฝายนํานโยบายไปปฏิบัติ การพิจารณา

องคประกอบดานนี้จะคํานึงวา การจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณใหแกหนวยงานที่นํานโยบาย

ไปปฏิบัติมีความเพียงพอตอการสงเสริมใหแผนงานโครงการงานจะประสบความสําเร็จหรือไม 

ความเห็นสาธารณะตอนโยบายเปนอยางไร ชนชั้นนําพอใจหรือไมพอใจนโยบายที่นําไปปฏิบัต ิ

กลุมหลากหลายในสังคม รวมทั้งกลุมผลประโยชนภาคเอกชน คัดคานหรือสนับสนุนนโยบายที่

นําไปปฏิบัตินั้นอยางไร 

      6.  ความตั้งใจของผูปฏิบัติ (The Disposition of Implementers) องคประกอบ 5 

ประการที่กลาวมาแลวขางตน จะถูกกลั่นกรองโดยความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติ และจะมีการ

ตอบสนองตอนโยบายที่นําไปปฏิบัติ 3 ระดับซึ่งการตอบสนองตอนโยบายแตละระดับจะมีผลกระทบ

ตอการแสดงพลังความสามารถและความตั้งใจจริงของผูปฏิบัติ คือ 1)  ความเขาใจเกี่ยวกับ

นโยบายที่จะนําไปปฏิบัติ  2)  เจตคติตอนโยบาย (ยอมรับ เฉยๆ หรือ ปฏิเสธ) และ3)  ความเขมขนของ

เจตคติที่มีตอนโยบาย  
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     ตัวแบบนี้  กรอบแนวคิดของตัวแบบไดรวมตัวแปรบางสวนของตัวแบบอื่นๆ เขาไว

ดวยกันมากพอที่จะชวยใหการศึกษาสภาพทั่วไปของปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติไดในลักษณะ

ที่กวางกวาตัวแบบอื่นๆ แตอยางไรก็ตาม ก็ไมไดหมายความวา ตัวแบบทั่วไปนี้จะไมสงผลสู

ความสามารถในการวิเคราะหที่ เจาะลึก เฉพาะสวนไดเทากับตัวแบบอื่นๆบางตัวแบบ 

(อุทัย  เลาหวิเชียร และวรเดช   จันทรศร, 2528, หนา 114 -116) 

      3. ตัวแบบการวิเคราะหการจัดการนโยบาย (The Model of Policy Management) 

ตัวแบบนี้นําเสนอโดย  Sabatier Pual  A.  และคณะโดยเชื่อวา มีปจจัยที่สําคัญอยูหลายปจจัยที่จะ

ทําใหการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวได  เชน ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยี  ปจจัยทางดานวัตถุประสงคที่ชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางดานทักษะและการ

สนับสนุนโยบายและความเห็นพองตองกันในนโยบาย  ที่มีผลตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่

สัมฤทธิ์ผล ตามตัวแบบการวิเคราะหการจัดการนโยบาย สามารถใชแผนภาพอธิบายไดดังนี ้

 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 ตัวแบบการวิเคราะหการจัดการนโยบาย ตามแนวคิดของ Sabatier Pual  A. 

                          and  Mazmanian  D.  

                         (Sabatier Pual  A. and  Mazmanian  D., 1979)   

 

     นอกจากตัวแบบที่กลาวมาขางตนแลว  ยังมีตัวแบบการวิเคราะหการนํานโยบายไป

ปฏิบัติอีกมากมาย  เชน ตัวแบบการวิเคราะหวิวัฒนาการหรือตัวแบบการวิเคราะหการพัฒนาที่คอย

เปนคอยไป (The Model of Evolution) ตัวแบบการวิเคราะหการเรียนรู (The Model of 

Learning) ตัวแบบการวิเคราะหโครงสราง (The Model of Structure)  ตัวแบบการวิเคราะหผลลัพธ 

เงื่อนไขหรือ

ปจจัยที่มผีลตอ

ความสําเร็จใน

การปฏิบัต ิ

ความเห็นพอง

ตองกันใน

นโยบาย 

ทักษะและการ

สนับสนุน

นโยบาย 

เทคโนโลย ี

การนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัตทิี่

สัมฤทธิผ์ล 

วัตถุประสงคที่

ชัดเจน 

มีผลตอ 
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(The Model of Outcome) ตัวแบบการวิเคราะหการใหความสําคัญกับหนวยงานระดับลางและ

ขาราชการระดับพื้นฐาน (Backward Mapping or Bottom-Up Perspective)  ตัวแบบการวิเคราะห

สัญลักษณ (Implementation as Symbolism) ตัวแบบการวิเคราะหความคลุมเครือ (Implementation 

as Ambiguity) ตัวแบบการวิเคราะหพันธมิตร (Implementation as Coaliation)  ตัวแบบการ

วิเคราะหทางการเมือง (The Model of Politics) เปนตน (จุมพล   หนิมพานิช, 2549, หน 258-274) 

      วรเดช  จันทรศร (2540) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากผลงานของ

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายทาน  รวมทั้งนําประสบการณที่ผานมา พัฒนาเปนแนวคิดและตัวแบบ

ทางทฤษฎี โดยไดใหทรรศนะของการนํานโยบายไปปฏิบัติวา เปนการศึกษาในเรื่องของ องคการที่

รับผิดชอบ สามารถนํา และกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่สําคัญทั้งมวล

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายที่ระบุไว การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนการแสวงหา

วิธีการและแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการใหดีขึ้น 

นอกจากนี้ การศึกษาเรื่องการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะตองอาศัยการนําเสนอตัวแบบทางทฤษฎี 

(Theoretical Models) หรือแนวทางการศึกษาที่พิจารณาเห็นวาสําคัญและมีประโยชน ซึ่งการ

นําเสนอตัวแบบนี้เปนไปตามหลักการของทฤษฎีนิรนัย 

      วรเดช จันทรศร (2540) ไดเสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

6 ตัวแบบ ดังนี ้

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) 

2. ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model) 

3. ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) 

4. ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) 

5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 

6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) 

       ตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบนี้มีตัวแปรตาม คือผลที่ไดจากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

และตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยสนับสนุน และสงผลใหเกิดผลการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 

        1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ถือฐานคติ 

(Assumptions) ที่วานโยบายที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจที่

ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และกําหนดมาตรฐานการทํางานใหแกหนวยยอยตาง  ๆ ของ

องคการ มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการใหคุณใหโทษ 
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ภาพประกอบที่ 2.6 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

       สรุปคือ ความสําเร็จและความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติของตัวแบบที่ยึด

หลักเหตุผลไดอยางถูกตอง กลาวคือผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติจําเปนตองมีการกําหนด

วัตถุประสงคของ  

       นโยบาย 

การกําหนดภารกิจและ

การมอบหมายงาน 

มาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ผลของ

การนํา 

นโยบาย

ไปปฏิบัต ิ

ระบบการวัดผล 

มาตรการในการ

ใหคุณใหโทษ 

การวางแผน 

และการควบคุม 
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วัตถุประสงคที่แนชัด  มีการแปลงวัตถุประสงคออกเปนภารกิจยอยภายใตความรับผิดชอบเฉพาะ

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ควบคุม  และประเมินผล 

        2. ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model)  ตัวแบบทางดานการจัดการ

ตั้งอยูบนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีองคการ เนนใหความสนใจไปที่สมรรถนะขององคการ  เพราะ

เชื่อวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติวามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใดในลักษณะนี้

นโยบายที่จะประสบความสําเร็จไดจึงตองอาศัยโครงสรางขององคการที่เหมาะสม  บุคลากรที่อยู

ในองคการจะตองมีความรูความสามารถทั้งทางดานการบริหารและดานเทคนิคอยางเพียงพอ  

นอกจากนี้  องคการยังตองมีการวางแผนเตรียมการ  หรือมีความพรอมทั้งดานวัสดุ  อุปกรณ  

สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช  และงบประมาณ  ตัวแบบนี้จึงเปนความพยายามที่จะศึกษาหาแนว

ทางแกไขอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยการแกที่ตัวองคการ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.7  ตัวแบบทางดานการจัดการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

        3. ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) ตัวแบบ

ทางดานการพัฒนาองคการเปนตัวแบบที่การมีสวนรวม(Participation)ขององคการเปนสําคัญ

ภายใตฐานคติที่วาการมีสวนรวมจะทําใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การนํานโยบายมา

ปฏิบัติใหบังเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ การนํานโยบายมาปฏิบัติใหบังเกิดความสําเร็จจึงนาจะ

เปนเรื่องของการจูงใจ การใชภาวะผูนําที่เหมาะสม  การสรางความผูกพันของสมาชิกในองคการ  

โครงสราง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณและ

เคร่ืองมือเครื่องใช 

สถานที่ 

ผลของ 

การนํา 

นโยบาย 

ไปปฏิบัต ิ

สมรรถนะของ 

องคการ 
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การมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ ตลอดจนการสรางทีมงานมากกวาการมุงใชการควบคุม  หรือ

ใชอํานาจทางรูปนัยของผูบังคับบัญชา  ทั้งนี้ เพราะการแบงแยกวาการกําหนดนโยบายเปนเรื่องที่

ควรมาจากระดับลางเปนเรื่องที่ขัดกับสภาพความเปนจริง  การทําใหผูปฏิบัติตระหนักใน

ความสําคัญของนโยบายและเห็นวาความสําเร็จของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวน

เกี่ยวของทุกคนจึงนาจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวากลยุทธอื่นๆ 

กลาวอีกนัยหนึ่ง  การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนเร่ืองของกระบวนการที่ทําใหผูปฏิบัติเขาไปมีสวน

เกี่ยวของในการกําหนดหรือวางกรอบนโยบายโดยถือวาเปนนโยบายเหลานั้นมาจากตัวผูปฏิบัติเอง

โดยตรง 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.8  ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

                        4.  ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes 

Model) 

       พัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองคการ  ที่พยายามจะสรางกรอบการมองหา

สภาพความเปนจริงทางสังคม (Social  Reality) ในองคการ  ตัวแบบนี้เชื่อวาอํานาจขององคการไมได

อยูที่ตําแหนงทางรูปนัย (Formal Positions) แตมีอยูกระจัดกระจายในองคการ  ในทรรศนะนี้

หมายความวาสมาชิกขององคการทุกคนมีอํานาจในแงของการใชวิจารณญาณ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาวะผูนํา 

การจูงใจ 

การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

การมีสวนรวม 

ผลของ

การนํา

นโยบาย

ไปปฏิบัต ิ
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ขาราชการที่มีหนาที่ตองติดตอและใหบริการประชาชน (Street-Level  Bureaucrats) โดยที่

ผูบังคับบัญชาไมอาจจะควบคุมได  การยัดเยียด นโยบายใหมๆ ที่จะไปมีผลกระทบหรือ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวันของขาราชการเหลานี้มักจะไรผล  นอกเสียจาก

ขาราชการหรือผูปฏิบัติจะยอมรับหรือปรับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเหลานั้นเขาไปเปนสวน

หนึ่งของหนาที่ประจําวันเอง โดยนัยนี้ ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงไมใชเปนเรื่อง

ของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ  แตเกิดจากผูกําหนดนโยบายหรือผูบริหารนโยบายที่ไมเขาใจวา

สภาพความเปนจริงของการปฏิบัติเกิดขึ้นในลักษณะใดมากกวา 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.9  ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

5.  ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) 

        ตัวแบบทางการเมืองเชื่อวา  ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจาก

ความสามารถของผูเลน (Players)  หรือบุคคลที่เปนตัวแทนองคการ  กลุม หรือสถาบัน  และ

ความสัมพันธกับปจจัยภายนอกองคการ  ตัวแบบนี้เห็นวาการสรางการยอมรับ (Consensus) และ

การมีสวนรวม (Participation) เปนสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นได  แตความขัดแยง(Conflict) 

เปนปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นไดในองคการและในระบบสังคมทั่วไป  การหวังที่จะใหทุก

ฝายเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายจึงเปนสิ่งที่ยาก  เพราะนโยบายคือการเมือง  ซึ่งเปนเรื่องของ

การจัดสรรสิ่งที่มีคุณคาใหแกสังคม  ซึ่งยอมจะมีทั้งผูไดประโยชนและผูเสียประโยชนจึงเปนเรื่อง

ธรรมดาที่ทุกฝายจะตองปกปองผลประโยชนของตนเองกอนเปนเบื้องแรก 

ระดับของการยอมปรับ

นโยบายเขาเปนสวนหนึ่งของ

หนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติ 

 

ระดับความเขาใจสภาพ 

ความเปนจริงในการใหบริการ

ของผูกําหนดนโยบาย  

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบัติ 
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      ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนเร่ืองของการเผชิญหนา  การบริหารความขัดแยง  

การแสวงหาผูสนับสนุนหรือการยอมรับ  การโฆษณาชวนเชื่อ  การรูจักสรางเงื่อนไขและหาขอ

ตอรองในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งระหวางบุคคล  กลุมบุคคล  หนวยงาน  ตลอดจนองคการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของ  ความเปนไปไดของการสรางความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย

สวนหนึ่ง  จึงขึ้นอยูกับความสามารถในการเจรจา  สถานะของอํานาจ  และทรัพยากรที่มีอยูของ

หนวยงานในฐานะที่จะใชเปนเครื่องมือตอรองของบุคคลที่เปนตัวแทนขององคการจํานวน

หนวยงานที่จะตองเขาไปเกี่ยวของ  การสนับสนุนจากนักการเมือง  สื่อมวลชน  กลุมอิทธิพลและ

กลุมผลประโยชน  บุคคลสําคัญตางๆ รวมถึงสภาพความแตกตางทางดานบุคลิกภาพ  ความรู

ความสามารถ  ความชํานาญในการตอรองของผูเลน  (Players)  แตละคนเปนสําคัญ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.10 ตัวแบบทางการเมือง (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ความสามารถ 

ในการตอรอง 

ผลของการนํา 

นโยบายไป

ปฏิบัต ิ

 

ความรู 

ความสามารถ 

สถานะอํานาจ 

 และทรัพยากร 

ของหนวยงาน 
การสนับสนุนจาก 

-  สื่อมวลชน 

-  นักการเมือง 

-  หัวหนาหนวยงานอื่นๆ 

-  กลุมอิทธิพล 

-  กลุมผลประโยชน 

-  บุคคลสําคัญ 

บุคลิกภาพ 
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                         6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model)  ตัวแบบเชิงบูรณาการเปนตัวแบบ

ที่รวบรวมแนวคิดของทั้ง  5  ตัวแบบมาไว  โดยมุงแสวงหาผลกระทบของตัวแปรตางๆ ที่มีตอการ

นํานโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ   ซึ่งแบงการพิจารณาออกเปน 3 มิติดวยกัน  ไดแก  มิติ

ที่หนึ่ง  เปนการวัดความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบายจากผลผลิต  ผลลัพธ และผลลัพธ

สุดทายที่เกิดขึ้น  มิติที่สองเปนการวัดถึงผลกระทบของนโยบาย  และมิติที่สาม เปนการวัดวาผล

ของนโยบายนั้นสามารถสงประโยชนตอประเทศชาติโดยรวมไดหรือไม  สวนตัวแปรอิสระที่

นํามาพิจารณานั้นมาจาก 4 ปจจัยดวยกัน  คือสมรรถนะขององคการ  ประสิทธิภาพในการวางแผน

และการควบคุม  ภาวะผู นําและความรวมมือ  และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอม

ภายนอก 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.11  ตัวแบบเชิงบูรณาการ (วรเดช  จันทรศร, 2540) 

 

       ตัวแบบเชิงบูรณาการนี้เปนเสมือนการผสมผสานตัวแปรที่เปนตัวแปรสําคัญที่มาจาก

ตัวแบบอื่นๆ ทั้ง 5 ตัวแบบ เชน  มีการนําตัวแปรจากตัวแบบทางดานการจัดการ  ตัวแบบดานการ

พัฒนาองคการ  และตัวแบบทางการเมือง  โดยไดกําหนดตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร  ดังน้ี 

        ตัวแปรดานประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม  เปนเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญใน

การสรางใหเกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ตัวแปรนี้ประกอบไปดวยเงื่อนไขตางๆ 

คือ ความชัดเจนและความเปนไปไดของวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบาย การกําหนดภารกิจ

ประสิทธิภาพในการ

วางแผนและการควบคุม 

สมรรถนะขององคการ

การเมืองและการบริหาร

สภาพแวดลอมภายนอก 

ภาวะผูนําและความ

ความสําเร็จของการ 

นํานโยบายไปปฏิบัติ 

มิติที่ 1 

มิติที่ 2 

มิติที่ 3 
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และการมอบหมายงาน การกําหนดมาตรฐานในการทํางาน ระบบการติดตามควบคุม และ

ประเมินผลนโยบาย  และความเปนธรรมของมาตรการในการใหคุณใหโทษ 

         ตัวแปรดานสมรรถนะขององคการ  หรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  ตัวแปรนี้

จะประกอบไปดวยปจจัยยอยๆ อีก 5 ปจจัย คือ โครงสรางองคการ  งบประมาณบุคลากร  วัสดุ

อุปกรณ  และสถานที่  วรเดช  จันทรศร  ไดสรุปวานโยบายจะสามารถสําเร็จไดนั้นสวนหนึ่งมาจาก

ความแข็งแกรงของสมรรถนะที่องคการมี  กลาวคือองคการจะตองมีโครงสรางภายนอกและภายใน

ที่แข็งแกรง  เชน  มีโครงสรางที่กระทัดรัดมีระบบการตัดสินใจ  มีระบบขอมูลขาวสาร  และการ

สื่อสารที่ดี  บุคลากรมีความรูความสามารถและมีจํานวนที่เพียงพอ  มีงบประมาณเพียงพอและ

มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  มีวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช  ตลอดจน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ชวยใหการดําเนินนโยบายขององคการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

และมีสถานที่สะดวกสบาย 

         ตัวแปรดานภาวะผูนําและความรวมมือ  กลาวคือ  การนํานโยบายไปปฏิบัติจะ

ประสบความสําเร็จไดผูบริหารในหนวยงานจะตองใชภาวะผูนําที่เหมาะสม  รูจักใชวิธีจูงใจใน

เชิงบวกแกผูปฏิบัติงาน  เชน  มีการใหรางวัล  ชมเชย  หรือยกยองสามารถสรางใหสมาชิกใน

องคการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  เพื่อสรางใหเกิดความผูกพัน  และการยอมรับจากสมาชิกคน

อื่นๆ  และรูจักการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

         ตัวแปรดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก  ตัวแปรนี้มีความสําคัญ

อยางยิ่งในการสรางใหเกิดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  เพราะแนวคิดที่วาความสําเร็จ

ของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดจากความสามารถของผูเลน (Players)  หรือบุคคลที่เปน

ตัวแทนขององคการ  กลุมหรือสถาบันและความสัมพันธกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของ

องคการ  ตัวแปรนี้ประกอบไปดวยปจจัยยอยอีกหลายประการ  เชน  ระดับความสนับสนุนหรือ

ตอตานจากฝายตางๆ จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของและระดับการพึ่งพาที่ตองมีระหวางหนวยงาน

ความสามารถในการเจรจาตอรองตอสภาพแวดลอมภายนอก  และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

      สรุปแลว วรเดช  จันทรศร ไดพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น 

6 ตัวแบบดวยกัน ไดแก  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  ตัวแบบทางดานการจัดการ ตัวแบบทางดานการ

พัฒนาองคการ  ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ ตัวแบบทางการเมือง และตัวแบบ

เชิงบูรณาการ  ซึ่งในการพัฒนาตัวแบบทั้ง 6 ตัวแบบนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดจาก

ผลงานของนักวิชาการตางๆ และประสบการณที่เกิดขึ้น  ดังนั้น  การพัฒนาตัวแบบเหลานี้จึง

เปนการใชทฤษฎีนิรนัย  (Deductive Theory) เพื่อใชสําหรับพิสูจนกระบวนการนํานโยบายไป

ปฏิบัต ิ
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       แมจะมีการกําหนด ตัวแบบการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไวอยางมากมาย

แลวก็ตาม  แตจากการศึกษาพบวา ในกรณีที่การศึกษาวิเคราะหอยูในบริบทที่มีความแตกตาง

กัน  ตัวแบบแตละตัวแบบยอมเกิดขอจํากัดที่ไมสามารถนํามาใชอธิบายไดอยางครอบคลุม  

โดยเฉพาะในบางกรณี จําเปนตองมีการเลือกผสานกันระหวางตัวแบบตางๆ  โดยเฉพาะเมื่อ

พิจารณาถึงการบริหารประเทศแลว การนํานโยบายไปปฏิบัติ มักไมมีการยึดติดกับตัวแบบใดตัว

แบบหนึ่งอยางชัดเจน 

 

                   ปญหาเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ 

        สมพร   เฟองจันทร (2539, หนา 176-179) ไดสรุปปจจัยหลายๆดานที่ทําใหการนํา

นโยบายไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จเอาไวหลายดาน ไดแก  

                  1.  การขาดแคลนทรัพยากร เปนที่ยอมรับกันวา ทรัพยากรไมว าจะเป นอะไร 

ย อมมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายอยางยิ่ง   ถาผูกําหนดนโยบายไดตั้งเปาหมาย

ของนโยบายนั้นที่ตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก  แตมีทรัพยากรไมเพียงพอ  ปญหาการที่จะ

ปฏิบัติตามที่มุงหวังก็อาจเปนไปไมได  เรามักพบกันบอยๆวา รัฐสภาจะเพิ่มอํานาจหนาใหหนวย

ราชการตองการใหมีวิธีปฏิบัติที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น แตเมื่อถึงการพิจารณางบประมาณก็มักมีปญหา

ไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอการนํานโยบายไปใช เราจึงประสบปญหาอยูเนืองๆ  

                  นอกจากปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากรก็เปนอีกดานหนึ่งที่เกิดปญหาขึ้นบอย 

เช น การขยายหนวยงานที่ไม ได สัดส วนของเจ  าหน าที่และไม ได สัดส วนกับแผนงาน

หรือโครงการที่ต องบริหารอีกด วย  นอกจากมีโครงการมากขึ้นแลว ขอบเขตของงานก็ขยาย

กวางขวางมากขึ้นอีกดวยไมวาจะเปนการศึกษา สิ่งแวดลอม สาธารณสุข หรือที่อยูอาศัยเปนตน  

                 2.  ปญหาขององคการองคการหรือหนวยงานที่นําเอานโยบายไปปฏิบัตินั่นเองที่มี

ผลกระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย  ตัวอยางตอไปนี้ เปนการชี้ใหเห็นวา 

องคการมีความสําคัญ คือ  

                       2.1  มีโอกาสเสี่ยงตอความลมเหลวมาก  เมื่อนักพัฒนาองคการที่ทําหนาที่สงเสริม

และจัดหาบริการไปใหรับผิดชอบเกี่ยวกับการบังครับใชนโยบายที่ตองใชกฎ และระเบียบเชน 

การบังคับใชกฎหมาย เปนตน   

        2.2  เมื่อนําเอานโยบายไปไวในองคการที่เจาหนาที่ไมยินดียินรายตอการนําเอา

นโยบายไปปฏิบัติ  โอกาสลมเหลวยอมมีอยูสูงมาก ตัวอยางเชน องคการที่รับผิดชอบงานดานสงเคราะห

ที่ประกอบไปดวยนักสังคมสงเคราะหที่มักไมกระตือรือรนในการเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับ

ครอบครัวยากจน  หรือเชนหนวยงานสาธารณสุขไมคอยใชมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของแพทย
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อยางเครงครัดนักในเรื่องการเขารับการรักษา  การรักษาและระยะเวลาที่คนไขตองพักรักษาตัวนาน

เพียงใด 

                      2.3 ปญหาที่คอนขางรายแรงเมื่อมีหลายนโยบายที่กําหนดขึ้นมาเพื่อแก ปญหา

เดียวกันและกลุมประชากรเปาหมายเดียวกันโดยมอบหมายใหหลายองคการทําหนาที่บริหารหรือ

บริการปญหาคือจะเกิดการแขงขันใหบริการระหวางหนวยงานตางๆโดยอาจเปนในรูปใหบริการ

มากเกินไปหรือไมก็เปนการบังคับใชกฎหมาย  ระเบียบ ในลักษณะที่หยอนยานเกินไป 

                 3.  การขึ้นตอองคการอื่น  กรณีเชนนี้เกิดขึ้นไดเมื่อนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติได

ตอเมื่อตองไดรับความเห็นชอบหรือทรรศนะจากหนวยงานอื่นๆซึ่งอาจเปนกรณีตางๆ คือ ประการ

แรก เปนความตองการของแผนงาน ประการที่สอง เปนกรณีการดําเนินงานขององคการนั้น

จําตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานอื่นกอน  แมวาจะกอใหเกิดความลาชาหรือขัดขวางการกระทําก็

ตาม  

              4.   ป ญหานโยบายใหมๆกับการดํา เนินงานของนโยบายเดิม ป ญหานี้จะพบ

กันไดบ อยกลาวคือ เมื่อมีปญหานโยบายใหมๆที่เปนที่สนใจของประชาชน นโยบายเดิมก็ถูก

ลดทอนความสําคัญลงไป  

                 5.  นโยบายที่ขัดแยงกัน ปญหานี้เปนปญหานโยบายที่ถูกกําหนดขึ้นในโอกาสที่

แตกตางกันอาจทําใหมีความขัดแยงกัน เชนในขณะที่หนวยงานสาธารณสุขมีนโยบายรณรงคให

ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี  ในขณะเดียวกันก็ยังมีนโยบายใหชาวไรปลูกยาสูบโดยกําหนดนโยบายพยุง

ราคายาสูบ เปนตน  

                  6.  นโยบายมีความซ้ําซอน  สิ่งที่ผูกําหนดนโยบายเผชิญอยูเสมอ คือ นโยบายนั้นมี

ความซ้าํซอนมาก การจะกําหนดนโยบายใหครอบคลุมทุกแงมุมของปญหานั้นเปนเรื่องยากมาก 

เชน ปญหาความยากจน  สิ่งที่ทําไดคือ กําหนดนโยบายที่ลดความยากจนลงบางสวนเทานั้น 

7. นโยบายไมอาจทําใหปญหาบางอยางหมดไปได  เชน ปญหาขยะคงไมสามารถทําให

หมดไปได   

         วรเดช    จันทรศร (2551, หนา 98-103) ไดกลาวถึงปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ซึ่งมีลักษณะที่เดนชัด 5 ดาน ไดแก  

  1) ปญหาทางดานสมรรถนะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

  2) ปญหาทางดานการควบคุม  

  3) ปญหาทางดานความรวมมือและการตอตานการเปลี่ยนแปลง 

   4) ปญหาทางดานอํานาจและความสัมพันธกับองคการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

   5) ปญหาทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคการหรือบุคคลที่สําคัญ  



53 

 

 

 

       ในแตละดานของปญหาประกอบดวยปจจัยยอยตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธกับลักษณะ

ของปญหาหลักตลอดจนอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ลักษณะการเกิดขึ้นของปญหาดังกลาวไมจําเปนที่จะตองเกิดขึ้นเปนลําดับๆ ไปทีละขั้น ลักษณะ

ของปญหาอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาและแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามลักษณะและเงื่อนไขของการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของตางๆ ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
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แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

 

       การบริหารหมายถึง การทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนกระบวนการบริหารจะเริ่มจากการบุคลากร กระบวนการ วัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อทํางานไดสําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่ง

ยุทธศาสตรการบริหารคือ การพยายามใชทรัพยากรเพื่อประโยชนทางการบริหารจึงเปนศาสตร 

(Science) ที่เกี่ยวของ กับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร ในทํานองเดียวกันการพิจารณา

การบริหารในลักษณะการปฏิบัติจะตองอาศัยความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณการ

บริหารที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายโดยการประยุกตความรู หลักการ และทฤษฎีไปรับใชในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม การบริหารจึงมีลักษณะเปนศิลป (Arts) 

ซึ่งมียุทธศาสตรและปจจัยการบริหารเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคโดยใชคนเทาเดิมทํางานไดมากขึ้น 

งานเทาเดิมแตใชคนนอยลงแตคุณภาพของงานดีเทาเดิมหรือดีกวา จึงเปนการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ  

 

          ความหมายของการบริหาร 

        คําวา การบริหาร (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “Administatrae”  

หมายถึงชวยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมาย

ใกลเคียงกับคําวา “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี 

สําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ สวนคําวา การ

จัดการ(Management) นิยมใชในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อมุง

แสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด  สําหรับผลประโยชนที่จะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครอง

หรือเปนผลพลอยได เมื่อเปนเชนนี้ จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐที่

จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการสาธารณะทั้งหลาย (Public Services) แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุก

วันนี้หรืออาจเรียกวา การบริหารจัดการ (Management Administration) เกี่ยวของกับภาคธุรกิจมาก

ขึ้น เชน การนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชใน

วงราชการ การบริหารราชการดวยความรวดเร็วการลดพิธีการที่ไมจําเปน การลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน 

      การบริหาร หรือการบริหารจัดการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 36-38) หมายถึง 

การดําเนินงานหรือปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐและ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ (หากเปนหนวยงาน

เอกชน หมายถึง หนวยงาน และ/หรือบุคคล) คน สิ่งของ และหนวยงานโดยครอบคลุม

เรื่องตางๆดังนี ้
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1) การบริหารนโยบาย (Policy )                 

2)  การบริหารอํานาจหนาที ่(Authority)  

                3)  การบริหารคุณธรรม (Morality)  

                  4)  การบริหารที่เกี่ยวของกับการสังคม (Society)  

                  5)  การวางแผน (Planning)  

                  6)  การจัดองคกร (Organizing) 

                  7)  การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)  

                  8)  การอํานวยการ (Directing)  

                  9)  การประสานงาน (Coordinating)  

                10)  การรายงาน (Reporting)  

                11)  การงบประมาณ (Budgeting) 

         การนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร” ที่เรียกวา 

แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย Heinz 

Weihrich and Harold Koontz (2004, p. 4)ใหความหมายวา “การบริหารเปนกระบวนการ

ของการออกแบบ และการดําเนินการเพื่อใหแตละคนทํางานรวมกันไดในสภาวะแวดลอมนั้นๆทํา

ใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ บังเกิดผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่วางไว” 

       Kathryn M. Bartol and David C. Martin (1993, p. 5) ใหความหมายวา“การบริหาร

เปนกระบวนการที่ทําใหองคการประสบผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายซึ่งหนาที่หลักคือ 

การวางแผน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน และการควบคุม” 

         Stoner, James A.F. and  Charles  Wankel. (1986, p. 7) กลาววา บริหารหมายถึง 

กระบวนการที่ประกอบดวยหลักมี 4 ประการ คือ 

               1) การวางแผนและวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งทรัพยากรและกําลังคน

ที่ตองใชการวัดความกาวหนาของงาน 

              2) การจัดองคกรหลังการวางแผนงาน โดยมีการออกแบบองคกรและจัดคน

เขาทํางานใหเหมาะสมกับงานเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

              3) การเปนผูนําหรือผูบริหาร เพื่อทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค 

              4) การควบคุมกํากับดูแลเปนหนาที่สุดทายของการบริหาร เพื่อใหกิจกรรมที่ทําได 

บรรลุวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ 

      4.1) การตั้งมาตรฐาน 

      4.2) การวัดการทํางานเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

      4.3) การแกไขปญหา 
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       Harold Koontz and Heinz Weihrich  (1980, p. 191) กลาววาการบริหาร คือ 

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของเปนปจจัย

ในการปฏิบัติงาน Herbert A. Simon (1947, p. 3) กลาววาการบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคล

ตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

รวมกัน 

                  Harold  Koontz  and  Heinz  Weihrich  (1978, p. 80) กลาวไววา ทฤษฎี

การบริหารงานนั้นจะดีหรือมีประสิทธิภาพหรือไมควรคํานึงถึงลักษณะ ตอไปนี้ 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 

2) การชวยวิเคราะหงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

3) การชวยงานดานวิจัยขององคการใหกาวหนา 

4) ตรงกับความตองการของสังคม 

5) ทันสมัยกับโลกที่กําลังพัฒนา 

          นอกจากนี้ Theo Haiman & William G. Scott (1974,p.77)  กลาววา หลักการ

บริหารประกอบดวย 

           1) หนาที่ทางการบริหาร (Management Function) 5 ประการคือ การวางแผน 

(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน 

(Co- Ordination) การควบคุม (Controlling) 

           2) ผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะ พรอมดวยความสามารถทางดานรางกาย 

จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู เทคนิคในการทํางาน และประสบการณตางๆ 

           3) หลักการบริหาร (Management Principles) ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใชเปน

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร 14 ประการคือ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and 

Responsibility) การมีจุดหมายรวมกัน (Unity of Command) การมีจุดมุงหมายรวมกัน (Unity of 

Direction) การธํารงไวซึ่งสายงาน (Scalar Chain) การแบงงานกันทํา (Division of Work or 

Specialization) การมีระเบียบ วินัย (Displine) การถือประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชน

สวนรวม การใหผลประโยชนตอบแทน(Remuneration) การรวมอํานาจไวสวนกลาง 

(Centralization) ความมีระเบียบเรียบรอย (Order) ความเสมอภาค (Equity) ความมีเสถียรภาพของ

การวาจางทํางาน (Stability of Renure)ความคิดริเริ่ม (Intensive) ความสามัคคี (Esprit)ในทํานอง

เดียวกันRick W. Griffin (1996, p. 245) กลาววากระบวนการบริหารจะประกอบดวย การวางแผน

และการตัดสินใจ (Planning and Decision Making)การจัดองคกร (Organization) การเปนผูนําหรือ

ผูบริหาร (Leading) และการควบคุมกํากับ (Controlling) 



57 

 

 

 

      หลักการบริหาร (Principle of Management) โดยทั่วไปจะประกอบดวยกลุมกิจกรรม

หลัก 8 กิจกรรมคือ การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน การวางแผนงาน (Planning) การดําเนินงาน

ตามแผน (Implementing) การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluating) การนําสิ่งที่ไดจากการ

ดําเนินงานไปใชประโยชน (Utilizing) การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม (Monitoring 

Coordinating and Controlling) ขอมูลขาวสาร (Information) และการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง (Continuity) (อธิปตย  คลี่สุนทร, 2552) 

        การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน (กมล สุดประเสริฐ,  2544, หนา 175) คือ กิจกรรม

แรกของการบริหารซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะบริหาร 6 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

           1. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  4 ดาน คือ  1) ดานผลงานที่จําแนกเปน

ปริมาณงานและคุณภาพงาน 2) ดานความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของที่จําแนกเปนความพึงพอใจของ

ผู ร ับบริการ ผู ให บร ิการ ผู บร ิหารหนวยงาน ผู บร ิหารระดับสูง  ประชาชนทั ่วไป และ

ประชาคมโลก 3) ดานประสิทธิภาพการทํางาน และ4) ดานความคุมคาของการใชทรัพยากรที่มีอยู 

ซึ่งจําแนกเปนความคุมคาดานคน ดานสิ่งของ ดานเงิน ดานเทคโนโลยี และดานเวลา 

              2. การวิเคราะหทรัพยากรที่มี 6 ดาน คือ คน เงิน สิ่งของ เทคโนโลยี เวลา และสิ่ง

สนับสนุนอ่ืน ๆ ในการบริหารและการดําเนินงาน 

              3. การวิเคราะหองคกร 4 ดาน คือ ระบบงาน วัฒนธรรมขององคการ วิวัฒนาการ

ขององคการ และจุดออนจุดแขง็ขององคกร 

              4. การวิเคราะหชุมชนและสังคมรอบองคกร 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมความเชื่อ คานิยม ทัศนคติที่มีตอองคกร ศักยภาพ และความสัมพันธที่มีตอองคการ 

            5. การวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินงานที่ผานมาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

5 ดานคือ ผลกระทบตอผูมารับบริการ ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารขององคการ ชุมชน และประเทศชาต ิ

              6. การวิเคราะหแนวโนมในอนาคต 4 ดาน คือ ดานอุปสงคและอุปทาน (Demand 

and Supply) ดานเทคโนโลยี ดานองคการ และดานการเงิน 

               สรุป ทฤษฎีการบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปของกลุมบุคคลที่รวมมือ

กัน ดําเนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกันโดยอาศัยกระบวนการ และ

ทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจะตองอาศัยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหาร

เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ และสิ่งแวดลอม 
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       แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      ทฤษฎี หมายถึง การกําหนดขอสันนิษฐานที่ไดรับมาจากวิธีการทางตรรกวิทย า 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทําใหเกิดกฎเกณฑที่ไดมาจากการสังเกต คนควา และการทดลอง

โดยใชเหตุผลเปนพื้นฐานเพื่อกอใหเกิดความเขาใจในความเปนจริง และนําผลที่เกิดขึ้นนั้นมาใช

เปนหลักเกณฑ สําหรับทฤษฎีที่เขามาสูการบริหารไดมีผูคิดคนมากมาย แตพบวา ยังไมมีทฤษฎีใดที่

สามารถชวยอธิบายปรากฏการณในการบริหารงานไดหมด ดังนั้นจึงจําเปนตองใชหลายทฤษฎี

ในการแกปญหาหนึ่ง หรือทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีหลักการดีและเปนที่นิยมอาจไมสามารถแกปญหา

เล็กนอย หรือปญหาใหญไดเลย ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของแตละปญหา สภาพการณของสังคม 

และเวลาที่เกิดขึ้น(Fiedler , Fred E., 1965, pp. 115-22)  
        การบริหารงานบุคคล หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย หรือ การจัดการทรัพยากร

มนุษย มาจากภาษาอังกฤษหลายคํา คือ Personnel Administration, Human Resource Management 

และ Modern Personnel Management มีนักวิชาการใหคําจํากัดความไวหลายทรรศนะ

เชน ธงชัย สันติวงษ (2546) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนภารกิจของผูบริหารทุกคนที่มุง

ปฏิบัตใินกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากร

มนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาที่จะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ   

                         ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

         ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2536, หนา 298)  กลาววา  Personnel Administration 

หมายถึง องคความรูและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ Personnel Management ก็คือ 

สาขาหนึ่งที่เกี่ยวของกับการวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ และการควบคุมภารกิจ

ทางดานการจัดหา พัฒนา บํารุงรักษาและใชกําลังแรงงาน                 

         Nigro, Felix. A. (2007) ไดใหนิยามวา การบริหารงานบุคคล เปนศิลปะในการเลือก

คนใหมและใชคนเกาในลักษณะที่จะใหไดผลงานและบริการจากการปฏิบัติงานของบุคคลเหลานั้น 

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

         ชูศักดิ์  เที่ยงตรง (2519, หนา 25)กลาววา “การบริหารงานบุคคล คือ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหไดคนดี มีคุณวุฒิ และมีความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาที่ มาทํางานดวยความสนใจ พึงพอใจ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” 

                  

          สาระสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

        การบริหารทรัพยากรมนุษย   เปนการบริหารทรัพยากรที่มีชีวิตในองคการ ซึ่งเปน

สิ่งที่มีจิตวิญญาณ มีความรู ความคิดและวิจารณญาณในการพิจารณาดําเนินการกิจกรรมตางๆ 

ในองคการใหประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  “คน”  ซึ่งถือเปน
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ปจจัยหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร(Administration Resources)การ

บริหาร 7 ประการ คือ 

1. คน (Man)  

2. เงิน (Money)   

3. อุปกรณ (Materials) 

4. การบริหารจัดการ (Management)  

5. วิธีการจัดการ (Data Envelopment Analysis)  

6. ตลาดของหนวยราชการดวยกัน (Market /Internal Market) 

7. เวลา (Time) 

                จากปจจัยดังกลาว จะเห็นไดวา คน ถือเปนปจจัยที่จะทําใหการดําเนินงานในองคการ

บรรลุเปาหมาย สามารถพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาขึ้น (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2551, หนา 129) 

                 ดังนั ้น จึงถือไดวา  ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที ่มีคุณคามากที ่สุดในบรรดา

ทรัพยากรทั้งมวลในองคการ  การบริหารทรัพยากรมนุษย   จึงถือเปนกระบวนการที่

มีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปความสําคัญไว ดังนี้  

                1.  ชวยใหพนักงานในองคกรไดคนพบศักยภาพของตนเอง  และพัฒนาตนเองให

มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  มีความผาสุกและพึงพอใจในการ

ทํางาน  เกิดความกาวหนา  สามารถทํางานที่ใหผลการดําเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ 

            2.  ชวยพัฒนาองคกร  พนักงานที่มีคุณภาพก็จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางที่ผูนําระดับสูงวางไวอยางมีประสิทธิผล  ทําใหเกิดผลงานที่เปนเลิศทั้งทางดานบริการและ

การผลิตสินคา  องคการยอมมีความเจริญกาวหนา  มีความมั่นคงและขยายงานออกไปไดดวยดี 

            3.  ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ  เมื่อองคการซึ่งเปนหนวย

หนึ่งของสังคมมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงด ี ก็ยอมจะสงผลไปถึงสังคมโดยรวมดวย 

            4.  ชวยในการพัฒนาใหองคการเจริญเติบโต  เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย

จะเปนงานที่ตองประสานงานกับหนวยงาน ตางๆ  เพื่อแสวงหาแนวทางใหบุคคลที่มีความ

เหมาะสมเขามาปฏิบัติงานในองคกรซึ่งจะ สงผลใหองคกรเกิดความเติบโต 

           5. ชวยใหกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินไปอยางเปนระบบ  และมี

ความสัมพันธตอเน่ืองกัน  เพื่อปองกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทตางๆ  และสอดคลอง

กับการวางแผน 
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         ตัวแบบการบริหารงานบุคคล 

        ตัวแบบของการบริหารงานบุคคลสามารถพิจารณาได เปน 2 กลุมใหญคือ กลุมนักคิด

จ า ก ส ห ร ัฐ อ เ ม ร ิก า  แ ล ะ ก ลุ ม น ัก ค ิด จ า ก ส ห ร า ช อ า ณ า จ ัก ร  สํ า ห ร ับ ก ลุ ม น ัก ค ิด จ า ก

สหรัฐอเมริกา มีตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ คือ 

        1.  ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย(The Harvard model) หรือเรียกวา"กลุม

แนวคิดเชิงพัฒนาการ (Developmental Humanism) " เปนแนวคิดกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลและ

แพรหลายที่สุด มีรากฐานทางความคิดมาจากสํานักคิด "มนุษยสัมพันธ" ซึ่งมีจุดเนนทางความคิดอยู

ที่เร่ืองของการสื่อสารในองคการ และการใชความสามารถของแตละบุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แนวคิดของสํานักนี้จะใหความสําคัญกับเรื่องของการสรางสัมพันธภาพของคนในองคกร เพราะ

การที่จะทําใหองคกรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น องคกรจะตองสามารถตอบสนองความตองการ ของ

บุค ล า ก รใ นอง คก รใ หเหม า ะ ส ม  แล ะ เมื ่อบุค ล า ก รไ ดรับ ก า รตอบ ส นอง ที ่ดี  ก็จะ เกิด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทําใหองคการเกิดภาวะอยูดีมีสุขทางสังคมขึ ้นภายในองคการ อันจะ

นําไปสูคุณภาพและปริมาณงานที่ดีขึ้น  

        2. ตัวแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยสํานักมิชิแกน (The Michigan School) 

เปนแนวคิดแบบ "บริหารจัดการนิยม" (Managerialism) กลาวคือ เปนกลุมที่เนนเรื่องของการ

บริหารจัดการเชิงกลยุทธ ที่มองการจัดการทรัพยากรมนุษย จากมุมมองของฝายจัดการ คือ การให

ความสําคัญอันดับแรกที่ผลประโยชนตอบแทนที่องคกรจะไดรับ โดยเห็นวาคน และการบริหาร

จัดการคนเปนเครื่องมือในการที่จะทําใหบรรลุสูเปาหมายขององคการ ดังนั้นจึงมีผูเรียกแนวคิดการ

บริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษยของสํานักคิดนี้วา เปนพวก "อัตถประโยชน-กลไกนิยม" คือมอง

ผลประโยชนหรือผลประกอบการขององคกรเปนหลัก โดยมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปน

กลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูผลประกอบการที่เปนเลิศ  

       อีกกลุมหนึ่งคือ  กลุมนักคิดในสหราชอาณาจักร  ก็มีความคลายคลึงกับสํานักคิดของ

สหรัฐอเมริกา คือ มีการนําเสนอแนวคิดของ 2 กลุมความคิดที่มีจุดย้ําเนนที่แตกตางกันระหวาง 

"กลุมออน" กับ "กลุมแข็ง" กลาวคือ 

               1)  สําหรับกลุมที่มีมุมมองแบบออน (Soft) คือ กลุมนักคิดที่ใหความสําคัญไปที่ 

คน มากกวา การบริหารจัดการ โดยเชื่อวาบุคลากรทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอยูในตนเอง 

ดังนั้นแนวทางของกลุมความคิดนี้ จึงมองการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยวา เปนวิธีการหนึ่งที่

จะตองชวยปลดปลอยพลังศักยภาพทั้งมวลของทรัพยากรมนุษยออกมา การจัดการทรัพยากรมนุษย

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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แนวน้ี จึงเนนในเร่ืองของการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกัน การหาแนวทางที่จะสรางความรูสึกถึงการ 

มีพันธกิจผูกพัน (Commitment) เกี่ยวของ (Involvement) และการมีสวนรวม (Participation) ให

เกิดขึ้นในหมูพนักงาน  

        2) สําหรับกลุมที่มีมุมมองแบบแข็ง (Hard) ก็คือ กลุมนักคิดที่ทุมน้ํ าหนัก

ความสําคัญไปที่เร่ืองของ การบริหารจัดการมากกวาเรื่องของคน ดังนั้นแนวทางของกลุมความคิดนี้ 

จึงมองการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยวา เปนภาระงานดานหนึ่งที่องคกรจะสามารถเพิ่มพูน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจใหไดมากที่สุดจากการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด 

แนวทางที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการบริหารจัดการองคการใหเกิดประสิทธิภาพก็คือ ตองมี

การบูรณาการ (Integrate) เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเขากับกลยุทธทางธุรกิจของ

องคกร  

      นอกจากการพิจารณาเรื่องตัวแบบของการบริหารงานบุคคลแลว สิ่งที่สําคัญที่

จําเปนตองทราบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คือ องคประกอบภายในที่ เปนขั้นตอนการ

ดําเนินงานการบริหารงานบุคคลซึ่งนักคิดแตละคนก็จะมีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป ขั้นตอน

สําคัญของการบริหารงานบุคคลมี 4 ขั้นตอนดังนี้คือ   

         1.  การจัดหาบุคลากร  ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะเปนการเสาะแสวงหาคนมาอยู

ในองคการ  ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจที่ การสรรหา การคัดเลือก  การสอบ และการเลื่อนตําแหนง 

            การสรรหา  หมายถึง กิจกรรมที่องคการใชสําหรับ ดึงดูดคนใหมาสมัครงาน โดยที่

ผูสมัครมีความรูและทัศนคติตามที่องคการกําหนดที่จะชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย  ถือเปน

จุดเริ่มตนของกระบวนการบริหารงานบุคคล จึงเปนจุดที่มีความสําคัญตอคุณสมบัติความรู 

ความสามารถของบุคลากรในองคการ หากองคการสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะกับ

ความตองการขององคการ โอกาสที่องคการนั้นจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานก็จะมีมาก 

ซึ่งการสรรหานั้นครอบคลุมทั้งการสรรหาจากบุคคลภายนอก และการสรรหาจากบุคคลภายใน

องคการดวย  ซึ่งลักษณะของการสรรหาทั้ง 2 กรณีนี้ มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน เชน เมื่อมี

ตําแหนงงานที่วางลง การสรรหาจากบุคคลภายในจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจกับบุคลากรของ

องคการ แตจะมีขอเสียที่ขอจํากัดดานคุณสมบัติ ที่ไมไดเปดสรรหาจากวงกวาง บุคลากรจากภายใน

อาจมีความรูความสามารถต่ํากวาบุคลากรภายนอกก็ได 

            การสอบและการคัดเลือก เปนการคัดบุคลากรใหเหลือจํานวนเทากับตําแหนงงานที่

องคการตองการ โดยจะตองหาคนที่มีความรู ทักษะ ความสามารถและบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับ

ตําแหนงงานที่วางนั้นๆ โดยจะมีวิธีการแตกตางกัน หลากหลายวิธี เชน การสอบ ซึ่งเปนเรื่องที่

สําคัญเพราะเปนการวัดผลทางความรูความสามารถโดยตรง  การสอบจะมีหลายลักษณะที่แตกตาง

กัน เชน สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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            การเลื่อนตําแหนง เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองคการ การเลื่อนตําแหนง เปนการกําหนดใหผูหนึ่งผูใด ไปรับตําแหนงงานที่

สูงขึ้น  ในประเด็นการเลื่อนตําแหนงนี้ มักเปนปญหาในองคการ เนื่องจากมักไมยึดหลักเกณฑที่

แนนอน โดยอาจใช “ความสามารถ” หรือ “อาวุโส” มาเปนเกณฑ  โดยสวนใหญแลวจะเปนการใช

เกณฑจาก “ความเหมาะสม” ซึ่งความไมแนนอนของเกณฑนี้ ทําใหมีลักษณะของการพัฒนาตน

นอย แตใชวิธีการอื่นในการทําใหผูบังคับบัญชาพอใจ 

       2.  การจัดสรรบุคลากร   เปนขั้นตอนที่จะจัดสรรคนให เปนประโยชนตอการ

บริหารงานขององคการ โดยจะคลอบคลุมถึงการวางแผนกําลังคน และการวิเคราะหงาน เพื่อจะได

จัดสรรคนที่มีความรู และทักษะมาบรรจุลงในตําแหนงงานที่องคการตองการ  กลาวคือ 

            การวางแผนกําลังคน  จะมีประโยชนเพื่อสนองตอบตอความตองการในดาน

กําลังคนในอนาคต  โดยเฉพาะตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา เพราะจะทําใหองคการไมขาดแคลนกําลังคนในคุณลักษณะที่ตองการ และสามารถ

สงผลใหองคการบรรลุเปาหมายขององคการไดดีที่สุด 

           สวนการวิเคราะหงาน คือ การวิเคราะหขอมูลสําหรับตําแหนงงาน ซึ่งครอบคลุมถึง

งานที่ตองทํา เครื่องมือเครื่องใช สินคาและบริการ โดยจะเกี่ยวของกับการฝกอบรม ทักษะ ความรู

และ คุณสมบัติที่พึงปรารถนา  จะมีประโยชนมากสําหรับการวางแผนกําลังคน การกําหนดอัตรา

เงิน เดือน  ก า ร ส รร หา หรือก า ร คัด เ ลือ ก  ก า รคํา นึง ถึง ค ว า ม เส ม อ ภา ค ท า ง สัง ค ม  ก า ร

จัดรูปแบบงาน การประเมินผลงาน และการฝกอบรมคนงานเพื่อบรรจุกับตําแหนงงาน   

       3.  การพัฒนาบุคลากร ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะแมวาองคการจะจัดหาบุคลากรมา

อยางดีและมีคุณสมบัติเพียบพรอมประการใดก็ตาม แตก็คงเปนการยากที่คนนั้นจะมีคุณสมบัติตรง

กับหนวยงานอยางแทจริง และจากการเปลี่ยนแปลงทั้งขององคการและสภาพแวดลอม จึงทําให

บุคลากรขององคการตองมีการปรับตัวอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นองคการจึงจําเปนที่จะตองฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากรใหพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา การพัฒนาบุคลากรมี

ประโยชนหลากหลาย  เชน ชวยลดเวลาในการหาความรูหรือทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ

ปรับปรุงวิธีการทํางานหรือเพิ่มผลผลิตในงานได ทั้งยังชวยเสริมสรางคานิยม และทัศนคติเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานขององคการอีกดวย 

       4.  การควบคุมบุคลากร  เปนขั้นตอนที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางหัวหนาและ

ลูกนอง วินัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคนในองคการ (อุทัย เลาหวิเชียร,2549, หนา 

210-224)  

           ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง หรือหัวหนาและลูกนองนั้น ไดรับความ

สนใจเปนอยางมาก เพราะเกี่ยวของกับเรื่องของสวัสดิการของบุคลกรในองคการ เชน การกําหนด
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วันหยุด คาตอบแทน ประโยชนเกื้อกูล และสวัสดิการอื่นๆ เนื่องจากเรื่องดังกลาวเปนสาเหตุสําคัญ

ที่ทําใหคนงานมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสหภาพเพื่อการตอรอง 

           วินัย ถือเปนมาตรการที่จะนํามาใชในการจัดการบุคลากรในองคการ สามารถแยก

เปน 2 ประเภท คือ วินัยในเชิงลบ (Negative Approach) และวินัยในเชิงบวก (Positive Approach)  

ซึ่งวินัยทั้ง 2 ประเภทก็มีขอแตกตางกัน กลาวคือ วินัยในเชิงลบจะทําใหคนกลัว แตจะมีความสําเร็จ

ในงานนอย คือจะไดเฉพาะงานขั้นต่ําตามาเกณฑที่คนงานตองทําเทานั้น แตวินัยในเชิงบวก เปน

การเสริมใหคนในองคการมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง เนนที่การจูงใจและพยายามทํา

ความเขาใจในทุกสิ่งของการบริหาร เชน การเขาใจจิตใจของคนในองคการ การยอมรับความ

แตกตางของคน เปนตน 

          การประเมินผลงาน เปนการตรวจสอบดูวา การปฏิบัติงานมีปญหาอะไร สามารถ

บรรลุเปาหมายเพราะเหตุใด เพื่อหาโอกาสแกไขและปรับปรุงระบบงานและวิธีการทํางานใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้แลว การประเมินผลงานยังสามารถนําไปใชประโยชนใน

ดานตัวบุคคลดวย เพื่อดูผลงานของบุคลากรในองคการวาสามารถปฏิบัติงานใหองคการบรรลุ

เปาหมายหรือไม เพียงใด ทั้งนี้ จะเกี่ยวของสัมพันธกับการใหรางวัลจูงใจ การลงโทษ และการเลื่อน

ขั้นในอนาคตดวย   

                       หลักการบริหาร (Principle of Management) โดยทั่วไปจะประกอบดวยกลุมกิจกรรม 

หลัก 8 กิจกรรมดังนี้ 

                      1. การวางแผนงาน (Planning)  

                      2. การดําเนินงานตามแผน (Implementing)  

                      3. การประเมินผลการดําเนินงาน(Evaluating)  

                      4. การนําสิ่งที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน (Utilizing)  

                      5. การติดตาม ประสานงาน (Monitoring Coordinating )  

                      6. การควบคุม (Controlling)  

                   7. ขอมูลขาวสาร (Information)  

                   8. การดําเนินงานอยางตอเนื่อง (Continuity)   

                      ซึ่งสัมพันธและเชื่อมโยงกัน (อธิปตย คลี่สุนทร, 2553) สามารถใชแผนภาพอธิบาย

ไดดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 2.12  ยุทธศาสตรการบริหารในยุคโลกาภิวัตน [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก  

            http://www.moe.go.th . (07, August 2013) 

                  สรุปการบริหาร หมายถึง  การใชศาสตรและศิลปของกลุ มบุคคลที ่ร วมมือกัน 

ดํา เนินกิจกรรมหรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกันโดยอาศัยกระบวนการ 

และทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการบริหารงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจะตองอาศัยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหาร

เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ และสิ่งแวดลอม 

                 

              แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะองคกร 

        สมรรถนะองคกร ถือเปนปจจัยที่องคกรตองคํานึงถึง เนื่องจากเปนสวนประกอบที่

สําคัญตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคกร ทั้งนี้ Walter Williams (1975) ไดกลาวไววา 

สมรรถนะองคกร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเขาได

กลาวถึงองคประกอบของสมรรถนะองคกรไว 5  ประการ ไดแก โครงสรางองคกร  บุคลากร 

งบประมาณ  สถานที่  วัสดุและเครื่องมือเครื่องใช   

 

 

การติดตาม 

การควบคุมกํากับ 

การประสานงาน 

นําไปไปใช 
ประโยชน 

การวิเคราะห 

สถานการณ 

การวางแผน 

การนําไปปฏิบัต ิ
การประเมินผล 

ภายใน 

ภายนอก 

ขอมูล ขาวสาร 

http://www.moe.go.th/
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         องคประกอบที่สําคัญของสมรรถนะองคกร ไดแก 

          1.  โครงสรางองคกร   

            โครงสรางองคกรเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุม

คนภายในองคกร เพราะพนักงานในองคกรจะถูกควบคุมใหปฏิบัติตามความตองการขององคกร

หรือตามเหตุผลที่องคกรจายคาตอบแทนให ดังนั้น งานจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ

ควบคุมพฤติกรรมคนภายในองคกร 

            โดยทั่วไปองคกรทุกองคกร จะมีการจัดกลุมของงานเขาดวยกันเปนหนวยงานและ

ยุทธศาสตรในการจัดกลุมงานนี้เอง ที่ทําใหเกิดโครงสรางและลักษณะองคกร ที่แตกตางกัน ซึ่ง

มักจะมีการแสดงการจัดกลุมนั้นๆ ไวดวยผังองคกร (Organization Chart) ซึ่งหากองคกรมีขนาดเล็ก

มาก อาจจะไมจําเปนตองมีผังองคกรเลยก็ได ตราบที่ทุกคนในองคกรรูวา จะตองทําอะไรกับใคร

ภายในองคกร และภายในโครงสรางองคกรน้ันเอง ก็จะประกอบไปดวยกิจกรรมหลากหลายที่มีการ

ปฏิสัมพันธระหวางงาน หรือกลุมงาน เราอาจจะกลาวไดวา กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงสราง

องคกรทั้งหลายนั้นซ้ําซากจําเจ ทําใหเกิดกระบวนการทํางาน (Process) ที่สามารถรับรูและกําหนดได

อยางชัดเจน 

           ผูบริหารยังจะสามารถ ใชการออกแบบโครงสรางองคกรมาเปนสื่อกลางในการ

สื่อสาร สรางคําอธิบายใหกับคนในองคกรใหไดเขาใจในระดับเดียวกัน ในเรื่องคานิยมรวมและ

กําหนดพฤติกรรม รวมถึงการสรางใหเกิดพันธะสัญญาดานจิตวิทยาระหวางคนในองคกรกับองคกร

ที่จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคกรนอกจากนั้นผูบริหารยังจะตองคํานึงถึง

เทคโนโลยีที่จะนําเขามาใชในองคกรดวยวามีความทันสมัย และจะใชทดแทนสมองและแรงงานคน

ไดมากนอยแคไหน รวมทั้งจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความผันผวนตางๆ ในสังคมที่จะตอง

ออกแบบโครงสรางองคกรใหรองรับ หรือหาทางหนีทีไลใหทันตามสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลง

ไป  เราจึงเห็นไดถึงความสําคัญของการจัดโครงสรางองคการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการดําเนินกิจกรรม 

2. เพื่อความชัดเจนในการจัดกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่ กฎ ระเบียบ 

3. เพื่อความเปนเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการทํางาน 

4. เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบขององคกรใหเหมาะสม 

          อยางไรก็ตาม การจัดโครงสรางองคกรสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน  โครงสราง

องคการแบบแนวดิ่ง   โครงสรางองคกรแบบแนวนอน  และโครงสรางองคกรแบบแยกธุรกิจและ

แบบอิสระ (Matrix Organization)   
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                             2.  งบประมาณ  

              งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการ

ดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประเมินการบริหารกิจกรรม โครงการและคาใชจาย 

ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนสนับสนุน 

          ความสําคัญของงบประมาณ 

            1. เปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมี

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการร่ัวไหลและการลดการปฏิบัติงานที่

ไมจําเปนของหนวยงานลง 

            2. เปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน  ถาหนวยงานจัดงบประมาณใชจายอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม  

โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน 

เปนโครงการลงทุนเพื่อกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

             3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก

ทรัพยากรหรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปน

เคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและ

จัดสรรเงินงบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้นๆ 

ดวยเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

            4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณ

สามารถใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนทั่วถึงที่จะทํา

ใหหนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เน่ืองจากงบประมาณ

เปนที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการในแตละป พรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น

หนวยงานสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตางๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

            อยางไรก็ตาม การบริหารงบประมาณเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ที่สุด ผูบริหารองคกรจะมีบทบาทที่เกี่ยวของกับงบประมาณ คือ 

            1. ผูบริหารจะตองตระหนัก และเห็นความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ใชในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

            2.  ผูบริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

งบประมาณที่เปนอยูและใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร  โดยเฉพาะ

หนวยงานที่เปนหนวยขอมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององคกร 
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            3. ผูบริหารจะตองจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณที่ตอเนื่องและมี

ขอมูลในดานตางๆ ไวพรอม 

            4. ผูบริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนในการบริหารงาน งบประมาณไว

ครบถวน เพื่อใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว 

            สรุปไดวา งบประมาณมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร และตอการ

พัฒนาประเทศ และหากขาดซึ่งงบประมาณ ในการบริหารจัดการ ก็ไมสามารถนําพาประเทศไปสู

ความสําเร็จ ดังนั้นในการบริหารงบประมาณ ตองยึดหลักของความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด

และมีประสิทธิภาพ 

            3.  สถานที ่

          สถานที่ ถือเปนองคประกอบหนึ่งของสมรรถนะตามแนวคิดทางดานการจัดการของ 

Walter Williams (1975)  ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง 

         อาคารสถานที่ เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติแมวาจะไดรับ

มอบหมายอํานาจหนาที่ มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ เขาใจนโยบายที่ไดรับมอบหมายเปน

อยางดีก็ตาม  แตถาหนวยงานนั้นๆ ขาดแคลนอาคารสํานักงาน  อาคารปฏิบัติการ อุปกรณ วัสดุ 

หรือแมแตพื้นที่อาณาบริเวณแลว การนําเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติก็อาจพบกับความลมเหลวได  

 

             4.  สิ่งอํานวยความสะดวก 

            สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

สะดวก เรียบรอย รวดเร็ว ทําใหงานที่ยาก ๆ กลายเปนงานงาย ๆ ได (ปราชญา  กลาผจัญ, ศิริพงษ  

เศาวภายน, 2553) 

            อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกนี้ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องทุนแรงตางๆ ที่

หนวยงานจําเปนตองจัดหาเอาไว เพื่อการทํางานตางๆ   หนวยงานใด มีความพรั่งพรอมดาน

เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนอยางสูง หนวยงานนั้นก็ยอมมีความพรอมใน

ทุก ๆ สถานการณ  สามารถใหบริการไดดีกวา และรวดเร็วกวา ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจได

มากกวา 

            จากการศึกษาพบวา ความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวกมีมากมาย  เพราะ

นอกจากจะเปนสวนชวยใหการทํางานราบร่ืน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวนั้น 

ยังถือเปนแรงจูงใจในการทํางานตอพนักงานในองคการทางหนึ่งดวย เนื่องจากหากองคการมีการ

จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวอยางครบครัน เพียงพอตอการใชงานแลว จะทําให

พนักงานในองคกรมีความสุขในการทํางาน และมีพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่ดี และมีความ

สรางสรรคงานใหมๆ ในทางตรงกันขาม หากองคกรไมมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกไว
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ใหแกพนักงานในการทํางาน หรือมีการปลอยใหพนักงานปฏิบัติงานอยูบนความขาดแคลนของ

เคร่ืองใชแลว จะพบวา พนักงานก็จะมีการปฏิบัติงานที่ต่ําหรือไมกระตือรือรนในการทํางาน โดยจะ

มีการทํางานที่ตั้งอยูบนเสนของความขาดแคลนนั้นๆ ทําใหผลการปฏิบัติงานต่ําและไมมีคุณภาพ

นั่นเอง 

            อยางไรก็ตาม  จากการพัฒนาของเทคโนโลยี ทําใหการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องคการตองตั้งอยูบนความรอบรูและรวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกอยางหนึ่งที่ขาดไมไดสําหรับ

องคกร คือ คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต  รวมถึงโปรแกรมการทํางานตางๆ ที่มีความสอดคลอง

กับเนื้องานในองคกร  ซึ่งสิ่งอุปกรณตางๆ เหลานี้ ถือเปนสวนชวยที่สําคัญใหการทํางานขององคกร

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 แนวคิดนโยบายการศึกษาของสงฆ  
 

                  การศึกษาจัดเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งใน

ดานความรู คุณธรรมและจริยธรรม  เพราะมนุษยจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสังคมใหเกิด

ความเจริญรอบดานอยางเปนระบบ อีกทั้งมนุษยยังเปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมใหเกิดความผาสุกแกประชาคมโลกได นโยบายการศึกษาเปนนโยบายระดับชาติที่มุง

พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ รัฐบาลทุกชุดที่ผานมาจนถึงปจจุบันจึงมีนโยบายและมุงมั่น

ที่จะปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถแขงขัน

กับนานาอารยประเทศ 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวน

ความรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรมการสืบ

สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่เจริญทั้งทางกายและจิตใจ  

สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สวนรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาโดยยึดหลักความเปนธรรม 

ความเสมอภาคใหทุกคนไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา 

                  ความเปนมานโยบายการศึกษาของสงฆตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

        การศึกษาของสงฆในพระพุทธศาสนานั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาไดเริ่มตนขึ้นตั้งแต

หลังจากที่พระพุทธเจาไดตรัสรูธรรม จากนั้นพระองคก็ทรงนําหลักธรรมไปเผยแผเพื่ออบรม

สั่งสอนมหาชนทั้งหลาย เพื่อใหมหาชนเหลานั้นไดรูและเขาใจในหลักธรรมที่พระองคทรงตรัสรู 

พรอมทั้งนอมนําหลักธรรมที่พระองคทรงอบรมสั่งสอนไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และสังคม ถาพิจารณาในมิติดังกลาวมา จึงสามารถพูดไดวานโยบายการศึกษาของสงฆใน

พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาทรงเปนผูกําหนดนโยบายการศึกษาเปนเบื้องตน พรอมทั้งพระ

พุทธองคไดทรงวางแผนในการนํานโยบายการศึกษาพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ โดยมีประชากร

กลุมเปาหมายคือมหาชนทั่วไปที่สมควรจะไดรับรูและเขาใจในหลักธรรมที่พระองคไดตรัสรูมา

โดยเริ่มแรกนั้นพระองคทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปญจวัคคีย  ณ  ปาอิสิปตน

มฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี  ผลการอบรมสั่งสอนในครั้งนั้น พระปญจวัคคียไดบรรลุธรรมขั้น

สูงสุดทั้ง5ทาน และตอมาพระปญจวัคคียไดมีสวนสําคัญในการวางแผนและรับนโยบายการศึกษา

และการเผยแผพระพุทธศาสนารวมกับพระพุทธองค เพื่อนํานโยบายการศึกษา(หลักพุทธธรรม)ไป
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อบรมสั่งสอนแกมหาชนทั้งหลาย และนับจากนั้นมาจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 2600 ปมาแลว 

นโยบายการศึกษาของสงฆและการเผยแผพระพุทธศาสนาก็มีพัฒนาการมาอยางไมหยดุยั้ง   

       การกลาวถึงนโยบายการศึกษาของสงฆและการศึกษาของสงฆตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน เพื่อตองการชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของคณะสงฆ ในดานการบริหาร

การศึกษา การเรียนการสอน และการประเมินผล ตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน และเพื่อตองการสืบคนถึง

แนวปรัชญาที่อยูเบื้องหลังนโยบายการจัดการศึกษาที่ผานมาวาสอดคลองกับหลักปรัชญาการศึกษา

ของพระพุทธศาสนามากนอยเพียงใด  โดยเฉพาะหลักการบูรณาการทางการศึกษา 

        พระพุทธเจาทรงตั้งคณะสงฆขึ้น คณะสงฆเปดรับบุคคลทุกวรรณะและทุกคน

ที่ เขามาเปนสมาชิกของสถาบันสงฆแลวมีสิทธิ เสมอกันในทางดานการปกครองและ

ชีวิตทางสังค ม  มีขอกําหนดเพีย งใ หแสดง ค วา ม เคา รพ กันตาม ลํา ดับ อา ยุส ม า ชิก ภา พ 

ลําดับตอมาพระพุทธองคไดทรงวางนโยบายการศึกษาที่เปนหลักสําคัญไว 3  ดาน ซึ่งเรียกวา

ไตรสิกขา คําวาสิกขา แปลวาการศึกษา(พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตโต, 2546, หนา 285) ตามที่

พระธรรมปฎก กลาววาการศึกษาที่ถูกตอง ตองเนนการพัฒนาการใหครบทั้ง 4 ดานคือ ทางกาย ทาง

สังคม ทางจิตใจและทางสติปญญา และการศึกษาที่ถูกตองนั้นตองทําใหผูสําเร็จการศึกษามี

ความรูคูคุณธรรม คือมีความรูด ีมีความสามารถดี และมีความสุข 

       คําวาการศึกษานั้น ไดมีนักการศึกษาไดใหนิยามความหมายไวนาสนใจ เชน 

เชนเพลโต ไดกลาววา การศึกษา คือ การคนหาความจริงแทซึ ่งเปนสิ ่งสากล เปนสัจจะ  

และมีความเปนนิรันดรหรือ John  Dewey นักการศึกษาสมัยใหมไดนิยามความหมายการศึกษา

ไววา การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม(รุสนีย  การีอุมา, 2547, หนา 24) ทานพุทธทาส ภิก ขุให

ความหมายการศึกษาวา การศึกษาคือ การทําใหมนุษยเปนผูถูกตองและสมบูรณ เพื่อใหไดมา

ซึ่งสติปญญา มีวิชาชีพและมนุษยธรรมตลอดถึงการกําจัด ราคะ โทสะ และโมหะ(พุทธทาส 

ภิกขุ, 2549, หนา 4-5) และนักการศึกษาอีกทานคือ สาโรชน  บัวศรี ไดใหความหมายการศึกษา

วา การศึกษา คือความเจริญงอกงามของชีวิต คือกระบวนการกําจัดอวิชชาสําหรับมนุษย เปนการ

นําความกระจางสูจิตและทําใหเกิดปญญา(สาโรชน  บัวศร,ี 2526,  หนา 12) 

      แนวคิดทางพระพุทธศาสนานั้นไดใหความสําคัญของการศึกษาเปนอยางมากซึ ่ง

ศัพทที่ใชแทนคําวาการศึกษามาจากรากศัพททางภาษาบาลีวา “สิก ขา” โดยพระพุทธเจาได

ทรงวางนโยบายการศึกษาที่เปนหลักสําคัญไว 3 ประการคือ ศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเรียกวา

ไตรสิกขาไดแก  

   1.  ฝกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศีล) 

   2.  ฝกฝนพัฒนาดานคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจิต)   

   3.  ฝกฝนพัฒนาสมองหรือปญญา (อธิปญญา) 
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   ในทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้นถือวา “ศาสนาพุทธเปนศาสนาแหงการศึกษา” และ

ใหความสําคัญกับการศึกษาเปนลําดับแรก เพราะศาสนาพุทธนั้นมีจุดเริ่มตนมาจากการศึกษา

นั่นเอง ในการศึกษาชวงตนของพระพุทธศาสนานั้น เปนการศึกษาที่เรียนรูจากพระพุทธเจา

โดยตรงบาง จากพระอรหันตพุทธสาวกบาง ดวยการทองจําปากเปลาบาง (2548ก, หนา 54)ซึ่ง

การศึกษาแบบนี้เรียกวาฝายคันถธุระ (คันถธุระ หมายถึง การศึกษาปริยัติธรรม โดยปริยัติ คือ 

พุทธพจนที่พุทธบริษัทควรศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะหมายเอาพระบาลี คือพระไตรปฎก ทั้ง

พุทธพจนหรือพระธรรมวินัย) เมื่อเรียนแลวนาํไปปฏิบัติ เรียกวาวิปสสนาธุระวิปสสนาธุระคือ 

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

      หลังจากพระพุทธศาสนาถูกถายทอดออกสูสังคมโลกแลว สิ่งที่เหมือนกันอยางหนึ่ง

ของการศึกษาฝายคันถธุระของพระสงฆในยุคหลังพุทธกาลสืบมา คือ การนําเอาภาษามคธ 

หรือที่พระพุทธโฆสะ ไดนําคําวา “บาลี” มาใชเรียกแทนภาษามคธตั้งแตในพุทธศตวรรษ

ที่  10 (พระมหาวรัญู  วรฺู, 2547, หนา 24)มาเปนภาษากลางในการจารึกพระไตรปฎก ซึ่งเปน

คัมภีรหลักในพระพุทธศาสนารวมทั้งอรรถกถาและฎีกาตาง ๆ ซึ่งเปนคัมภีรชั้นรอง ดังนั้นไมวาจะ

เปนที่แหงใดในโลกจึงตองถูกเริ่มตนดวยการศึกษาภาษาบาลีกอน เพื่ออานแปลพระไตรปฎก 

อรรถกถา ฎีกา และโยชนาตาง ๆ ซึ่งกระบวนการศึกษาของสงฆไทยตั้งแตสมัยโบราณเองก็เริ่มจาก

การศึกษาภาษาบาลีกอนเชนเดียวกัน โดยจะเปนไปตามลําดับขั้นตอน เรียกวา “วงศปริยัติ”  คือ 

เริ ่มศึกษาจากคัมภีรกลุ มสัททาวิเสส จนแตกฉานในหลักไวยากรณแลว จึงเริ ่มศึกษาคัมภีร

พระไตรปฎก อรรถกถา ฏีกา อนุฎีกา คัณฐี และโยชนา (พระมหาแผน  พูนพัด,  2534, หนา 26) 

      ปจจุบันการศึกษาของสงฆนั้น ยังคงใหความสําคัญกับการศึกษาภาษาบาลีเปนอยาง

มาก จนถึงกับมีความเขาใจกันอยางกวางขวางวา การศึกษาภาษาบาลีคือการศึกษาพระไตรปฎก และ

ในทางกลับกันการศึกษาพระไตรปฎกก็คือการศึกษาภาษาบาลี  

     นโยบายการศึกษาของสงฆในพระพุทธศาสนา ดําเนินตามแนวไตรสิกขาเปน

นโยบายหลัก โดยยึดถือพุทธพจน คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนแผนแมบทสําคัญ โดยมี

ความมุงหมายสําคัญ เพื่อใหประพฤติปฏิบัติตน ดํารง รักษาและเผยแผพรหมจรรยอันเปน

ระบบการศึกษาของสงฆ ดําเนินชีวิตตามหลักการแหงพระธรรมวินัย  

     ในกาลตอมาไดแยกออกเปนฝายคันถธุระและวิปสสนาธุระ ฝายคันถธุระไดศึกษา

พระธรรมวินัยอันเปนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่เปนภาควิชาการลวนๆ และฝาย

วิปสสนาธุระ ไดแก ศึกษาวิชาการและพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเพื่อใหรูแนวทางการ

ปฏิบัติที่ถูกตองแลวจึงลงมือปฏิบัติเพื่อดําเนินตามแนวทางที่ไดรับการอบรมสั่งสอนมาจาก

พระพุทธ เจา  แลวมุ ง เนนหาแนวทางฝกหัดจิตใจของตนเองใหปราศจากกิ เลส(มาณพ 

พลไพรินทร ,2528, หนา 49)เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระสงฆ พุทธสาวก จึง
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ประชุมกันทําสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอันเปนคําสั่งสอนของพระพุทธองค ที่ไดตรัส

สอนไวมีจํานวน 84,000 พระธรรมขันธ จัดไวเปน 3 หมวด คือ พระสูตรพระวินัย และ

พระอภิธรรม เรียกรวมกันวา พระไตรปฎก ซึ่งเปนคัมภีรของพระพุทธศาสนาสืบมา 

      พระพุทธศาสนา มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก ปริยัติคือ การเลาเรียน ปฏิบัติ

คือ ลงมือกระทํา และปฏิเวธคือประจักษแจงผลการศึกษา ปริยัติเปนองคประกอบสําคัญ อันเปน

พื้นฐานของการปฏิบัติ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยัติของคณะสงฆเปนปจจัยสําคัญเกี่ยวกับ

ความเจริญของพระพุทธศาสนา ในการศึกษาชวงตนของพระพุทธศาสนานั้น เปนการเรียนรูจาก

พระพุทธเจาโดยตรงและบางครั้ง เปนการเรียนรูจากพระอรหันตพุทธสาวกบาง ดวยวิธีการทองจํา

ปากเปลาเรียกวา "มุขปาฐะ" (เสถียร   โพธินันทะ, 2543, หนา 72-73) ซึ่งทั้งหมดเปนกิจอัน

พึงกระทําในฝายคันถธุระ เมื่อเรียนแลวนําไปปฏิบัติเรียกวาวิปสสนาธุระ 

      ค รั ้น ป ร ะ ม า ณ ป  พ . ศ .  3 6 0  พ ร ะ พุท ธ ศ า ส น า ถูก นํา เ ขา ม า ป ร ะ ดิษ ฐ า น ใ น

ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยพระโสณะและพระอุตตระ (กรมการศาสนา, 2527, หนา 8) ซึ่งสันนิษฐาน

กันวาเปนที่จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆ เปนประจักษพยานอยูจน

บัดนี้(พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), 2540,  หนา 143)ภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาเขามาสู

ดินแดนสุวรรณภูมิแลว จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวายังไมไดมีการจดบันทึกความ

เคลื่อนไหวใดๆ ในระยะนี้ จนกระทั่งมาถึงป พ.ศ. 1205 เมื่อพระนางจามเทวีไดทรงอาราธนา

พระสงฆผูทรงพระไตรปฎกจํานวน 500 รูป ไปยังเมืองลําพูนเพื่อสรางความเจริญทางดาน

ตางๆ ใหแกเมืองหริภุญไชย(แสง   มนวิทูร, 2518 , หนา 90)นับตั้งแตนั้นมาพระสงฆของเมือง

ลานนาจึงมีการศึกษาพระไตรปฎกอยางแตกฉาน และมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีเปนอยางยิ่ง 

ทั้งนี้เห็นไดจากการที่พระสงฆสมัยนั้นสามารถรจนาหนังสือที่ทรงอิทธิพลตอสังคม เปน

ภาษาบาลีไวหลายเลมซึ่งก็ยังมีปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน ดังเชนมงคลัตถทีปนี ที่แตง

โดยพระสิริมังคลาจารยใน พ.ศ. 2067 (สิงฆะ  วรรณสัย, 2523, หนา 18)มีการบันทึกความรุงเรือง

ของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในอาณาจักรลานนาไ วว า ใ น ป พ . ศ .  2 0 2 0   มีการสังคายนา

พระไตรปฎกครั้งที่ 8  ของโลกที่วัดเจ็ดยอดหรือวัดมหาโพธาราม (พรรณเพ็ญ   เครือไทย,  2540, หนา 

13-15) หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทก็เริ่มมีความเจริญรุงเรืองขึ้นอยางตอเนื่องอยูใน

เมืองลานนาและเมืองสุโขทัย    

      ในชวงกอนหนานี้การศึกษาของคณะสงฆไทยแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือ

หลักสูตรไปบาง แตก็จะยังคงรูปลักษณของความเปนพระปริยัติในแบบดั้งเดิมที่เนนการเลาเรียน

พระไตรปฎกเปนสําคัญ แตในยุคสมัยนี้รูปโฉมของการศึกษาพระปริยัติธรรมไดเปลี่ยนแปลงไป

จากดั้งเดิมมาก โดยมีการรับเอากระแสการศึกษาของโลกฝายตะวันตกมาผนวกเขากับการศึกษาใน

แบบปริยัติธรรมดั้งเดิม ทําใหการศึกษาของคณะสงฆไทยตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลอง
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กับสภาพการมากขึ้นโดยลําดับจนถึงปจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

พระองคทรงมีพระราชปณิธานในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางเดนชัด ดังมีพระราชดํารัส

ตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ตั้งแต พ.ศ. 2417 -2453, หนา 81)ไววา 

“เมื่อขาพเจาไดดํารงสิริราชสมบัติแลว ก็ตั้งใจทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแลทํานุ 

    บํารุงพระผูเปนเจาทั้งปวงอยูเปนนิจ แลอาไศรยความที่ผูเปนเจาทั้งปวงปฏิบัติชอบเปน 

    หลักฐานที่จะดํารงพระพุทธศาสนาสืบไป ขาพเจาอาจปฏิญาณใจไดวา ถาชีวิต  

   ขาพเจายังอยู  ตราบใดแล ขาพเจาคงคิดจะทํานุ บํารุงพระพุทธศาสนาอยูเปนนิจ”  

         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราโชบายเกี่ยวกับการสงเสริม

การศึกษาของคณะสงฆใหมีรูปแบบที่ชัดเจน ดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ

ขึ้นเปนครั้งแรกคือ โปรดใหสถาปนามหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น 

เพื่อจะใหเปนสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงทั้งฝายธรรมยุติกนิกาย และมหานิกาย 

ทรงอุปการะสถาบันการศึกษาทั้ง 2 นี้ดวยการพระราชทานพระราชทรัพย และคาใชสอยสําหรับ

วิทยาลัยทั้งสองเปนประจําทุกป (ชัย   เรืองศิลป, 2520,  หนา 214) 

      ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคทรงมีนโยบายมุง

สงเสริมการศึกษาทั้งของรัฐ และของคณะสงฆควบคูกันไป ไมไดแยกการศึกษาของทั้ง 2 ฝาย

ออกจากกันดังเชนในสมัยตอ ๆ มา เพราะทรงเห็นวาการศึกษาและศาสนานั้นเปนสิ่งที่ไมควรแยก

จากกัน ดวยเหตุดังกลาวทําใหความเจริญกาวหนาของการศึกษาของคณะสงฆไทยในขณะนั้น

ดําเนินไปอยางมีความสําคัญทั้งตอฝายอาณาจักรและพุทธจักรไปพรอม ๆ กัน ภายหลังจากรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การศึกษาของคณะสงฆไทยเริ่มถูกจับใหแยกตัวออก

จากการศึกษาของชาติ และมีลักษณะการจัดการศึกษาที่มุงหมายจะเพิ่มพูนความรูของพระสงฆ

สามเณรในดาน “ธรรมวินัย” ใหมากกวาการศึกษาแตภาษาบาลีเพียงอยางเดียว ดังที่สมเด็จ

พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีความเห็นวา “...เปนประโยชนกวางขวาง ดีกวา

จะมัวบํารุงในทางมคธภาษาอยางเดียว...” (หอจดหมายเหตุแหงชาต,ิร.ศ.130 )   

      ดังนั้นในระยะเวลาชวงที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระสังฆราชไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขการศึกษาของคณะสงฆหลาย

ประการ(พระครูวิบูลศีลโสภิต (เสรี   ชื่นชม), หนา 111) ดังนี ้

      1.  การจัดต้ังการศึกษาหลักสูตรนักธรรมขึ้น 

      2.  การรวมการศึกษาหลักสูตรนักธรรมกับการเรียนปริยัติธรรม 

      3.  การปรับปรุงแกไขการศึกษา และการสอบพระปริยัติธรรม 

      4. การขยายการศึกษาของคณะสงฆในหัวเมือง 
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      5.  การจัดหลักสูตรเปรียญธรรม 

      การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมจึงเปนการศึกษาพระพุทธศาสนาสําหรับทุกคน

และทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาพระพุทธศาสนา(Buddhist Education for All and All for 

Buddhist Education)ดวยการนําเสนอหลักสูตรพระปริยัติธรรมเชนนี้  สมเด็จพระมหา

ส ม ณ เจ า  กรม พระยาวชิรญาณวโรรส พระองคจึงไดชื่อวา เปนผูทําการปฏิรูปการศึกษา

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพราะพระองคไดทําใหการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่

ชาวพุทธทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถสามารถเขาถึงไดดวยหลักสูตรคูขนาน นั่นคือ หลักสูตร

นักธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณรและหลักสูตรธรรมศึกษาสําหรับคฤหัสถ(พระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  2556, หนา 38-39) 

      ผลจากการที่สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และคณะสงฆไดเขา

ไปจัดการศึกษานี้กอใหเกิดผลดีตอคณะสงฆในดานการศึกษาเปนอยางมาก เพราะไดมีการเรงรัดให

พระสงฆสามเณรตามหัวเมืองตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชสอนใหแกกุลบุตรทั้งหลาย 

และเปนผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ซึ่ ง

พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเปนผลใหคณะสงฆไดมีอํานาจในการปกครองสังฆมณฑลอยางเปน

เอกเทศ ทั้งเปนผลใหพระสงฆทุกระดับชั้นตองมีหนาที่บํารุงการศึกษาในวัดดวย (แนงนอย  

ติตติรานนท, หนา 106-107)จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของการจัดรูปแบบการศึกษาแบบใหมของ

คณะสงฆไทยอยูในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อโรงเรียนแหงแรก

ถูกตั้งขึ้นที่วัดมหรรณพาราม และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับถูกประกาศใช มีการจัดตั้ง

บาลีวิทยาลัยขึ้นที่วัดมหาธาตุในป พ.ศ. 2432 โดยยุบเอาการบอกปริยัติธรรม ซึ่งแตเดิมบอกกันใน

บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเขามารวมไวในที่เดียวกันนี้อีกดวย(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 

ประวัติวัดมหาธาตุ, หนา 77)เพื่อใหเปนสถานศึกษาปริยัติธรรมโดยเฉพาะ นับเปนการจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรมในรูปสถาบันขึ้นเปนครั้งแรก โดยแยกขาดจากการศึกษาฝายบานเมือง มีการจาย

เงินเดือนแกครู และมีคาใชสอยสําหรับวิทยาลัยดวย โดยหลักสูตรและแบบเรียน แบงเปน 2 

ฝาย (2526 ก, หนา 37)ไดแก ฝายไทย และฝายรามัญ ซึ่งฝายไทยจะเรียนทั้งหมด 9 ประโยค ดังที่มี

บัญญัติไวตั้งแตสมัยของรัชกาลที่ 2  สวนฝายรามัญ จะแบงลําดับการเรียนออกเปน 4 ขั้น คือ ขั้น 1 

เรียนอาทิกัมม หรือปาจิตตีย อยางใดอยางหนึ่ง ขั้น 2 เรียน มหาวัคค หรือจุลวัคค ขั้น 3 เรียนบาลี

มุตตกะวินัยวินิจฉัย และขั้น 4 เรียนปฐมสมันตปาสาทิกา 

                  การจัดการศึกษาของสงฆตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

      ในดานการศึกษาของคณะสงฆนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

เล็ง เห็นวาที่ผานมาการศึกษาพระปริยัติธรรมไดรับการอุปถัมภจากพระมหากษัตริยและชน

ชั้นสูง เพราะถือเปนหนาที่ของพระมหากษัตริยไทย แตการจัดการศึกษาของพระสงฆในชวงเวลา
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ดังกลาวนั้นมีลักษณะสําคัญคือ ไมมีระบบแบบแผนเปนรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะในดานการ

เรียนการสอน ซึ่งตรงขามกับในการสอบวัดความรูพระปริยัติธรรมที่กลับมีระเบียบปฏิบัติที่

เครงครัดและยุงยากหลายประการ  จึงเห็นไดวามีความขัดแยงกันอยูในตัว ดังนั้น พระองคจึงมี

ความคิดที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆใหมีระบบการศึกษาที่แนนอนชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้

แลว พระองคยังไดทรงสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมโดยทั่วไป คือใหจัดตั้งสํานักเรียนขึ้นตาม

วัดตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และใหมีการสอบไลพระปริยัติธรรมขึ้นทุกป ทรงสนับสนุนใหเจานาย 

ขาราชการและพระภิกษุจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวัดทั้งในกรุงและหัวเมือง 

     ชวงนี้เปนชวงที่คณะสงฆเขาไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาตามนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาหลังจากรัชกาลที่ 5 ทรงดําเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาใหทันสมัยตามแบบ

ตะวันตกตั้งแตขึ้นครองราชยไดไมนาน ทรงขอใหสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส 

เจาคณะรองคณะธรรมยุตินิกาย เปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาในหัวเมือง เพราะมีเหตุผลดังนี้ 

                  1) การศึกษาในหัวเมืองยังไมสามารถขยายตัวออกไปอยางกวางขวางไดตามที่รัฐบาล

ตองการ เนื่องจากกลไกของรัฐบาลยังไมพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแคลนกําลังคนที่มี

ความสามารถไปดําเนินการ 

     2) ความสามารถเฉพาะพระองคของสมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิร

ญาณวโรรส เจาคณะรองคณะธรรมยุตินิกาย เพราะทรงมีความรอบรูในการศึกษาแบบใหม ไดทรง

จัดการศึกษาในมหามกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเปนวิทยาลัยสงฆ เกิดผลดีเปนอยางมาก เพราะเรียนทั้ง

ภาษาไทย บาลี สันสฤต อังกฤษ คณิตศาสตรเบื้องตน และวิชาการอื่นๆ อีกหลายอยาง นอกจากนี้จัดให

มีการสอบแบบใหมดวยการสอบขอเขียนมีการคิดคะแนนในการสอบซึ่งเปนการตัดสินวาสอบได

หรือสอบตก ทําใหรัชกาลที่ 5 ทรงพอพระทัยมาก 

      3) คณะสงฆมีกําลังคน คือพระภิกษุที่สามารถอานออกเขียนได สามารถที่จะเปน

ครูสอน และนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่คือวัดซึ่งใชแทนโรงเรียนได ดังนั้นการที่คณะสงฆและ

พระภิกษุสงฆที่กระจายอยูตามหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักรเขามามีบทบาทชวยจัดการศึกษา

ในหัวเมือง ถือวาเปนการชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลไปไดบาง 

      กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสไดดําเนินการพิจารณาแตงต้ังพระราชาคณะที่มีความสามารถ

เปนผูอํานวยการประจํามณฑล แตไมครบทุกมณฑล เพราะหาผูที่มีความสามารถไมได ตอจากนั้น

ใหผูอํานวยการศึกษาประจํามณฑลตั้งผูอํานวยการศึกษาประจําเมือง เพื่อชวยกันดําเนินงาน

จัดการศึกษาตามนโยบายรัชกาลที่ 5 ทรงมอบหมายไว 

      หลังจากนั้นไมนาน ขาราชการและประชาชนที่มีความศรัทธาตอคณะสงฆ ก็ไดให

ความรวมมือชวยกันจัดสรางโรงเรียน จนกระทั่งมีโรงเรียนตั้งใหมเกิดขึ้นในหัวเมืองเปน

จํานวนมากและเร็วกวาที่รัฐบาลจะลงมือทําเองเสียอีก   ในระหวางที่กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสทรง
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ทําหนาที่เปนผู อํานวยการจัดการศึกษาในหัวเมืองอยู นั ้น  พระองคทรงตรวจพิจารณา

แบบเรียนทุกเรื่องที่กรมศึกษาธิการจะพิมพจําหนายดวยพระองคเอง 

      การจัดการศึกษาในหัวเมืองของคณะสงฆดําเนินตอมาจนถึง พ.ศ.2445 สมเด็จ

พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ทรงขอโอนจัดการศึกษาในหัวเมืองไปใหกระทรวง

ธรรมการดํา เนินการตอไป  ทั้งนี้เพราะพระราชาคณะที่เปนผูอํานวยการในหัวเมืองตอง

ประสบกับความยากลําบากในการเดินทาง ทําใหตองอาพาธอยูเสมอ ประกอบกับตองเกี่ยวของกับ

การเบิกเงินไปดําเนินการอันขัดกับขอวัตรปฏิบัติของสงฆ รัชกาลที่ 5 ทรงเขาใจเหตุผลจึงทรง

อนุญาต กระทรวงธรรมการจึงดําเนินการจัดการศึกษาในหัวเมืองแทนคณะสงฆนับแตนั้น

มา(ออนไลน, 2554)  

                  สาระสําคัญนโยบายการศึกษาของสงฆในปจจุบัน 
      สถาบันพระพุทธศาสนา ถือวาเปนสถาบันแรกที่ใหการศึกษาแกคนไทยตั้งแตอดีตมา 

การศึกษาเริ่มตนที่วัด วัดเปนศูนยกลางของกิจกรรม พระสงฆนอกจากเปนผูนําของชุมชนและยัง

เปนผูใหการศึกษาดานศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาควบคูกับการสอนหนังสือใหรูจักเขียน

และอานได ตลอดทั้งทําหนาที่ในการฝกฝนอบรม  

      นโยบายการศึกษาของสงฆในปจจุบัน เปนการศึกษาที่จัดใหแกพระภิกษุสามเณร โดย

คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ และสภามหาวิทยาลัยสงฆ เปนการศึกษาวิชาการ

พุทธศาสนา ไดแก การศึกษาพระปริยัติธรรมเปนหลักโดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ ปองกันมิใหมี

การเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปฎก  

      การปรับปรุงรูปแบบการศึกษาของคณะสงฆไทยที่ผานมาถือวาเปนไปไดอยางชา ๆ 

เพราะในขณะที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปหลายดานอยางตอเนื่อง แตการศึกษาของสงฆไทย

ในรอบ 180 กวาปที่ผานมา (นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งจัดใหมีการเรียนบาลีแบบ 9 ประโยคเปน

ครั้งแรก อีกทั้งหันมาเนนคัมภีรอรรถกถาเปนหลักสูตรแทนพระไตรปฎก) พูดไดวามีการปฏิรูป

อยางจริงจัง เพียงครั้ง เดียวเทานั้น  คือสมัยตนรัชกาลที่  6  โดยสมเด็จพระมหาสมณเจา 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งไมเพียงปรับปรุงหลักสูตรปริยัติธรรมแบบบาลีใหมีความทันสมัย

ขึ้น หากแตยังทรงริเริ่มใหมีหลักสูตรการศึกษาแบบนักธรรม โดยเนนความรูทางดานธรรมวินัยที่

เขากับแนวคิดความทันสมัยของยุคใหม แตแลวในชวงระยะเวลาไมกี่สิบประบบที่จัดวาทันสมัยนี้ก็

ถูกปลอยใหลาหลังไปในระยะที่ยาวนาน และตอมาไดมีการเลือกที่จะเปดระบบการศึกษาแบบ

ใหมๆ แทน เชน การจัดเรียนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยสงฆขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการของ

พระภิกษุสามเณรแทนรูปแบบการศึกษาแบบเดิมที่ไมสามารถรองรับความตองการดานการศึกษา

ของพระภิกษุสามเณรได   
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      ในวิถี ชี วิ ตข อง ค นไท ย ใ นอดีตนั้น  ป ระ ช า ชนช า วไ ท ย มีค วา มผู ก พั นอยู กั บ

พระพุทธศาสนา อาจเรียกไดวาพุทธวิถีชีวิต นอกจากนี้ชายไทยก็นิยมบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพอ

แม เมื่อลาสิกขาออกมาก็เปนที่นับถือของชุมชน สวนที่บวชไมสึกก็ทําการศึกษาพระธรรมวินัยจน

เปนผูนําทางศาสนา เปนเหตุใหการศึกษาของชนชาติไทยที่เจริญรุดหนามาถึงยุคปจจุบัน สวนหนึ่ง

พระสงฆเปนผูนํา เปนผูบุกเบิกและถายทอดสืบมายุคตอยุค  อาจเรียกไดวาการศึกษาไทย มี

พัฒนาการมาจากการศึกษาของคณะสงฆในอดีต และไดรับการอุปถัมภบํารุงจากพระมหากษัตริย 

ซึ่งทําหนาที่ในการปกครอง ยุคที่บานเมืองเฟองฟู การศึกษาก็เปนไปอยางตอเนื่องพระพุทธศาสนา

จึงเปนศาสนาที่ใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางยิ่ง จนสามารถกลาวไดวาระบบปฏิบัติทั้งหมด

ในพระพุทธศาสนาก็คือ ระบบแหงการศึกษา หรือฝกฝนพัฒนาตนเอง ดังเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 

ไตรสิกขานั่นเอง (สนิท  ศรีสําแดง,2534, หนา 25)  

       เมื่อกลาวถึงการปฏิร ูปการศึกษา ในสวนราชการก็ควรจะใหความสําคัญดาน

การศึกษาของสงฆ  โดยไมทอดทิ้งปลอยใหพระสงฆจัดการศึกษาเอง สวนราชการนั้นตองเขามา

ชวยพระสงฆเหมือนครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่พระองคทรงทําใหเปนตัวอยางมาแลว คือ เสด็จไปที่

วัดไปหาพระสงฆดวยพระองคเอง  ขอรองใหพระสงฆชวยเหลือเรื่องการศึกษา  ก็จะทําใหเกิดการ

รวมมือรวมใจในการพัฒนาการศึกษาใหเจริญกาวหนา  เพราะสังคมไทยปจจุบันนี้มีปญหาวิกฤติ

ทางพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ทางราชการและคณะสงฆจะตองรวมมือรวมใจ  เพราะใน

ยุคปจจุบันนี้ นโยบายการศึกษาถือเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ ่งที่จะตองมีการพัฒนา

การศึกษาทุกภาคสวนใหทันกับสังคมโลกปจจุบัน  พระสงฆสามารถที่จะมีบทบาทสนับสนุน

สงเสริมการศึกษาไทยไดในแงของคุณธรรม  จริยธรรม   

     สถานการณความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ทุกองคกรทุกหนวยงานหากหยุดยั้งการพัฒนา ยอมทําใหความเขมแข็งขององคกรนั้นๆลดหยอน

ขาดประสิทธิภาพไปได 

     สังคมโลกโดยเฉพาะองคการยูเนสโก(UNESCO)ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่

พึงประสงคสําหรับประชาคมโลกที่เรียกวา  Four Pillars of Education โดยพระเทพโสภณ(ประยูร  

ธมฺมจิตฺโต) (2546, หนา 25) เรียกวา จตุสดมภ 4 ไดแก 

       1. การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Learning to Know) แปลวา เรียนเพื่อรู  

หมายถึง การเรียนเพื่อเตรียมเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต 

       2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ (Learning to Do) แปลวา เรียนเพื่อทํา หมายความ

วา เรียนแลวตองนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
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       3. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Learning to Live Together) แปลวา การเรียนรูเพื่อ

การอยูรวมกับคนอ่ืนได หมายความวา เมื่อเรียนก็ใหรูจักการใชชีวิตในโรงเรียนรวมกับเพื่อน ๆ เมื่อ

จบการศึกษาก็ใหรูจักการใชชีวิตรวมกับสังคม 

       4. การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยภาพ (Learning to Be) แปลวา เรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

หมายความวา คนทุกคนมีศักยภาพภายในตน แตคนจะพัฒนาไดไมเทากัน การพัฒนาศักยภาพของ

คน คือ กระบวนการศึกษา คือการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  

       อยางไรก็ตามภายหลังที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ทําใหหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของสงฆพยายามเสนอ

แนวคิดมุมมองใหกับรัฐ รัฐเองก็พยายามเสาะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับแนวทางพัฒนา

การศึกษาของสงฆ ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติหรือแมแตนักวิชาการ

ทางศาสนา ตางก็พยายามระดมความคิด คนควาศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และขอเสนอแนะ

ที่ดีอันจะนําไปสูการพัฒนาทั้งระบบใหทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจพูดไดวา

แนวความคิดดังกลาวก็คือแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษา และมีขอเสนอแนะหลาย

ประเด็นที่นาสนใจใหกับการศึกษาสงฆแผนกนักธรรม และบาลี เชนมีขอเสนอตางๆที่มีมิติที่

นาสนใจโดย สรุปไดดังน้ี 

                   1. การปรับรื้อสรางระบบใหม (Reengineering) ดวยการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร

การศึกษา การมีหนวยงานที่ประสานกับภาครัฐ และที่สําคัญคือนโยบายการสรางระบบใน

องคกรสงฆ 4 ดานคือ 

           1) ระบบดานการปกครอง ปจจุบันสายนี้มีคอนขางมากเพราะมีอํานาจตอรอง 

           2) ระบบดานการเผยแผ ปจจุบันพระสายนี้มีนอยมาก 

           3) ระบบดานจัดการศึกษา มีอยูทั่วไปแตขาดเอกภาพไปคนละทิศ ทําคนละทาง 

           4) ระบบดานสถาปตยกรรม มีคอนขางนอยมาก การออกแบบวัด โบสถวิหารสวน

ใหญ ไปตามกระแสนิยม ขาดจิตวิญญาณเอกลักษณเฉพาะตนของชุมชน 

        2.  การเปลี่ยนถายเลือดใหม (Blood Transfusion) เชน สรางผูนําใหมีความสามารถ 

และสงเสริมใหมีงานทํา และทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการผลักดันใหขึ้นสูเวทีชั้นนําที่

โดดเดนใหภาคภูมิใจและเปนตนแบบที่ด ี

       3.  การจัดพื้นที่การศึกษา (Allocating Educational Area) พื้นที่ทางการปกครองคณะสงฆ

ไดแบงไวชัด เจน แตพื ้นที่ทางการศึกษา และทางการเผยแผและสถาปตยยังไมชัด เจน 

พระนักวิชาการ นักเผยแผ นักออกแบบ จะตองมีระบบการดํารงตําแหนงไมวาจะเปนวุฒิการศึกษา 

ระยะเวลา และสํานักงานบริหารงานจะตองมีที่ตั้งเปนเอกเทศนอกเขตวัด 
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           4.  การยกระดับผูเรียน (Upgrading The Quality of Learners) คณะสงฆตองกําหนด

กลุมเปาหมายดานผูเรียนใหชัดเจน เชน กลุมนักเรียน กลุมผูศรัทธา และกลุมผูสูงอายุ พรอมกันนี้ก็

ตองแบงระดับการศึกษา เปน 3 ชวงชั้น เพื่อจัดหลักสูตรใหเหมาะสมกับแตละกลุม 

       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวานโยบายการศึกษาของสงฆนับตั้งแตการ

จัดตั้งสถาบันศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นในป พ.ศ. 2432 ระบบการศึกษาของคณะสงฆไทยก็เริ่มมี

ระบบแบบแผนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จนถึงป พ.ศ. 2453 ซึ่งเปนปสุดทายแหงรัชกาลที่ 5 การจัดการศึกษา

คณะสงฆไทยไดเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  โดยมีแนวคิดการแยก “ธรรมะ” กับ “สังคม” 

ออกจากกัน ซึ่งแนวคิดดังกลาวนี้นาจะมีผลมาจากแนวความคิดเรื่อง “ความทันสมัย” ตามมาตรฐาน

ตะวันตกในเวลานั้นดวย  ซึ่ งอิทธิพลความทันสมัยนี้ เริ่มกอตัวขึ้นอย างชัดเจน ตั้ งแตที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยพระองคแรกของไทยที่ทรงสําเร็จ

การศึกษาจากตะวันตกไดเสด็จขึ้นครองราชย สิ่งที่เห็นไดชัดจากการแยกธรรมะกับสังคมออกจาก

กันของพระองคคือ การจัดการศึกษาของฝายบานแยกออกจากการศึกษาของฝายวัด ซึ่งนับเปนครั้ง

แรกของประวัติศาสตรการศึกษาไทย กลาวคือ รัฐจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาแกประชาชนแต

ผูเดียว สวนวัดทําหนาที่ใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรเทานั้น ซึ่งการดําเนินนโยบายการศึกษา

ของสงฆต้ังแตน้ันมาก็มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาตามยุคสมัย ดังจะเห็นไดจากตารางดังนี ้
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รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 2.13  รูปแบบการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยกอนที่จะมีการกอตั้ง 

                            สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติขึ้นในปพุทธศักราช 2545. 

ที่มา : สุภาพร  มากแจง และสมปอง  มากแจง, 2542, หนา 3. 

                   เมื่อกลาวถึงความสําคัญนโยบายการศึกษาของสงฆ อาจสรุปไดวาสถาบันการศึกษา

ของประเทศไทยมีรากฐานเริ่มแรกมาจากการเรียนการสอนหนังสือภายในวัด  โดยมีพระภิกษุสงฆ

ในทางพระพุทธศาสนาทําหนาที่เปนผูอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจามาอยางยาวนาน   บรรพบุรุษของไทยนิยมใหกุลบุตรของตนไดเขาศึกษาเลาเรียนในวัด  

โดยการนํากุลบุตรของตนถวายไวเปนลูกศิษยคอยรับใชพระภิกษุสงฆภายในวัด  หรือบางทานนิยม

บวชกุลบุตรเปนพระภิกษุ เพื่อศึกษาเลาเรียนหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาดังที่กลาวมา 

        ดังนั้น วัดจึงเปนจุดกําเนิดของการศึกษาในเบื้องตน  ตอมาไดมีการตั้งโรงเรียนในเขต

พื้นที่ของวัด จากการใหพระภิกษุสงฆมีบทบาททําหนาที่เปนครูสอนตามโรงเรียนตางๆ ที่ตั้งอยูใน

วัดจึงมีชื่อตามวัดตาง ๆ สืบทอดกันมาจนกระทั่งในปจจุบัน 

ระบบบริหารการศึกษาของคณะสงฆ 

มหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะอนุกรรมการมหาเถรสมาคม

ดานการศาสนศึกษา 
กรมการศาสนา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กองศาสนศึกษา 

กรมการศาสนา 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

แมกองบาลีสนามหลวง แมกองธรรมสนามหลวง

สํานักเรียน/สํานักเรียนคณะจงัหวดั 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาล ี แผนกธรรม 
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                  เมื่อภาครัฐมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติ  ตองการใหบุคคลในชาติมีความรู

คูคุณธรรม  ก็ดําเนินนโยบายโดยใชบุคลากรในศาสนาเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยให

ตัวแทนของศาสนาที่ทางราชการรับรองมีสวนในการกําหนดหลักสูตร  การเรียนการสอนใน

ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา พระสงฆก็เปนสวนหนึ่งของสังคมเมื่อการปฏิรูปทั้ง

ระบบบริหารราชการแผนดินและปฏิรูปการศึกษา พระสงฆก็ตองปฏิรูปบทบาทและการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาใหเขากับสาวะแวดลอมความเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อปรับตัวเอง

ใหทันกับเหตุการณ 

 

 การดําเนินการนโยบายการศึกษาของสงฆ  

1. การดําเนินการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาล ี

                   สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปจจุบัน  การศึกษาของพระภิกษุสามเณรไดรับการ

รับรองจากคณะสงฆและรัฐบาล ในรัชกาลปจจุบันการศึกษาแบงออกเปน 2  สายใหญๆดังนี้ 

คือ 1) ฝายพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี (นักธรรม-บาลี) และ2) ฝายพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา 

                  ระบบแผนกนักธรรมและบาลี มีการศึกษาตั้งแตระดับนักธรรมตรี-โท-เอก และ 

ระบบบาลี ตั้งแตประโยค 1-2  ถึง ป.ธ. 9  การศึกษาแบบเกาไดพัฒนามาเปนแบบใหมซึ ่ง

เรียกวา การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  ซึ่งมีความสัมพันธกัน กลาวคือ  แผนก

ธรรมแบงออกเปน  นักธรรมตรี  โท  และ เอก  แผนกบาลีแบงออกเปนประโยค 1-2  ถึงประโยค 9  

ที ่วาสัมพันธกันนั ้นคือผู ที ่จะสอบตองสอบไดนักธรรมตรีกอนเรียกวา เปรียญตรี จะสอบ

ประ โย ค 4   ขึ ้นไ ปตอง สอบ ไดนักธ รรมชั ้นโท กอนเรียก วา เปรียญโท  และผู จะ สอบ

ประโยค 7 ขึ้นไปตองสอบนักธรรมชั้นเอกไดเสียกอนเรียกวาเปรียญเอก  

       สวนระบบอภิธรรมนั้น มีหนวยงานหนึ่งเรียกวา อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย สังกัดอยู

กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง

สถานภาพใหเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลเมื่อป พ.ศ. 2540 อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย นี้

เดิมทีเดียวอยูในความดูแลของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา

เถระ) ในขณะที่ทานดํารงตําแหนงพระพิมลธรรม  สังฆมนตรีวาการองคการปกครอง  

ทานเปนเจาอาวาสและนายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเวลานั้น โดยมีวัตถุประสงค

หลักๆ ดังตอไปนี้คือ 

                        1. เพื่อใหผูศึกษามีความเขาใจในปรมัตถธรรมอันเปนสภาวะที่เกื้อกูลแกการปฏิบัติ

สมถะและวิปสสนากรรมฐาน 
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                        2. เพื่อใหผู ศึกษามีความรูความสามารถศึกษาเชื่อมโยงกับพระสุตตันตปฎก

และพระวินัยปฎก ที่มีความสัมพันธกันไมขัดแยงกันเกื้อกูลกัน 

            3. เพื่อประโยชนแกผูศึกษาที่จะนํามาใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

                        ปจจุบันนี้อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได

จัดดําเนินการศึกษามาเปนเวลา30 กวา ปและมีสาขาอยูทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานคร และ

ตางจังหวัดซึ่งไดมีบทบาทเผยแผธรรมในรูปแบบของการจัดการศึกษาพระอภิธรรมปฎก 

อรรถกถาและฎีกา  พระอภิธรรมตางๆ  

           2.  การดําเนินการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระบบนี้เปน

โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบจัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ซึ่งควบคุมโดย

กรมการศาสนาและกรมวิชาการ เปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.6) 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาพ.ศ.2535 

คําวา “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”หมายถึงโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในที่วัดหรือที่

ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใหการศึกษาแกพระภิกษุ สามเณร ตาม

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเรียนการสอน ดังที่แสดงในตาราง ดังนี้ 

 

 ตารางท่ี 2.1 โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) ตอป 

ม.1 ม.2 ม.3 
พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม 

1) สาระการเรียนรูพื้นฐาน       

   1.1  ภาษาไทย  120  120  120  

   1.2  คณิตศาสตร 120  120  120  

   1.3  วิทยาศาสตร 120  120  120  

   1.4  สังคมศึกษา ศาสนาฯ    120  120  120  

   1.5  สุขศึกษา และพลศกึษา 40  40  40  

   1.6  ศิลปะ 40  40  40  

   1.7  การงานอาชีพ ฯ 80  80  80  

  1.8  ภาษาตางประเทศ 80  80  80  

  รวม 8 กลุมสาระพื้นฐาน 720  720  720  
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ตารางท่ี2.1 (ตอ) 

2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม       

   2.1 คณิตศาสตร  80  80  80 

   2.2 สังคมศึกษา ศาสนาฯ       

        -ศาสนปฏิบัต ิ  40  40  40 

         -ธรรมวินัย  40  40  40 

  2.3  ภาษาตางประเทศ         

        -ภาษาบาลี  80  80  80 

           -ภาษาอังกฤษ  80  80  80 

รวมสาระเพิ่มเติม  320  320  320 

3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        -กิจกรรมแนะแนว 

        -กิจกรรมชุมนุม 

40 

40 

 40 

40 

 40 

40 

 

-กิจกรรมเสริมสราง     

คุณธรรมจริยธรรม 

40  40  40  

       -กิจของสงฆ 40  40  40  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 160  160  160  

รวมเวลาเรียน 1,200 1,200        1,200 

     

   ตารางท่ี2.2 โครงสรางหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชวงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) ตอป 

ม.4 ม.5 ม.6 
พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม 

1) สาระการเรียนรูพื้นฐาน       

   1.1  ภาษาไทย  80  80  80  

   1.2  คณิตศาสตร 80  80  80  

   1.3  วิทยาศาสตร 120  120  120  

   1.4  สังคมศึกษา ศาสนาฯ    80  80  80  

   1.5  สุขศึกษา และพลศกึษา 40  40  40  



84 

 

 

 

ตารางท่ี2.2 (ตอ) 

   1.6  ศิลปะ 40  40  40  

   1.7  การงานอาชีพ ฯ 80  80  80  

  1.8  ภาษาตางประเทศ 80  80  80  

  รวม 8 กลุมสาระพื้นฐาน 600  600  600  

2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม       

   2.1 คณิตศาสตร  120  120  120 

   2.2 วิทยาศาสตร       

          -ฟสิกส  120  120  120 

         -เคมี 

         -ชีววิทยา  

 120 

80 

 120 

80 

 120 

80 

         -โลกและอวกาศ  40  40  40 

   2.3  สังคมศึกษา ศาสนาฯ        

        -ศาสนปฏิบัต ิ  40  40  40 

         -ธรรมวินัย  40  40  40 

  2.4  ภาษาตางประเทศ         

        -ภาษาบาลี  80  80  80 

        -ภาษาอังกฤษ  80  80  80 

รวมสาระเพิ่มเติม  720  720  720 

3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        -กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  

        -กิจกรรมชุมนุม 40  40  40  

-กิจกรรมเสริมสราง     

คุณธรรมจริยธรรม 

 

40 

 \ 

40 

  

40 

 

       -กิจของสงฆ 40  40  40  

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 160  160  160  

รวมเวลาเรียน 1,480 1,480 1,480 

 ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ 2550, หนา 6-7. 
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              หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการมี 8 กลุมสาระ ไดแก

ภาษาไทย ,  คณิตศาสตร ,วิทยาศาสตร,  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,  สุขพลศึกษา, 

ศิลปะ,การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีวิชาพระปริยัติ

ธรรมประกอบดวย วิชาภาษาบาลี  และวิชาธรรมวินัยเปนวิชาเฉพาะ ในสวนของวิชาสามัญ

ใดที่ขัดแยงตอพระธรรมวินัย หรือไมเหมาะสมตอสมณะไดมีการปรับปรุงแกไขและทําความ

ตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ (ฝายการศึกษาพระปริยัติธรรม, 2552, หนา 3) 

      สําหรับมัธยมศึกษาตอนตน ตองจบชั้นประถมศึกษาปที่6 หรือเทียบเทา ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายตองจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา  และตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรจากเจาอาวาสวัดที่พํานัก หรือพระภิกษุที่ไดรับมอบหมายจากเจาอาวาสวัดดังกลาว  และ

ที่สําคัญใหมีคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมประกอบไปดวยผูแทนจากหลาย

ฝายโดยมีอธิบดีกรมการศาสนาเปนประธาน คอยควบคุมดูแลจัดการศึกษาใหมีการศึกษา

พระปริยัติธรรมเปนหลัก และปองกันมิใหมีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยใหผิดไปจากพระบาลี

ในพระไตรปฎก ถามีสิ่งใดผิดเพี้ยนใหกรมการศาสนาโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษาของ

คณะสงฆสั่งปดการดําเนินการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญแหงนั้นๆ ได   

      โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการออก

ระเบียบมาชวยจัดควบคุมโดยกรมการศาสนา และกรมวิชาการ เปนการจัดการศึกษาในระดับมัธยม

ตนและมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.6) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. 2535 สําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เจาอาวาสเปน

ผูจัดการและตองขออนุญาตจัดตั้งจากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการดวยความเห็นชอบของ

ประธานสภาการศึกษาของคณะสงฆ ถาอยูตางจังหวัดเจาอาวาสตองเสนอเรื่องผานผูวาราชการ

จังหวัดเพื่อผูวาราชการจังหวัดจะไดพิจารณาเสนอกรมการศาสนา เงื่อนไขในการของจัดตั้งที่สําคัญ

คือตองมีที่เรียนหรือหองเรียนและมีจํานวนนักเรียนที่เปนพระภิกษุสามาเณรไมต่ํากวา 20 รูป 

คุณสมบัติของนักเรียน ตองเปนพระภิกษุสามเณร       

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปนการจัดการศึกษาอีกแผนกหนึ่งของ 

คณะสงฆ  ซึ ่งเปนการสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรียนวิชาสามัญ

ควบคูกันไปกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม- บาลี  โดยมีบริบทของการจัดการศึกษา

ที่สําคัญ คือ  สนับสนุนการสรางศาสนทายาท ทั้งนี้โดยการสนับสนุนของทางราชการและ

คณะสงฆที่ประสงคจะใหพระภิกษุสามเณรไดมีโอกาสที่จะเรียนรูทั้งวิชาทางธรรมและทาง

โลกควบคูกันไป  เพื่อใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ในการนําหลักธรรมไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวันและเผยแผอบรมสั ่งสอนประชาชนได  สามารถธํารงสืบตอ

พระพุทธศาสนา  และหากมีความจําเปนตองลาสิกขาไป  ก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษา
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ในระดับสูงขึ้น สรางประโยชนใหแกบานเมืองตอไป แตกอนนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 และศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม(บาลี,ธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติ)ภายใต

กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548  ปจจุบันมีกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ 

จํานวน 14 กลุม โดยแยกได ดังนี้  

1. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่1 มีโรงเรียน จํานวน 15

โรง ประกอบดวย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม ปทุมธานี  

       2. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 2 มีโรงเรียน จํานวน 22 โรง 

ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปตตานี ยะลา ระนอง สงขลา 

สตูล สุราษฎรธานี  

       3. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่  3  มีโรงเรียน จํานวน 25 

โรง ประกอบดวย  จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี 

ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง อุทัยธานี  

       4. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 4  มีโรงเรียนจํานวน 25 

โรง ประกอบดวย  จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย 

อุตรดิตถ  

     5. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 5 มีโรงเรียนจํานวน 40 

โรง ประกอบดวย  จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน  

     6. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 6 มีโรงเรียนจํานวน 55 

โรง ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย นาน พะเยา แพร ลําปาง  

     7. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่  7  มีโรงเรียนจํานวน 44 โรง 

ประกอบดวย  จังหวัดขอนแกน เลย หนองบัวลําภู  

     8. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่  8  มีโรงเรียนจํานวน 38 

โรง  ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร หนองคาย อุดรธานี มีโรงเรียน   

       9. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่  9  มีโรงเรียนจํานวน  34 

โรง ประกอบดวย  จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ   

    10.  กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 10  มีโรงเรียนจํานวน  41 โรง 

ประกอบดวย  จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม  มหาสารคาม รอยเอ็ด  
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    11.  กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 11 มีโรงเรียนจํานวน  43 

โรง ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร   

    12.  กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 12  มีโรงเรียนจํานวน 12 

โรง ประกอบดวย  จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว   

    13. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 13 (จีนนิกาย)  มีโรงเรียน

จํานวน 3 โรง ประกอบดวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงราย    

                14. กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 14 (อนัมนิกาย) มีโรงเรียน

จํานวน 3 โรง ประกอบดวย จังหวัด กรุงเทพมหานคร สงขลา อุดรธาน ี

                         3.  การดําเนินการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดรับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่5 โดยพระองคมีพระราชปณิธานใหสถาบันทั้ง2 แหง เปนสถานศึกษา

วิชาการชั้นสูงของคณะสงฆ  

     ปพ.ศ.  2490 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดเริ่มเปดการศึกษาเปน

มหาวิทยาลัยสงฆขึ้นเปนครั้งแรก แตในขณะนั้นคณะสงฆยังมิไดรับรองใหเปนการศึกษาของสงฆ

อยางเปนทางการ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 มหาเถรสมาคมจึงไดออกคําสั่งมหาเถร

สมาคมเรื่องการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ อันเปนการรับรองการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆให

เปนการศึกษาของคณะสงฆอยางเปนทางการ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเปนพระเถระ

ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบดวยทั้งพระภิกษุและ

ฆราวาส (ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ไดดําเนินการนโยบายการศึกษา

เปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก) 
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การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่5 ได

ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชา

ชั้นสูงสําหรับพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ เมื่อปพุทธศักราช 2430  

    พุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ใหมีสถานภาพเปนนิติบุคคล และเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 114 ตอนที่ 51 ก  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2540 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 

        ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดทําการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก โดยเปดทําการเรียนการสอนในคณะตางๆดังนี้ 

                                 1. บัณฑิตวทิยาลัย  

 2.  คณะพุทธศาสตร  

 3.  คณะครุศาสตร  

 4.  คณะมนุษยศาสตร  

 5. คณะสังคมศาสตร   

                  เพื่อเปนการสนองตอบและใหบริการดานการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ  ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก   ไดศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและ

วิชาการชั ้นสูง  ตลอดทั ้ง เปนการบูรณาการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเขากับศาสตร

ส ม ัย ใ ห ม ต า ม พ ัน ธ กิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ใหเปน“บัณฑิต”ทางดานวิชาการพระพุทธศาสนา  ที่สามารถถายทอดความรูวิชาการ

พระพุทธศาสนาใหกับสาธารณชนและเปนผูนําทางสังคม ซึ่ง เปนไปตามพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่  5 

ที่พระองคไดทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น      

               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต

ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว 4 ดานคือ  

            1) การดําเนินการดานการจัดการศึกษา  

            2) การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา  

            3) การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม  

            4) การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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โดยผูวิจัยจะกลาวถึงเร่ืองดังกลาวตามลําดับ 

 

1. การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการศึกษาตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย สวนสําคัญอีกอยางคือเพื่อเปนการสนองตอบนโยบายการศึกษาของ

สงฆและเปนการเผยแผพระพุทธศาสนา (กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, 2555, หนา 5) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถโดยมี

นโยบายในการจัดการศึกษา ดังนี้  

               1.1 ผลิตบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมุงเนนผลิตบัณฑิตทุกระดับ โดยมหาวิทยาลัยมี

เปาหมายที่ชัดเจนที่จะผลิตและพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 9 ประการ คือ 

M – Morality : มีปฏิทานาเลื่อมใส 

A – Awareness  : รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

H – Helpfulness : มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 

A – Ability : มีความสามารถในการแกปญหา 

C – Curiosity : มีความใฝรูใฝคิด 

H – Hospitality : มีน้ําใจเสียสละเพื่อสวนรวม 

U – Universality : มีโลกทัศนกวางไกล 

L – Leadership : มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา 

A – Aspiration : มีความมุงมั่นพัฒนาตนใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

         มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตควบคูไปกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเสริมสรางประสบการณตรงแกนิสิตซึ่งมีผลตอการ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและมหาวิทยาลัยไดผลิตบัณฑิตเพื่อใหบําเพ็ญประโยชนตอ

สังคมและประเทศชาติมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในดานการผลิตบัณฑิตในบางสวน ดังสถิติ

ที่แสดงในตารางดังนี ้
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 ตารางท่ี2.3  แสดงรายการผลิตบัณฑิต จํานวนหลักสูตรและสาขาที่เปดสอน และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

ที่มา :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 

 

                            รายการ 

                  ปพุทธศักราช 

     

ระดับการศึกษา 

 

2550 

 

2551 

 

2552 

 

2553 

 

2554 

 

2555 

 

จํานวนนิสิตใหม(รูป/คน) 

ปริญญาตรี 9,203 10,825 13,140 15,871 16,416 19,172 

ปริญญาโท 536 776 1,096   1,195   1,779 2,950 

ปริญญาเอก   45 109     203    166 339 889 

จํานวนหลักสูตร 

และสาขาวิชาที่เปดสอน 
 

 

 

ปริญญาตรี   25    33       97     153 160 160 

ปริญญาโท    8    14       20      27 29 29 

ปริญญาเอก    2      3        4       5   7 7 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

(จํานวนนิสิตตามปที่เขารับปริญญาบัตร) 
 

 

 

 

ปริญญาตรี 1,633 1,658     1,661    1,795 2,433 3,017 

ปริญญาโท     81 149       164     268    357 641 

ปริญญาเอก     5    7        12        9     12 20 
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                            1.2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  

                            มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มี

คุณภาพไดมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความตองการของสังคม คณาจารยมีความรูความชํานาญ

วิชาการดานพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตรเปนที่ปรากฏ มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่มี

คุณภาพและเพียงพอ เชน การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการดานพระพุทธศาสนาและดาน

สังคมศาสตร โดยไดปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย ดังนี ้

                     

                        หลักสูตรทีป่รับปรุงและพัฒนา 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสวนงาน5คณะจัดการศึกษาในสวนกลาง 

คือ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะสังคมศาสตร ใน

สวนภูมิภาค มี 10 วิทยาเขต 8 วิทยาลัยสงฆ 9 โครงการขยายหองเรียน 18 หนวยวิทยบริการ และมี

สถาบันสมทบทั้งในประเทศและตางประเทศ7 แหง ซึ่งทําหนาที่จัดการศึกษาดานหลักสูตรการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีนิสิตตองศึกษาหมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา 30 

หนวยกิต และฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานทุกป ปละไมนอยกวา 10 วัน นิสิตระดับปริญญาโท ตอง

ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เปนเวลา 

30 วัน นิสิตปริญญาเอกตองศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และฝกปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานเปนเวลา 45 วัน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555) 

              1) ระดับปริญญาตรี  เปดสอน 33 สาขาวิชา คือ คณะพุทธศาสตร 13 สาขาวิชา 

คณะครุศาสตร 9 สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร 5 สาขาวิชา และคณะสังคมศาสตร 6 สาขาวิชา โดย

หลักสูตรทั้งหมดนี้ ยังไดเปดสอนที่วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายหองเรียน หนวยวิทยบริการ 

และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย   (มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554) 

       2) ระดับปริญญาโท เปดสอนแผน ก (2) 10 สาขาวิชา คือ (1) พระพุทธศาสนา  

(2) ปรัชญา (3) ธรรมนิเทศ (4) วิปสสนาภาวนา (5) รัฐประศาสนศาสตร (6) การบริหารการศึกษา 

(7) ชีวิตและความตาย (8) ภาษาศาสตร (9) พุทธศาสตรและศิลปะแหงชีวิต (10) การจัดการเชิงพุทธ 

และ (11) ศาสนาเปรียบเทียบ 

     3) ระดับปริญญาเอก เปดสอน 5 สาขาวิชา คือ (1) พระพุทธศาสนา  (2) ปรัชญา 

(3) บาลีพุทธศาสตร (4) รัฐประศาสนศาสตร  และ (5) การจัดการเชิงพุทธ  

                           1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                          มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

บริการขอมูลทางวิชาการผานเครือขาย MCUnet ครอบคลุมทั้งสวนกลางและภูมิภาค เชื่อมโยงกับ

เครือขายบริการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
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             มหาวิทยาลัยไดพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรหลักเรียกวา  “MCUNet” 

(Mahachulalongkorn rajavidyalaya University Network) เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยในสวนกลาง

กับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และสถาบันสมทบ เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ระหวางกัน รวมถึงการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ โดยการ

เชื ่อม เข าก ับโครงขายบร ิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(MOENet)และ

กระทรวงศึกษาธิการ (UNiNet) นอกจากนี้ยังไดพัฒนาขอมูลตาง ๆ ประกอบดวย 

1. ดานเครือขาย  (Network) เชื่อมโยงสวนกลางวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ 

หองเรียน หนวยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ เขากับเครือขายอุดมศึกษา MOENet และเครือขาย

กระทรวงศึกษาธิการ MOE Net ปจจุบันมีสมาชิกในเครือขาย 39 แหง ใชงานไดเปนอยางดี มี

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานเครือขาย สามารถแกไขปญหาเบื้องตนครบทุกแหง 

2. ดานเนื้อหา (Broad Cast) ระบบบริการจัดการขอมูล MCU Website (Back 

Office) มีระบบ 12 ระบบ 45 เว็บไซต แยกตามสวนงาน มีผูรับผิดชอบเว็บไซต 45 รูป/คน จากการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย ชั้นนําของโลกเปนดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications 

และมีการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพรบนอินเตอรเน็ต นอกเหนือจากการวัดดวยดัชนีการตีพิมพ

ผลงานวิจัยและการอางอิงผลงานวิจัย ที่ เรียกวา Bibliometric indicators เทานั้น หรือวัด

ความสามารถในการเปน “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (E-University)” นั่นเอง 

                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดยกระดับขีดความสามารถของระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ (Visionary Technology in Library Solutions : VTLS) เนนการจัดหาจัดทํา

ทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะฐานขอมูลขอความเต็ม (Full Text Database) หนังสืออิเลคทรอนิค 

(E-book) บทเรียนออนไลน (Courseware) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสามารถเขาไปเยี่ยมชม และอานไดที่หนา Webpage ของมหาวิทยาลัย หัวขอ 

“ระบบศึกษาดวยบทเรียนออนไลน” หรือที ่URL : http://www.mcu.ac.th   

            สําหรับทรัพยากร สารสนเทศรูปแบบตาง ๆ และอุปกรณที่จัดใหบริการเพื่อการ

เรียนการสอนการวิจัย และอื่น ๆ ที่พรอมใหบริการ  

 

                  1.4  การสงเสริมการศึกษาโดยใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

                   มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนการ

สอน จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

                          1) โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูพระพุทธศาสนา 

โดยการสงเสริมคณาจารยมหาวิทยาลัยทุกสวนงาน รวมกันพัฒนาเอกสาร ประกอบการสอน
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รายวิชาพื้นฐาน ดําเนินการไปแลวจํานวน 15 รายวิชา โครงการนี้มีผลสืบ เนื ่องใ นก า รผ ลิต

เนื้อหารายวิชาสนับสนุนการเรียนรูในระบบการเรียนรูทางไกล(E-Learning)   

                           2) โครงการจัดทําขอสอบกลาง เปนโครงการตอเนื่องจากโครงการแรก โดยเนื้อหา

รายวิชาที่พัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรียบรอย มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหคณาจารยทุกสวน

งานเขามามีสวนรวมในการจัดทําคลังขอสอบกลาง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู และ

ผลการเรียนรูสําหรับผูเรียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ไดจัดทําและดําเนินการใชแลว จํานวน 

10 รายวิชา 

  

2.  การดําเนินการ ดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา                              

    มหาวิทยาลัยมมีการจัดระบบการทําวิจัยที่เนนการวิจัยดานพระพุทธศาสนาและ

สังคมศาสตร มีกระบวนการขั้นตอนจัดระบบงานวิจัย  

                                2.1 พัฒนาการบริการจัดการวิจัย 

             1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรทุนการวิจัย โดย

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

             2.  พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในการอนุมัติและจัดสรรทุน โดย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 

                 3.   เสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะหโครงการหรือตรวจรายงานการวิจัยตอ

อธิการบด ี

                4.   พิจารณาและรับรองรายงานความกาวหนาการวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

                                          5.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเสนอตอสภามหาวิทยาลัยสภา

วิชาการ และคณะกรรมการการเงิน และทรัพยสินปละไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง 

             6.   จัดทําฐานขอมูลเพื่อการวิจัย 

                          มหาวิทย าลัยไ ดจัดส รรงบ ประม า ณส นับ สนุนก ารวิจัย  เปนจํานวน 

27,073,600 บาท คิดเปนรอยละ1.84 แบงเปนทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณบริหารงานวิจัย

และสมทบเขากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในป 2554 มีโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น  47 โครงการ(รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554)    

              เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ไดมีผลงานวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ

เพื่อสรางองคความรูควบคูไปกับการเรียนการสอน  เนนความรูในพระไตรปฎก  และพัฒนาความรู

ทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนําองคความรูมาประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา  รวมทั้งการ
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นําความรูที ่คนพบมาประยุกตใชแกปญหาดานศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม  และจะ

ดําเนินการวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน  

                               2.2  พัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรใหเปนศูนยประสานและทําวิจัย ดาน    

      พระพุทธศาสนานานาชาติ                      

                               มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยรวมกับภาคเอกชนและหนวยงานของ

รัฐอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตรแสวงหาความรวมมือกับสวน

งานตางๆ ดังนี้ 

1) เปดศูนยประสานงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา 

2 แหง ไดแก วัดไทยวอชิงตัน ดี.ซี. และวัดพุทธออริกอน มลรัฐออริกอน 

2) เปดศูนยประสานงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ณ นครเซนตปเตอรเบิรก 

ประเทศรัสเซีย 

3) รวมมือดานการวิจัยกับประเทศญี่ปุน 

4) รวมมือดานการวิจัยกับประเทศจีนไตหวัน 

5) รวมมือดานการวิจัยกับประเทศจีน 

6) รวมมือดานการวิจัยกับประเทศเกาหลี 

7) รวมมือดานการวิจัยกับประเทศเวียดนาม 

                               2.3 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลาการของมหาวิทยาลัยทําวิจัยและใชความรู 

จากการวิจัยเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

                             มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถในการทําวิจัย  การ

เขียนตําราทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการทําวิจัย  

การเขียนตํารา ทางวิชาการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 โครงการ ไดแก 

                      1.โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตร “การเขียนโครงการวิจัย”หลักสูตร “การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและเก็บ

ขอมูล” หลักสูตรการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัย” หลักสูตร”การเขียนบทความวิจัย” 

                        2. โครงการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ 3 ภาษา ประกอบดวย ภาษาบาล ี

ภาษไทย และภาษาอังกฤษ 

                       3.โครงการสัมมนาทางวิชาการการสรางผลงานวิจัยและการจัดการความรู

ทางสังคมศาสตร 

                                    4 .โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการเรียนรู

พระพุทธศาสนา 



95 

 

 

 

                        5.โครงการพัฒนาหนังสือประกอบการศึกษาพระปริยัติธรรม 

                                    บุคลากรมหาวิทยาลัยดําเนินการวิจัยปการศึกษา 2553 จํานวน 5 หัวเรื่อง

(รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553) 

                               2.4 สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัย  

                         จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกและภายใน

สถาบัน ตออาจารย ประจําปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยจํานวน 

12,069,800 บาท จํานวนอาจารย จํานวน 397 รูป/คน คิดเปนอัตราสวนงบประมาณเทากับ 

30 ,403 บาท ตอจํานวนอาจารยประจํารูป/คน มีงานวิจัยสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ จํานวน 48 หัว เรื่อง คิดเปนอัตราสวนอาจารยประจําตองานวิจัยสรางสรรค

เทากับ 8 .27 ตอ 1 และมีโครงการวิจัยใหมจํานวน 50 หัวเรื่อง มีโครงการวิจัยที่เผยแพรระดับ

นานาชาติจํานวน 48 หัวเรื่อง 

                               ดําเนินการเผยแพรผานสื่ออื่นๆ ไดแก 1)  จัดทําวารสารภาษาอังกฤษ Journal of 

International Buddhist Studies 2)  เผยแพรขอมูลรายชื่อโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ผานทางเว็บไซรของสวนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร (รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2553)  

 

 3. การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

                 เพื ่อใ ห ง า นบ ร ิก า รว ิช า ก า รแก ส ัง ค ม   ทั ้ง ด า นก า ร เ ผ ย แผ ค ว า ม รู ท า ง

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตของประชาชน  การพัฒนาชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนาและ

สงเสริมกิจการคณะสงฆ  ดําเนินไปดวยความคลองตัว  สอดคลองและเหมาะสมกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและสนองนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให

สวนงานที่รับผิดชอบจัดโครงการ  

                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดสนองนโยบายของรัฐบาล 

และคณะสงฆในการใหการศึกษาแกเยาวชนไทย โดยเฉพาะผูดอยโอกาสทางการศึกษาจากชนบท 

ซึ่งสนใจเขามา บรรพชา-อุปสมบท เพื่อการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยและวิชาการชั้นสูงอื่นๆ 

นิสิตสวนใหญเปนพระภิกษุสามเณร และเปดโอกาสใหกับประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเลาเรียน

ทางดานพุทธศาสนาในลักษณะบูรณาการ เขากับศาสตรแขนงตาง ๆ อันจะทําใหผูที่นับถือ

พระพุทธศาสนาสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางสงบสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง

เปนสถาบันการศึกษา ที่เปนสื่อกลางในการสรางสรรคประโยชนสุขทั้งตอฝายพุทธจักร และฝาย

อาณาจักร 
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            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใหการสนับสนุนงานบริการ

วิชาการแกสังคมควบคูไปกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาสังคมโดย

สวนรวม โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแกนในการดําเนินการนับเปนการสงเสริมกิจการของ

คณะสงฆไทยในดานการศึกษา และการเผยแผใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนี ้

 

                  3.1 การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเชิงรุก 

                             จัดกระบวนการและระบบการใหการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา เปน

การพัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม และการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสูสากล มีกระบวนการเผยแผธรรมะสูสากลที่หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยได

ใหบริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกสังคมในหลายชองทาง ไดแก 

1) Online Media ในรูปแบบบทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ Video on-

Deman ดูรายการขอมูลที่ใหบริการไดที่หนาเว็บหลักมหาวิทยาลัย URL: http://www.mcu.ac.th 

และรายการวิทยุ Online 7 สถานีไดแก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ 

กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วิทยาเขตขอนแกน, วิทยาเขตนครราชสีมา, วิทยาเขตแพร, วิทยาเขตสุรินทร,และวิทยาเขตอุบลราชธาน ี

                        2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการสืบคนพระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย บนซีดีรอม URL: http://www.mcu.ac.th/mcutrai  

        3) โครงการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ซึ่งเปนโครงการ

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน URL: http://www.evacap.com   

       4) จัดทําสื ่ออิเล็กทรอนิกสบริการแกสังคมไดแก (1) พระไตรปฎกภาษาไทย 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบนดีวีดีรอง (2) ดีวีดีสื่อการเรียนรูคายคุณธรรม (ความรวมมือกับ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม) (3) ซีดีโครงการการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนํา 

       5) โครงการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุโทรทัศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ใหความสําคัญตอการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผานสื่อสารมวลชนแขนงตางๆ 

โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกระดับ

และครอบคลุมพื้นที่กวางขวางกวาสื่อประเภทอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการเผยแผธรรมะทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศนขึ้นออกอากาศทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
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                               3.2 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 

        ตามที่คณะสงฆไดเคยจัดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศมาครั้ง

หนึ่ง  ระหวางป  พ.ศ.2510 - 2511 แลวก็หยุดชะงักลงเปนเวลายาวนานจนถึงป  พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยโดยการรองขอจากสมัชชาสงฆไทยในสหรัฐอเมริกา และ

รวมมือกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศขึ้นเปน

รุนแรก และทําการอบรมเรื่อยมาจนสําเร็จไปแลว 18 รุน(ปละ1 รุน) แมจะมีพระธรรมทูตของ

โครงการถึง 1,286 รูป ซึ่งประมาณรอยละ 60-70 % ถูกสงออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศตาง ๆ 

เกือบทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีวัดและศูนยกลางพระพุทธศาสนาอยูมากกวา 93 แหง 

                               ใ น ส ถ า น ก า ร ณ ป จ จุ บั น นั้ น  ค ว า ม ต อ ง ก า ร พ ร ะ ภิ ก ษุ ไ ท ย ไ ป เ ผ ย แ ผ

พระพุทธศาสนาในตางประเทศไดเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เปนเพราะสังคมนั้นๆ

ไดมองเห็นความสําคัญของพระภิกษุสงฆเปนผูมีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมศาสนาหลากชนิด

ในวัดที่ เปนศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาในประทศนั้น ๆ ในสวนพระภิกษุผูทําการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในตางประเทศก็ประสบกับปญหาอุปสรรคมากมาย เชนปญหาการใชภาษาทองถิ่น 

การปรับตัวใหเขากับอากาศ อาหาร และวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการสื่อหลักธรรมและ

จิตภาวนาอยางชัดเจน ซึ่งโครงการอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดใหมีการอบรมแกพระภิกษุที่จะไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่ตางประเทศ

ถือไดวาเปนอีกโครงการที่พัฒนาศักยภาพของพระนักเผยแผใหมีความพรอมและทําการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเปนอยางด(ีออนไลน, 2013) 

                3.3 โครงการสนับสนุนการเผยแผศีลธรรม นําธรรมะสูสังคม 

                 มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เปนสถาบันการศึกษาทาง

พระพุทธศาสนา ที่มีศักยภาพในการพัฒนาศีลธรรมใหกับสังคม สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด

ชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม และจริยธรรมสอดคลองกับบริบททางสังคมไทยที่ให

โรงเรียนจัดการศึกษาที่นําหลักพุทธธรรมเขาไปบูรณาการที่เรียกวาโรงเรียนวิถีพุทธ หรือโรงเรียน

คุณธรรมชั้นนํา หลักสูตรในโครงการแบงออกเปน 3 กิจกรรมตามระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ไดแก  

1. กิจกรรมธรรมะสูโรงเรียน (Dhamma to School) เนนการบรรยาย ระยะใน

การดําเนิน กิจกรรม 3-6 ชั่วโมง 

2. กิจกรรมธรรมทายาท (Dhamma to Teens) เปนกิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

เพื่อฝกฝนการดําเนินชีวิต ใหมีจิตสํานึก มีวินัย และความสงบ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน 

3. กิจกรรมธรรมะนําสมัย (Dhamma in Trend) เนนการฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมนําสมัย สําหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย ขาราชการ และบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมง – 3 วัน (3 คืน) ดังรายการในตารางดังนี ้
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          ตารางท่ี 2.4 แสดงผลการดําเนินการที่มีผูเขารวมโครงการ  

  

กิจกรรม จํานวนผูรับบริการ/คน 

1. กิจกรรมธรรมะสูโรงเรียน 

2. กิจกรรมธรรมทายาท 

3. กิจกรรมธรรมะนําสมัย 

19,447 

50,729 

7,280 

            ที่มา : รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

                 3.4 โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา (ธรรมจาริก) 

                 มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการอบรมวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

สําหรับประชาชน สงเสริมใหเปนประชากรที่ดีมีคุณภาพของประเทศ อีกทั้งบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยที่จบ ออกมารับใหพระศาสนาและสังคมเปนจํานวนมากในแตละป มหาวิทยาลัย จึงได

สงเสริมใหบัณฑิต สวนหนึ่งขึ้นไป ปฏิบัติ ศาสนกิจอาสาพัฒนาขาวเขาเฉลี่ยปละประมาณ 30 รูป เพื่อ

ไปอบรมใหความรู ดานพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

                 3.5 โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 

                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหคณาจารย 

เจาหนาที่ พระบัณฑิต นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบําเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติ 

พระพุทธศาสนา ในระหวางปดภาคการศึกษา โดยในโครงการจัดใหมีการศึกษาตามหลักสูตรที่มี

เนื้อหาบูรณาการ ควบคูกับกิจกรรมที่สงเสริม ใหเกิดกระบวนการเรียนรูประสบการณตรง แบงกิจกรรม

ออกเปน 3 ภาคหลัก ไดแก     

     

ตารางท่ี 2.5 โครงการจัดใหมีการศึกษาตามหลักสูตรที่มีเนื้อหาบูรณาการ 

ภาควิชาการ ภาคปฏิบัต ิ ภาคกิจกรรม 

วิชาศีลธรรม จริยธรรม ทําวัตรสวดมนต กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม 

วิชาพุทธประวัติ ฝกสมาธิแผเมตตา กิจกรรมวาทศิลปและตอบปญหา 

วิชาศาสนพิธี ฝกวิชาชีพ กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

วิชาวัฒนธรรมไทย วิชาความรูทั่วไป  
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             โดยจําแนกประเภทผูเขารวมโครงการตามตาราง ดังน้ี                                          

                  ตารางท่ี 2.6    จํานวนหนวยอบรมและและผูเขารวมโครงการ 

1. หนวยอบรม 

2. ภิกษ ุ

3. สามเณร 

4. ศีลจาริณ ี

5. เยาวชน 

6. ประชาชน 

       295      หนวย 

     49        รูป 

          26,802        รูป 

               397        คน 

           23,105       คน 

           34,716       คน 

                ที่มา : รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 

                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดใหมีโครงการบรรพชาและอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอน ในชวงเดือนเมษายนของทุกป ตั้งแตปพุทธศักราช 2523 เปนตนมา โดยการ

อบรมเยาวชน ประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยูในหลักศีลธรรม และสามารถ

นําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการหางไกลอบายมุข สิ่งเสพยติดทุกประเภท 

 

                 3.6 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

                โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 

2548 เปนตนมา ระยะแรกรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหจํานวน 10,000,000 บาท อุดหนุนเปน

คาใชจายถวายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เขาไปสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ประมาณ 600 รูป ตอมากระทรวง

วัฒนธรรมไดทําขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและมีการประชุมรวมกันพบวา 

กระทรวงศึกษาธิการมีความตองการพระสอนไปสอนในโรงเรียน เฉพาะที่สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไมนอยกวา 58,073 รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง

มีอยูจํานวนมากกวา 10,000 แหง ตอมาไดโอนมอบภารกิจใหกระทรวงศึกษาธิการ และสงตอให

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนเจาภาพดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2551 โดยมี

พระสอนศีลธรรมในโครงการจํานวน 20,000 รูป มหาวิทยาลัยไดดําเนินการบริหารและจัดทํา

เว็บไซตสําหรับเผยแพร และเปนสื่อกลางสําหรับผูเกี่ยวของ  

 



100 

 

 

 

4. การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                          มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยการ อบรม  

สัมมนา และประชาสัมพันธแกพระสังฆาธิการและบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในทุกระดับให

มีความรูความเขาใจดานศิลปวัฒนธรรมอยางลึกซึ้ง  กระทั่งสามารถกํากับดูแล  อนุรักษ  รวมถึง

สามารถเปนแกนกลางในการถายทอดความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไป  ใหการสนับสนุน

แ ล ะ ร ว ม ม ือ ก ับ ภ า ค ร ัฐ แ ล ะ เ อ ก ช น จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค เ พื ่อ ศ ีล ธ ร ร ม ศ า ส น า   แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรม  ใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัย  การเผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  

ตลอดจนภูมิ ปญญาไทยที่มีความหลากหลายในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได

กําหนดไวเปนนโยบายในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 11 

(2555 – 2559) ดังนี้ 

1. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

2. พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ด า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และนานาชาต ิ

                               3.   เสริมสรางความรู ความเขาใจ และความสํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  

                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กําหนดใหดําเนินงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหลักควบคูไปกับงานบริการวิชาการแกสังคม สามารถเปนแกนกลางใน

การถายทอดความรูความเขาใจแกประชาชนทั่วไป ใหการสนับสนุนและรวมมือกับภาครัฐและ

เอกชนในการจัดกิจกรรม รณรงคทางดานศีลธรรม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยดาน

การเผยแผพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาไทย ที่มีความหลากหลายใน

ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการรวมปละกวา 27 

โครงการ   

                  4.1 โครงการพิเศษการพัฒนาระบบฐานขอมูลการสืบคนพระไตรปฎก

ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บน ซีดีรอม (Mahachulalongkornrajvidyalaya    

University Tipitaka Retrieving Artificial Intelegence CD-ROM, MCUTRAI) 

                 พระไตรปฎกจัดเปนแหลงขอมูลที่มีความสําคัญและทรงคุณคายิ่งสําหรับพุทธ

บริษัท ประมวล พระธรรมพระธรรมวินัย  อันเปนหลักคําสั ่งสอนขั ้นปฐมภูมิ (Primary 

Resources) ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้งแตครั้งพุทธกาลแลว ยังเปนมาตรฐานกลาง

สําหรับการตรวจสอบความถูกตองแหงพระสัทธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาถึง 

84,000 พระธรรมขันธ ที่จัดเก็บในรูปเลมหนังสือภาษาไทย 45 เลม และภาษาบาลีอีก 45 เลม  
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                        มหาวิทยาลั ย  เห็นความจํา เปนในการอํ านวยประโยชนแกการศึกษา

พระไตรปฎกตามพระราชปณิธานดังกลาว จึงไดดําเนินการตรวจชําระและพิมพพระไตรปฎกภาษา

บาลี ครบ 45 เลม เรียกวา “พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตอมา ได

แปลเปนภาษาไทย ครบ 45 เลม เรียกวา ”พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย” ซึ่งไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถเปนจํานวนมาก และเพื่อ

ประโยชนในการศึกษา และเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก

สังคม ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม จึงจัดทําโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการ

สืบคนพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บนซีดี-รอมขึ้น เพื่อใหมี

ระบบการบันทึก จัดเก็บและเผยแพรบนซีดี –รอม สามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร

พีซีทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                 4.2 โครงการ มจร. กับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) 

                  สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (สมพน.) ไดถืออุบัติขึ้นระหวาง

การเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร  

อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับการจดทะเบียนอยางเปนทางการภายใตกฎหมาย

ไทย  เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนเวทีระดับโลกสมาคมแรกที่ไดรวมเอาสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงเขาดวยกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายความเขาใจ  และการไดรับประโยชนจาก

ความสมบูรณ  และหลากหลายของนิกายทางพระพุทธศาสนาจากชาติตางๆ โดยมีเปาหมายสําคัญ

ดังนี ้

- เผยแผพุทธธรรมผานชองทางดานงานวิชาการรวมกัน 

- ขจัดพรมแดนอันเปนความแตกตางดานนิกาย  ชาติ  และสถาบัน 

- สงเสริมมาตรฐานวิชาการโดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

- สงเสริมศักยภาพ  และความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- กระตุนใหคนรุนใหมเพื่อใหไดรับประโยชน  และประยุกตความเขาใจพุทธธรรมทุกแงมุม

ของชีวิตอยางลึกซึ้ง 

- สงเสริมคุณภาพงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา  และความเพียรพยายามพัฒนาผลงาน

ทางดานวิชาการ 

- มีสวนรวมตอการเผชิญความทาทายที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษยทั่วโลกสนับสนนุสมาชิก  

สรางความรวมมือกัน  และใชประโยชนรวมกันในหมูสมาชิก  เพื่อใหมวลมนุษยชาติไดรับ 
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   ประโยชนจากความหลากหลายแหงวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู

หลากหลายชาติและประโยชนอ่ืน ๆ 

- สรางกรอบการทํางานที่สมาชิกมาทํางานรวมกัน 

- สรางความเขาใจนโยบายกิจกรรมของกันและกันใหดียิ่งขึ้น  และเพื่อใหมีความเขาใจกัน

และกันยิ้งขึ้นทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในการบํารุงพระพุทธศาสนา 

- ความรวมมือในดานการบริหาร  การเรียนการสอน  การวิจัย  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา ความยอมรับสถานะและบทบาทของมวลสมาชิก 

                               4.3 โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ         

                           พ.ศ. 2547  คณะสงฆไทยนําโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดจัดการเฉลิม

ฉลองที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ  มหานครนิวยอรค  มีผูนําชาวพุทธจาก 13  ประเทศเขารวม

ในการประชุม  เนื่องในวิสาขบูชานานาชาติ ที่ประชุมมีมติใหจัดกิจกรรมการประชุมเฉลิมฉลองวัน

วิสาขบูชานานาชาติ ป 2548 ขึ้นที่ตึกสหประชาชาติ  สํานักงานเอเชีย  แปซิฟค  (ศูนยประชุม

สหประชาชาติ)กรุงเทพมหานคร  ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดเปนเจาภาพจัดงานวิสาขบูชาตั้งแตป 

พ . ศ . 2 5 4 7 เ ป น ตน ม า  โ ด ย มีอ ง ค ก ร รับ ผ ิด ช อ บ ใ น กิจ ก ร ร ม   ว ัน ว ิส า ข บูช า เ ป น ส ภ า

นานาชาติของวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติ หรือ ในนาม  ICUNDV (International Conference 

of United Nations Day of Vesak)     

                             ปจ จุบัน ม ห า วิท ย า ลัย ม ห า จุฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิท ย า ลัย กับ ส ม า ค ม ส ภ า

สากลวันวิสาขบูชาโลก  (International Conference of United Nations Day of Vesak-ICUNDV)

ไดจัดงานวิสาขบูชาตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตนมา โดยมีองคกรรับผิดชอบในกิจกรรมวันวิสาขบูชา

เปนสภานานาชาติของวันวิสาขบูชาของสหประชาชาติ หรือ ในนาม  ICUNDV  

                               ปจจุบันสํานักงาน ICUNDV ประเทศทั้งหลาย  ถือวาวันวิสาขบูชาเปนวโรกาส

อันสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนวันคลายวันประสูติ  ตรัสรูและปรินิพพาน  ของพระพุทธเจา  เปน

ความมหัศจรรยที่ เหตุการณสําคัญทั้ง 3 อยางไดอุบัติขึ้นพรอมกัน  สหประชาชาติไดยอมรับ

ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2542 ยอมรับวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญ

สากล  และกําหนดใหมีการจัดการปฏิบัติตามความเหมาะสมที่สํานักงานสหประชาชาติ  และ

สํานักงานสหประชาชาติอื่นๆ  ในชวงเดือนพฤษภาคมของทุกป สํานักงาน ICUNDV ตั้งอยูที่

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดมีบทบาทและสงเสริมกิจกรรม

ที่สําคัญในระดับนานาชาติ ดังนี ้

1. การประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธโลก  
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                  วันที่  9 –10 พฤศจิกายน  พ.ศ.2543  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ไดรวมมือกับคณะสงฆนิกายเนนบุตซูชุ  ประเทสญี่ปุน  จัดประชุมสุดยอดผูนําชาวพุทธ

เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงโลก  ครั้งที2่ ณ หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

                             การประชุมครั้งนี้มุงสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางชาวพุทธทั่วโลก เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการเผยแผศาสนา  และเพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 72  พรรษา 

                            2. การประชุมสภาผูนําศาสนาแหงโลก  

                               วันที่ 12 –14  มิถุนายน  พ.ศ.2544  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ  จัดประชุมสภาผูนําศาสนาโลก  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม  และที่ศูนยประชุมสหประชาชาติ การประชุมครั้งนี้  มุงเสริมเรื่องความรวมมือ

ทางศาสนาในการแกปญหาความรุนแรงและสรางสันติภาพใหเกิดขึ้นในโลก 

                               3. การประชุมสุดยอดผูนําเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ  

                               วันที่ 24 –29  กุมภาพันธ พ.ศ. 2547  วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  ไดรวมมือ

กับองคการสหประชาชาติ  จัดประชุมสุดยอดผูนําเยาวชนโลกเพื่อสันติภาพ ณ ศูนยประชุม

สหประชาชาติกรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้เนนการสนับสนุนใหเยาวชนไดแลกเปลี่ยน

ความคิดความเห็นเรื่องสันติภาพและเพื่อสรางเครือขายเยาวชน  ใหทํากิจกรรมสงเสริมสันติภาพ

และการพัฒนาที่ยั่งยืน                     

             4. การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 1  

                  วันที่ 25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

รวมกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย  เปนเจาภาพจัดประชุมผูนําชาวพุทธโลกวาดวยวันวิ

สาขบูชา  วันสําคัญสากลของโลก ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนยประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เนนสงเสริมการศึกษา  การปฏิบัติ  การเผยแผ  แลว

ปกปองคุมครองพระพุทธศาสนา  รวมทั้งรวมกันจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั้งที่ศูนยประชุม

ใหญและศูนยประชุมประจําภาค 

             5. การประชุมเถรวาทและมหายาน                    

                               วันที่ 16 –20  กรกฏาคม  พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย    ไดจัดประชุมนานาชาติวาดวยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ณ 

หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ การประชุม

ครั้งนี้เนนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางองคกรทางพระพุทธศาสนา  ในระดับทองถิ่น

และระดับนานาชาติ  แสวงหาหนทางทําใหการศึกษาพระพุทธศาสนาเปนที ่สนใจของ

เยาวชนคนรุนใหม 
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             6.การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 2 

                  วันที่ 18 –20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2548   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ไดจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติวาดวยวันวิสาขบูชา  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  

และศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

                               การประชุมครั้งนี้สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใหพุทธมณฑลเปน

ศูนยกลางพระพุทธศาสนาแหงโลก  เปนศูนยประสานงานระหวางองคกรทางพระพุทธศาสนาและ

สงเสรมิแลกเปลี่ยนแหลงขอมูลทางพระพุทธศาสนา 

             7. การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 3 

                  วันที่  7 –10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 ระหวาง วันที่  ไดจัดประชุมชาวพุทธ

นานาชาติวาดวยวันวิสาขบูชา  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และศูนยประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพฯ  การประชุมครั้งนี้ เนนเรื่องสันติภาพโลก  ความรวมมือระหวาง

พระพุทธศาสนานิกายตางๆ การพัฒนาแบบยั่ งยืน  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

             8. การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 4  

                  วันที่ 26 –29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

รวมมือกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทยจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติวาดวยวันวิสาขบูชาวัน

สําคัญของสหประชาชาติ  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และศูนยประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพฯ  การประชุมครั้งนี้มีผูนําชาวพุทธ  นักวิชาการ  และผูแทนจากประเทศ

ตางๆ ทั่วโลก เดินทางมารวมประชุมกวา 2,000 คน โดยเนนเรื่องพระพุทธศาสนากับธรรมมาภิบาล  

และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  เจริญพระชนมพรรษา

ครบ 80  พรรษา  

             9. การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 5  

                 วันที่ 18 –19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ไดร วมมือกับมหาเถรสมาคมและรัฐบาลไทย จัดพิธ ีบ ูชา   ว ันสําคัญสากลของโลก  ณ 

หอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 

                  การประชุมอธิการบดีและการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  ครั้งที่1ของ

สมาคมมหาวิทยาลัย  พระพุทธศาสนานานาชาติระหวางวันที ่ 13 –15 กันยาย พ.ศ.2551    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรวมมือกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา  และสัมมนาวิชาระดับนานาชาติ  

เรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร ณ อุโบสถกลางน้ํา  และอาคารเรียนรวมมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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    10. การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 6  

              วันที่ 4 –6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ  เนื่อง

ในวันวิส าขบูชาโลกเรื่อง  พระพุทธศาสนากับการแกวิกฤติการณของโลก  ณ หอประชุมพุทธ

มณฑล  อําเภอพุท ธ ม ณ ฑ ล   จัง ห วัด น ค ร ป ฐ ม   ม ห า วิท ย า ลัย ม ห า จุฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช

วิท ย า ล ัย   ตํา บ ล ลํา ไ ท ร   อํา เ ภ อ วัง นอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และศูนยประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร 

             11.การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 7  

                          วันที ่ 23 –25 พฤษภาคม  พ.ศ.2553  การจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ  

เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก  ประจําป 2553 มีผูเขารวมการประชุมวิชาการ จํานวน 5,000 รูป/คน 

ประเทศที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 80 ประเทศ มีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง การฟนตัวจาก

วิกฤติการณของโลกตามทรรศนะชาวพุทธ(Global Recovery The Buddhist Perspective) 

ณ  ม ห า วิท ย า ลัย ม หา จุฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิท ย า ลัย  ว ิท ย า ลัย  ตํา บ ล ลํา ไ ท ร  อํา เ ภ อวัง นอ ย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนยประชุมสหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร 

    12.การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครัง้ที่ 8 

              วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิท ย า ลัย  ตํา บ ล ลํา ไ ท ร   อํา เ ภ อ วัง นอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนยประชุม

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ชาวพุทธทั่วโลกเขารวมเฉลิมฉลองตามมติของคณะกรรมการ

นานาชาติกวา 84 ประเทศ โดยมีจํานวนกวา 5,000 รูป/คน การจัดงานครั้งนี้ไดมีการสัมมนา

ทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”(Buddhist Virtues in 

Socio-Economic Development) และการจัดกิจกรรมนานาชาติครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยมไดมีวัตถุประสงคสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระองค  

        13.การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9  

                      วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2555 ชาวพุทธทั่วโลกเขารวมเฉลิมฉลอง

ตามมติของคณะกรรมการนานาชาติกวา 85 ประเทศ โดยมีจํานวนกวา 5,000 รูป/คน สําหรับ

กิจกรรมสําคัญในการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี ้ ประกอบดวยพิธีการเฉลิมฉลองในโอกาส

พุทธชยันตี 2600 ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา ณ สหประชาชาติ ราชดําเนินนอก การ

เจริญพระพุทธมนต และรวมเวียนเทียน ณ พุทธมณฑล การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติของ

สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ การสัมมนาวิจัยนานาชาติ การประชุมมหาวิทยาลัย

พระพุทธศาสนาโลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจาก 16  ประเทศ 
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                          4.4 โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ  

                 มหาวิทยาลัยรวมกับสวนงานตางๆ ในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและวัน

สําคัญของชาติไดแก กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมเกี่ยวเน่ืองกับเทศกาลเขาพรรษา กิจกรรมวันแม

และวันพอแหงชาติ กิจกรรมวันปยมหาราช เปนตน                      

                         ทั้งนี้เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ การแสดงความกตัญูตอผู

มีพระคุณของแผนดินคือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว องคผูสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจึงมีการแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณของแผนดิน ดวยกิจกรรมการแสดงออก 

ไดแก การจัดนิทรรศการ การจัดพิธีถวายพระพร การเจริญพระพุทธมนต เฉลิมพระเกียรติ  
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

                  มหาวิทยาลัยมหา จุฬ า ลง ก รณรา ชวิท ยา ลัย  ตระ หนักถึง ควา มสํา คัญข อง ก า ร

ประ กันคุณภา พก า รศึก ษ า  จึงไ ดกําหนดเปนนโยบ า ย แล ะ ดํา เนินก า รป ระกันคุณ ภา พ

การศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2542 พรอมๆ กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งมาตราหนึ่ง

ในพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) หนวยงานกลาง ทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ที่จัดการศึกษาโดยบุคลากรทุกสวนงาน ไดประชุมสัมมนาและเสวนาเรื่องการประกันคุณภาพ 

จนสําเร็จเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกาของมหาวิทยาลัยเลมแรกเมื่อป พ.ศ. 2544 

      การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

     ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

                  นับตั้งแตการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งมี

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระบุไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษากลาวคือ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดย

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและใหถือวา

การประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก สงผลใหสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนไดตระหนักและเรง

พัฒนาหนวยงานของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว

โดยการดําเนินการจะสงผลใหการจัดการศึกษาในสถาบันนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะ

สงผลใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

          นอกจากนั้น พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่
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กําหนดไวในพระราชบัญญัติ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง

ครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย รวมทั้งเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่

เกี่ยวของและสาธารณชน อีกทั้งสถานศึกษาตางๆ ตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา

รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา

เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่

ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้นๆ 

       กรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนดให

สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอ

หนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดหากมิได

ดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานตอ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการ

ปรับปรุงแกไข 

         จะเห็นไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนการกําหนดใหมี

ระบบและกลไกในการควบคุม (Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assess) การดําเนินงาน

ในแตละองคประกอบคุณภาพ (Quality Factor) ตามดัชนีบงชี้ (Index) ที่กําหนดเพื่อเปน

หลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนใหมั่นใจวาคณะวิชา/สถาบันนั้นๆ สามารถให

ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานจาก

ภายนอก ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ จึงไดจัดประชุม อบรมสัมมนา 

เสวนา ตลอดจนระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหทุกคนมีสวน

รวมและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและ

มีความเชี่ยวชาญพิเศษในดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ เปนวิทยากรในการจัดกิจกรรม

ดังกลาวซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2542 เปนตนมา(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, 2549, หนา 17) ทั้งนี้กองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีรวมกับคณะกรรมการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค(วิทยาเขตภาคเหนือ วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาเขตภาคใต) จํานวน 3 ครั้ง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธสรางความ

เขาใจและชี้แจงความจําเปนของการประกันคุณภาพ ซึ่งไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและในการประชุมคณะอํานวยการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 ที่
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ประชุมมีมติรวมกันวามหาวิทยาลัย ควรดําเนินการประกันคุณภาพใหเปนไปตามระบบที่เหมาะสม

กับธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแตละแหง ซึ่งเปนระยะเวลาเดียวกับที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําลังดําเนินการปรับเกณฑมาตรฐานตามองคประกอบตางๆ ของ

ระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับการเรียนและการจัดการศึกษาของไทยดวย  ฉะนั้น

คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ที่ไดรับการ

แตง ตั ้ง จา ก อธิก า รบ ดี มีม ติเห็นช อบ ใ หดํา เนินก า รป ระ กันคุณ ภา พ ก า รศึก ษ า ข อง

มหาวิทยาลัยฯตามระบบไอพีโอไอ (IPOI) ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ 

(Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2547, หนา 27) 

        นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใน

เรื่องนี้โดยเนนการมีสวนรวมของแตละคณะ วิทยาเขต สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย ภาควิชา และ

หนวยงานระดับกองโดยมีนโยบายดําเนินการ ดังนี ้

      1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับรองวา มหาวิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการจัดการศึกษาที่ไดระดับมาตรฐาน 

      2. สงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะ วิทยาเขต สถาบัน สํานัก ศูนย วิทยาลัย ภาควิชาและ

หนวยงานระดับกองไดมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชระบบไอพีโอไอ 

      3. สรางจิตสํานึกและความสมดุลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับทุกหนวยงาน 

      4. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบและตอเนื่องในปการศึกษา 2541 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดสรางปจจัยและตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษา

จํานวน 12 ปจจัย 59 ตัวชี้วัด ที่ผานมางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินมาโดยลําดับดังนี ้

                                       ระยะที่หนึ่ง คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ 

IPOI คือ ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัย

ผลกระทบ (Impact) ประกอบดวย 12 ปจจัย 52 เกณฑและ 59 ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใชประเมิน

คุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 (2544-2546) หลังจากที่ไดมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 12 ปจจัย 59 ตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 เมื่อป 2546 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดประเมินผลการดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ 

                 ระดับ A 1 หมายถึง ความตระหนัก (Awareness) เห็นความสําคัญของการพัฒนา

การศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเขาใจในสภาพ ปญหา และจิตใจที่อยากพัฒนาใหดีขึ้น  
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                 ระดับ A 2 หมายถึง ความพยายาม (Attempt) ที่จะทําใหความตระหนักนั้นเปน

ความจริงโดยมีความพยายามในการปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสวนงาน

ใหดีขึ้น 

                 ระดับ A 3 หมายถึง ไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achievement) จากความพยายามที่ได

ดําเนินการและเกิดผลตามสภาพความจริงในแตละเกณฑและตัวชี้วัด                

              ระดับผลการประเมินตามปจจัย และเกณฑเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย

สามารถสังเคราะหระดับการประเมินของทุกสวนงานมาคํานวณคาเฉลี่ย เปนคาระดับผลการ

ประเมินจากการศึกษาในสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 20 สวนงาน ตั้งแตวันที่ 

3 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2546 โดยภาพรวมการประเมินผล พบวาผลการตรวจประเมินทุก

สวนงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ยได A2 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547,

หนา 135-137) แสดงวา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่ยังไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ และการ

ดําเนินงานที่ผานมายังไมกอใหเกิดผลตามสภาพความจริงในแตละเกณฑและตัวชี้วัด ทําใหมี

การทบทวนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสรุปเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี ้

       1. ดานเอกสาร พบวา รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report – SSR) ในแตละ

สวนงานไมตรงกัน ผูบริหารและเจาหนาที่ยังไมเขาใจในระบบประกันคุณภาพอยางแทจริงและ

ชัดเจน ซึ่งทําใหประเมินการศึกษาตนเองผิดไปดวย 

      2. ดานคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ปจจัย และตัวบงชี้ที่จัดสรางขึ้น 

ยังไมครอบคลุมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เนื่องจากสวนใหญเนนหนักไปในดานการ

บริหารการเรียนการสอน การใหบริการ กิจกรรมนิสิต การผลิตบัณฑิต เปนตน ยังไมครอบคลุม

ภาระงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ซึ่งเปนสายเจาหนาที่ ทําใหยากตอการประเมินภาระงาน 

       3. ดานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากการประเมินที่ผาน

มา มาตรฐานใหคะแนนของคณะกรรมการฯไมเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการมองสภาพปญหาใน

การประเมินตางกัน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547,หนา 203-204) 

                        ระยะที่สอง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ก็ยังใชในระบบเดิมทุกประการ คือ ระบบ IPOI คือ ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ 

(Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) แตคณะกรรมการอํานวยการได

ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาเปน 15 ปจจัย 58 ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใช

ประเมินคุณภาพภายใน ใชระบบใหคะแนนสูงสุด 5 ต่ําสุด 1 ผลการตรวจประเมินทุกสวนงานของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉลี่ยได 3.00 คะแนน และในชวงของการประเมินภายในครั้งที่ 2 (2547-2548) 

นี้เองที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เขามาประเมินคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในรอบที่ 1 
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                  ระยะที่สาม  หลังจากที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา  (สมศ .) เขามาประเมินคุณภาพภายนอกและรายงานผลการประเมิน  

เมื่อ 8 มีนาคม 2548 แลวคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสะดวกตอการดําเนินงานของทุกสวน

งานของมหาวิทยาลัย โดยปรับจากการเรียกเกณฑวา “ปจจัย” เปนวา “มาตรฐาน” ตามถอยคําของ 

สมศ. สรางเปนกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองประกอบดวย 

7 มาตรฐาน 60 ตัวบงชี้ โดยระบบนี้ครอบคลุมการดําเนินการของสวนงานที่จัดการศึกษาและสวน

งานที่สนับสนุนการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

                  ตอมามหาวิทยาลัยมีทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบ

สถานภาพที่แทจริงอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง สอดคลองกับเกณฑประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

ประกอบดวย 9 องคประกอบ 42 ตัวบงชี้ แบงเปนปจจัยนําเขา (Input) 4 ตัวบงชี้ กระบวนการ 

(Process) 18 ตัวบงชี้ ผลผลิต/ผลกระทบ (Output/Impact) 20 ตัวบงชี้ ใชระบบการใหคะแนนเต็ม 5 

คะแนน (รายงานประจําปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554)                                        

      การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

      ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในจํานวน 9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ 

ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยูที่ระดับ 1.75 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูในระดับพอใช 

สามารถสรุปเปนจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจุดที่ควรพัฒนา

อยางเรงดวนภายใน 1-2 ป ดังนี้ (กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2551, หนา  47-50) 

                         จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลาง ความรูดานพุทธศาสนาและปรัชญา ที่มีชื่อเสียงและ

เปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีความรูดานพุทธศาสนาและปรัชญา เปนแบบอยางที่ดีใน

การปฏิบัติในดานคุณธรรมและจริยธรรม 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 

4. ผูบริหาร อาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

                        จุดที่ควรพัฒนา 
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1. การจัดทําแผน 

2. ระบบขอมูล 

3. เอกสาร 

4. การประเมินผลการดําเนินงานและการนําผลการประเมินมาพัฒนาดานการเรียน 

     การสอน 

5. การประสานงาน 

                   ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบการจัดทําแผนใหมีชัดเจน ทั้งในดานงบประมาณ 

เวลา ผูรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งในดานการ

ติดตาม การวิเคราะหผลการดําเนินการและการพัฒนา 

2. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบขอมูลทั้งในดานการจัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห

ขอมูล ควรจัดใหมีหนวยงานและผูรับผิดชอบขอมูลในแตละกลุมที่มีความชัดเจน เพื่อนําขอมูลไป

ใชในการวางแผนการปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัต ิ

3. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบเอกสารใหสามารถอางอิงและตรวจสอบได ถูกตอง

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบประเมินผลการดําเนินงานใหมีผลการวิเคราะหผล

การประเมินที่เปนรูปธรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในดานการดําเนินงาน

ตามเกณฑที่กําหนด และการวิเคราะหขอมูล เพื่อปรับปรุงดานการบริหารจัดการและการศึกษา 

รวมทั้งควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาในการปรับลดตัวบงชี้ที่ไมสอดคลองกับธรรมชาติของ

มหาวิทยาลัย 

6. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนา Internal Network ทั้งดานการบริหารจัดการและการ

ปฏิบัติงาน 

7. มหาวิทยาลัย ควรดําเนินการศึกษาและวิเคราะหการใชประโยชนพื้นที่ การใช

ทรัพยากร การอนุรักษพลังงาน เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

8. มหาวิทยาลัย ควรวางแผนและพัฒนาภูมิทัศน ใหเอื้อตอการปฏิบัติธรรมของ

ประชาชน พระนิสิตและนิสิต 

9. มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มสถานที่ออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดานสุขภาพของพนักงาน

และนักศึกษา ที่เปนคฤหัสถตอไปในอนาคต 
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10. มหาวิทยาลัย ควรวางระบบการจัดสรรงบประมาณดานการซอมบํารุง สําหรับ

อุปกรณคอมพิวเตอรที่ไดรับบริจาคและหมดอายุการใชงาน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการดาน

การซอมบํารุงการใหบริการยานพาหนะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. มหาวิทยาลัย ควรพิจาณาเพิ่ม Content ดานการศึกษาในระบบสารสนเทศ โดยควร

กําหนดแผนการดําเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชา และควรเพิ่มจํานวน

พนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของระบบงานที่มีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

      จุดที่ควรพัฒนาอยางเรงดวนภายใน 1-2 ป 

1. ควรทบทวนแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกับวิทยาเขต/หนวยงานให

เปนรูปธรรม มีการกําหนดตัวบงชี้ เกณฑ และแผนปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีการติดตามผล 

2. ควรใหบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ไดเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งการมีสวนรวมและนําสูการปฏิบัติในงานประจําของตนเองอยางเปนระบบ 

3. การจัดระบบเอกสาร ควรกําหนดการจัดเก็บเอกสารที่งายตอการสืบคน 

4. ควรจัดการบริหารงานบุคคลตั้งแตการสรรหา การพัฒนาและการติดตามผล 

รวมทั้งควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่สามารถกําหนดการเจริญเติบโตของบุคลากรในองคกรได 

5. ควรปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ E-Learning เพื่อใหไดมาตรฐานการ

เรียนการสอนเปนระบบเดียวกัน เพื่อใหการจัดการศึกษาอยูภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

      1. วรรณกรรมของนักวิชาการตางประเทศ 

 

  การนํานโยบายไปปฏิบัติ การศึกษาสวนใหญจะเปนการศึกษาเฉพาะเรื่องดังนั้น

นักวิชาการทั้งหลายจึงไดพยายามเสนอตัวแบบ (Model) เพื่อที่จะอธิบายปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายที่ทําการศึกษา ผูวิจัยไดคนควาผลงานของนักวิชาการที่

ไดรับการยอมรับโดยวัดจากความถี่ของการถูกอางอิงทางวิชาการเพื่อผูวิจัยจะไดอาศัยเปนแนวทาง

กําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการศึกษาของ

สงฆไปปฏิบัติ: วิเคราะหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมี

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 Levin A. Martin (1981) ไดเขียนบทความเรื่อง Condition Contributing to Effective 

Implementation and Their Limits ซึ่งไดกลาวถึงเงื่อนไขและปจจัยที่ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ประสบความสําเร็จ ไดแก การมีภาวะผูนําที่เขมแข็งสามารถดึงทรัพยากรทางการเมืองมาสนับสนุน

นโยบายได ทําใหโครงการมีความโดดเดนและสามารถสรางกลุมที่จะสนับสนุนนโยบายได และมี

กลุมผลประโยชนเอกชนที่คอยชวยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 Edwards G.C.  (1983) ไดเขียนหนังสือชื่อ Implementing Public Policy พบวา ปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ทรัพยากรที่เพียงพอ และมีระดับของการ

สนับสนุนจากฝายตาง ๆ จํานวนมาก 

 Van  Horn C. E.  (1979) ไดเขียนหนังสือชื่อ Policy Implementation in Federal System, 

National Goals And Local Implementers กลาววาความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้  สภาพแวดลอมของนโยบาย ไดแก ทัศนคติของ

ขาราชการการเมือง และทัศนคติของนักบริหาร ที่มีตอมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 

ทัศนคติของกลุมผลประโยชนและประชาชนที่มีตอนโยบาย ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไป

ปฏิบัติในแงศักยภาพของทีมงาน ตลอดจนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และสังคมนั้นๆ 
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 Grindle Merilee (1980) ไดเขียนหนังสือชื่อ Politics and Policy Implementation in The 

Third World ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก เนื้อหา

สาระของนโยบาย เชน ความเรียบรอยของแตละหนวยงาน การไดความไววางใจจากผูนําทาง

การเมือง การมีเปาหมายของนโยบายที่ชัดเจน และการไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนที่

เพียงพอ สภาพแวดลอมของนโยบาย เชน บุคคลตาง ๆ ตั้งแตผูวางแผนผูวางแผนนโยบาย ผูนํากลุม

พลังตาง ๆ ในสังคมและขาราชการ 

               Van Meter.and Van Horn (1975) เขียนบทความชื่อ The Policy Implementation 

Process: A Conceptual Framework ในป ค.ศ. 1975 ) โดยทั้งสองเห็นวา ความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ คือ 1) การสื่อความ ไดแก ความชัดเจนของนโยบาย 

กิจกรรมตาง ๆ มีสวนชวยใหเกิดความรูความเขาใจดีขึ้น ตลอดจนความพรอมของผูปฏิบัติ 

2)  สมรรถนะขององคการ ไดแก การมีทรัพยากรเพียงพอ คุณภาพของบุคลากร ภาวะผูนํา 

ความสําคัญของหนวยงานและสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั่วไป 3) ดานตัวผูปฏิบัติ 

ไดแก ความรวมมือของผูปฏิบัติ ความภักดีของบุคคลที่มีตอองคการ ความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง

วิธีปฏิบัติที่มีมาแตเดิม 

 Peter W. Greenwood  (1975)ไดเขียนหนังสือชื่อ Federal Program Supporting 

Educational Chang, vol. III: The Process of Change ไดศึกษาเกี่ยวกับแผนงานของรัฐบาลกลางใน

ก า รส นับ ส นุนก า ร เป ลี ่ย นแป ล ง ใ นดา นนว ัตก รรม ใ นส ถ า นศ ึก ษ า  ระ ด ับ ป ระ ถ ม แล ะ

มัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับกลยุทธของการ

ปรับตัวแบบคอยเปนคอยไป ไดแก การเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยเขารวมสนับสนุน

โครงการ การสนับสนุนอยางแข็งขันทางดานการบริหารจากทุกระดับของระบบนํานโยบายไป

ปฏิบัติ และความชวยเหลือทางเทคนิคในดานการฝกอบรมและการพัฒนา 

 Gunn Lewis A. (1978) ไดเขียนบทความชื่อ Why is Implementation so 

Difficult,Management Service in Government กลาววาเงื่อนไขที่จําเปนตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ คือ มีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ ในแตละขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

จะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ตองการใชในเวลานั้นได และมีความเขาใจและยอมรับ

วัตถุประสงคที่ตองการบรรล ุ

 Kerr  D.H.  (1976) ไดเขียนบทความชื่อ The Logic of Policy and Successful Policies 

Sciences ไดอธิบายความลมเหลวในขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปจจัย องคการที่

นํานโยบายไปปฏิบัติมีศักยภาพต่ํา องคการขาดความรูและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตัวผูปฏิบัติขาด

ความสามารถและองคการขาดกําลังคน 
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 Sabatier P., A., & Mazmanian D.  (1980) ไดศึกษากรอบการวิเคราะห (Framework of 

Analysis) กระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีตัวแปรตามประกอบดวย (1) ผลิตผลนโยบาย 

(Policy Outputs) ของหนวยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ (2) การยอมปฏิบัติตาม (Compliance) ของ

กลุมเปาหมาย (3) ผลกระทบแทจริงของหนวยงาน (4) การรับรูผลกระทบจากการตัดสินนโยบาย 

และ (5) การทบทวนประเด็นสําคัญของกฎหมาย ตัวแปรอิสระประกอบดวย (1) ความงายของ

ปญหา (Tractability of Problem) ประกอบดวย การมีทฤษฎีและวิทยาการที่เที่ยงตรงความ

หลากหลายของพฤติกรรม (2) ระดับของความประสานสอดคลองของกฎหมายกับโครงสราง

กระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก การจัดรูปแบบองคการการปฏิบัติที่มีทฤษฎีรองรับ 

ทิศทางนโยบายไมคลุมเครือ มีทรัพยากรการเงิน มีกฎระเบียบสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงาน 

ความสามารถเลือกสรรขาราชการเขามาปฏิบัติงานและเปดทางใหบุคคลภายนอกมีสวนรวม และ 

(3)  ตัวแปรที ่มิใชกฎหมายซึ ่งสงผลตอการดํา เนินการนํานโยบายไปปฏิบัติอื ่นๆ ไดแก 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สื่อที่นําไปใชกับปญหา การสนับสนุนจากสาธารณะ 

ทัศนคติและทรัพยากรจากกลุมตามสถานการณ การสนับสนุนจากแหลงอํานาจ ความผูกพันและ

ทักษะความเปนผูนําของขาราชการที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 จากนั้นคนพบวา ความลมเหลวของโครงการนี้ เปนเพราะ (1) ไมมีกําลังผลักดัน 

(Leverage) จากภายใน แตมีการอุปถัมภโครงการ (Project Sponsored) มาจากภายนอก ทําใหมีการ

ตอตานหรือวางเฉย (2) แบบแผนเชิงเทคนิคที่ออกแบบไมคอยสอดประสานกับสภาพสังคม 

การเมือง และบริบทของการบริหาร และ (3) ตัวแบบที่เสนอมีลักษณะเปนเกมการเมือง 

 Paul  Berman (1977) ทําการศึกษาเพื่อแสวงหาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายนวัตกรรม ที่รัฐบาลกลางไดใหมีความสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยผูศึกษาเลือก

เอาโรงเรียนทองถิ่นจาก 18 ตําบล การศึกษาครั้งนี้ไดทําภายหลังโครงการสิ้นสุดไปแลว 1-2 ป 

ความสําเร็จของโครงการวัดจาก (1) เปอรเซ็นตของเปาหมายโครงการบรรลุผล (2) ความตอเนื่อง

ของการใชวิธีการที่ไดรับจากโครงการและ (3) จิตสํานึกของผูนํานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวกับ

ประสิทธิผล (4) ประสบการณทํางานของครู และ (5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองคการ 

เปนตน 

 การศึกษาของ Paul Berman พบวา ปจจัยดานการมีสวนรวมของครูโดยการสนับสนุน

จากครูใหญ สามารถอธิบายหรือมีอิทธิพลตอรอยละของเปาหมายโครงการบรรลุผล และความ

ตอเนื่องของการใชวิธีการที่ไดรับจากโครงการ เชนเดียวกับปจจัยดานการใชกลยุทธแบบการ

สนับสนุนกันเปนทีม ปจจัยดานจิตสํานึกของครูเกี่ยวกับประสิทธิผลก็สามารถอธิบายหรือทํานาย

รอยละของเปาหมายโครงการบรรลุผลไดเชนกัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหองเรียนสามารถ
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อธิบายผลรวมการเปลี่ยนแปลงของครูได ในขณะที่ประสบการณการสอนของครูนั้น มีอิทธิพลทาง

ลบตอรอยละของเปาหมายโครงการบรรลุผลและผลรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคร ู

 Bardach  Eugene (1980) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีกรอบการศึกษา 

คือ การมองการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปนระบบของเกม (System of Games) ผลการศึกษาของ 

Eugene Bardach พบวา เกมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ อุปสรรคสําคัญในกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ เพราะ (1) ทําใหมีการหันเหทรัพยากรไปใชผิดทาง โดยเฉพาะเงินซึ่งเปน

ปจจัยพื้นฐานสําคัญของการดําเนินงาน (2) ทําใหเปาหมายของนโยบายเบี่ยงเบนไปจากเดิม (3) เปน

อุปสรรคตอความพยายามควบคุมพฤติกรรมการบริหารอยางเปดเผย และ (4) ทําใหพลังการทํางาน

ของบุคคลและพลังทางการเมืองแตกกระจายและสูญสลายไป นอกจากนั้นบาแดช ยังพบวา เกมใน

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีหลายลักษณะ (1) เงินที่ไดมางาย  เปนกลเม็ดที่หนวยงานใชใน

การหาเงินมาจากรัฐ และเมื่อไดเงินมาแลวก็มิไดนําเงินไปใชใหเกิดผลตามวัตถุประสงคแตอยางใด 

(2) การใชชีวิตทํางานแบบงาย ๆ (Easy Life) เปนการใชเลหเหลี่ยมที่จะใหหนวยงานไดเขารวม

โครงการ เพื่อจะไดรับประโยชนหรือเงินจากโครงการ แตแทจริงแลวไมอยากทํางาน ชอบอยูสบาย ๆ 

(3) ทําใหเปาหมายบิดเบี้ยว (Deflection Of Goals) เพิ่มเปาใหมเขาไปหรือฉวยโอกาสบิดเบือน

โครงการใหเขากับวัตถุประสงคของตนเองใหมีการวิ่งเตนเจรจาตอรองใหตนเองมีอํานาจ และมี

โอกาสตัดสินเปาหมายที่ เปนประโยชนตอตน (4) การรับวาจะกระทําแตที่แทจริงแลวไม

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Tokenism) คือ เมื่อรับนโยบายมาปฏิบัติแลวสภาพการปฏิบัติงานจริงไมมี

อะไรเปลี่ยน คือ ยังทํางานทุกอยางงาย ๆ สบาย ๆ เหมือนเดิม (5) โตเถียงกันอยางเหนียวแนน 

(Tenacity) จนทุกฝายพอใจปลอยใหแผนงานตายไปหรือลาชาเสียการ และ (6) สรางเงื่อนไขเพื่อ

ตนเอง คือพรอมถอนตัวเองออกจากความรับผิดชอบไดทุกเมื่อ ในขณะที่หนวยงานอื่นที่รวม

โครงการกําลังทองานเอาเปนเอาตาย คือ ประโยชนจะเอาแตไมยอมเขาไปรวมเหนื่อย และรวมเสี่ยง

ดวย เปนตน เกมตาง ๆ ยังมีอีกมาก ในทรรศนะของ บาแดช เห็นวาการวิเคราะหกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ในลักษณะกระบวนการกลยุทธปฏิสัมพันธระหวางกลุม ผลประโยชนตามกรอบ

กระบวนการทางการเมือง ทําใหสามารถอธิบายปรากฏการณเชิงประจักษ 

                    Sorg  D. James (1983) ไดทําการศึกษาแบบของพฤติกรรมของขาราชการระดับลาง 

(Street Level Bureaucrats) ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในป 1983 โดยพัฒนาแนวคิดของ Bardach  

Eugene, Van Meter ,Van Horn and Bunker มาศึกษาเพื่ออธิบายลักษณะขององคการหรือสถาบัน 

และขาราชการที่นํานโยบายไปปฏิบัติพบวาสามารถจําแนกแบบของพฤติกรรมขาราชการจากการ

สังเกตวามี 3 แบบ คือ (1) แบบตั้งใจทําตามไดสําเร็จ (Intentional Compliance) มีพฤติกรรมที่ตั้งใจ

ปฏิบัติตามนโยบาย ผูมีพฤติกรรมแบบนี้จะพยายามตีความเปาหมายและขบวนการนํานโยบายไป

ปฏิบัต ิ(Implementation Procedure) ออกมาเปนพฤติกรรมแลวนําไปปฏิบัติจนสําเร็จ (2) แบบตั้งใจ
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ทําแตไมสําเร็จ (Intention Non-Compliance) เปนพฤติกรรมที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบาย แตปฏิบัติ

ลมเหลว อาจเปนเพราะความไมเขานโยบาย หรือเพราะทํางานบกพรอง (3) แบบตั้งใจจะไมทําตาม 

และไมทําตามไดเสร็จ (Unintentional Non-Compliance) เปนพฤติกรรมที่ตั้งใจจะไมปฏิบัติตาม

นโยบาย แลวเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติไดสําเร็จ ซึ่งอาจเปนเพราะเขาไมชอบหรือไมเห็น

ดวยกับนโยบายนั้น 

      Yin Robert K.  (1977) ไดนิยมความสําเร็จของความพยายามในการนํานโยบายเกี่ยวกับ

นวัตกรรมไปปฏิบัติวามี 2 กรณี คือ (1) การใหบริการไดรับการปรับปรุงและหนวยงานที่ใหบริการ

ก็ไดประโยชนเรียกวา Success I และ (2) องคการไมมีการปรับปรุงการบริหารและปรากฏวา

นวัตกรรมที่เสนอใหก็ถูกปฏิเสธโดยองคการเรียกวา Success II สําหรับนิยามความลมเหลวของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติไดรับการพิจารณาเปน 2 กรณีเชนกัน คือ (1) ปรากฏวาการบริการไมไดรับ

การปรับปรุง แตกระนั้นระบบราชการหรือองคการก็ไดประโยชนจากนโยบาย (2) องคการนํา

นวัตกรรมไปปรับปรุงบริการแตแลวปรากฏวาภายหลังกลับปฏิเสธ 

   การศึกษาของ Yin Robert K. เปนกรณีศึกษาใหความสนใจที่จะตรวจสอบอิทธิพลของ

ตัวแปรอิสระตาง ๆ เชน ปจจัยแวดลอมภายนอก ลักษณะของหนวยงาน ตัวนวัตกรรม และความ

พยายามของฝายสงเสริมการใชนวัตกรรม เปนตน และการศึกษาของยิน พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพล

ตอความสําเร็จของการนํานโยบายนวัตกรรมไปใชไดแก  การมีสภาพแวดลอมที่ร่ํ ารวย 

ความสามารถในการใชรวมกันได และการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการยอมรับ เปนตน ซึ่งตัวแปร

เหลานี้เปนตัวแปรยอย ๆ ของตัวแปรหลัก 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรสภาพแวดลอมภายนอก ตัวแปร

นวัตกรรมเอง และตัวแปรความพยายามของฝายสงเสริมการใชนวัตกรรมสวนตัวแปรดานลักษณะ

หนวยงานพบวาไมมีอิทธิพลตอการอธิบายความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

  Elmore Richard  F.  (1979) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสลับซับซอนของนโยบายกับ

ระบบการควบคุมในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติในป 1979 โดยดูวานักกฎหมายและนัก

บริหารจะเขาไปมีอิทธิพลอยางไรในการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ เปนการศึกษาเพื่อจะดูวาผู

กําหนดนโยบายจะเลือกแนวทางใดระหวาง แนวทางที่ใชในการควบคุม (Regulatory Approach) ที่

เนนการควบคุมเพื่อใหปฏิบัติตามโดยใชสายการบังคับบัญชากับแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอน

ของแผนงาน (Programmatic Approach) ที่เนนการมอบอํานาจ การควบคุม และการเพิ่มสมรรถนะ

ในการจัดการดานบริการ นอกจากนั้น Elmore Richard F. ยังพบวา ความสลับซับซอนของ

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติทําใหนักกฎหมายและนักบริหารกลับมาคิด (Rethinking) ในการ

ที่จะเขาไปควบคุม ยิ่งนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสลับซับซอนมากเทาใด การควบคุม การรวม

อํานาจ การดูแลอยางใกลชิดและการออกกฎเกณฑของบังคับจะแนนหนา (Tighten) มากยิ่งขึ้น
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เทานั้น Elmore Richard F.เสนอวาทางออกก็คือ จะเลือกการควบคุมขั้นตอนการบังคับบัญชามาก ๆ 

กับ การออกแบบใหมีความสลับซับซอนนอยแลวควบคุมแบบมอบอํานาจ 

 Van Horn  C.E. (1979) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติของรัฐบาลกลางในป 

1979 โดยไดสรางตัวแบบขึ้นมาทําการศึกษาเรียกวา ตัวแบบการนํานโยบายระหวางรัฐไปปฏิบัติ (A 

Model Of Intergovernmental Policy Implementation) ตัวแบบของเขามีฐานคติวา การปฏิบัติงาน

ตามแผนซึ่งเปนเรื่องของการกําหนดวาใคร คือ ผูปกครอง (who govern) ใครคือผูใชเงิน (Who are 

funds used) และใครคือ ผูไดประโยชน (Who Benefits) นั้น เปนผลมาจากปจจัย 3 ประการ 

คือ (1) สภาพแวดลอมของทองถิ่น ซึ่งไดแก ทัศนคติของนักการเมืองทองถิ่น ทัศนคติของ

ขาราชการ ลักษณะของหนวยงานในทองถิ่นและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ทองถิ่นตอนโยบาย 

(2) มาตรฐานในการกําหนดทรัพยากรซึ่งไดแกความเพียงพอของเงินและสงเสริมแรงระดับความ

ชัดเจนของมาตรฐานนโยบายในการกําหนดทรัพยากรซึ่งไดแกความเพียงพอของเงินและสิ่ง

เสริมแรงระดับความชัดเจนของมาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงค ระดับความขัดแยงของ

มาตรฐานนโยบาย ความแนชัดของขบวนการในการปฏิบัติ และระดับความเปลี ่ยนแปลง

มาตรฐานนโยบายและวัตถุประสงค และ (3) สภาพแวดลอมนโยบายระดับชาติ ซึ่งไดแก การสื่อ

ความหมาย การกระตุนสงเสริม และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เปนตน 

  Gunn Lewis A.  and Hogwood Brain W. (1984)ไดศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่ง

เขาเสนอวา มี 4 แนวทาง คือ (1) แนวทางขบวนการและการจัดการ (Procedural And Managerial 

Approach) เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญตอการควบคุม เพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง โดยเนน

เทคนิคเชิงปริมาณในกระบวนการปฏิบัติ (2) แนวทางศึกษาโครงสรางองคการ แนวทางนี้จะศึกษา

วาลักษณะโครงสรางองคการทั้งภายในและภายนอก จะสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ

อยางไร (3) แนวทางศึกษาเชิงพฤติกรรม เปนแนวทางวิเคราะหพฤติกรรมการมีสวนรวมความเชื่อ

ใจและความเขาใจในนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติ และ (4) แนวทางรัฐศาสตรใหความสําคัญเกี่ยวกับ

อํานาจขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

   Ernest R. Alexander (1985)ไดเสนอกรอบแนวคิดกระบวนการนโยบายแผนงานและ

การนําไปปฏิบัติ ซึ่งไดเสนอตัวแบบกระบวนการนโยบายแผนงานและการนําไปปฏิบัติ (Policy-

Program-Implementation Process = PPIP) โดยอธิบายวา นโยบาย แผนงาน และการนํานโยบายไป

ปฏิบัติเปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งมีตัวเชื่อมปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ 

 ตัวแปรสําคัญของตัวแบบนีม้ี 4 ตัว คือ (1) การกระตุนเปนขั้นตอนการยอมรับปญหาหรือ

การกําหนดเปาหมายนโยบาย (2) ตัวนโยบาย คือ แนวปฏิบัติซึ่งจะตองกําหนดผูกระทําที่เกี่ยวของ

กับปญหานั้น (3) แผนงานเปนขอกําหนดเฉพาะสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วาง

ไว การกําหนดทรัพยากร แนวปฏิบัติ รวมทั้งระบุกลุมเปาหมายผูที่จะไดรับประโยชนชัดเจน และ 
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(4) การนําไปปฏิบัติ เปนจุดลงมือการปฏิบัติเพื่อใหผลงานนโยบายถึงมือผูรับประโยชนตามที่ตั้งใจ

ใหเกิดขึ้นตามนโยบายและแผน 

 ตัวแปรทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงกับตัวเชื่อม 3 ตัว ซึ่งทําหนาที่ตางกัน ตัวเชื่อมตัวแรก จะ

เชื่อมความสัมพันธระหวางการกระตุนกับนโยบาย เปนสภาแวดลอมของนโยบาย ตัวเชื่อมที่สองจะ

เชื่อนโยบายกับแผนงาน เปนการกําหนดขอบเขของแผนงานในลักษณะปฏิสัมพันธ ระหวาง

สภาพแวดลอมของการนํานโยบายไปปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งประกอบดวยผูปฏิบัติการที่มาจากระดับ

การกําหนดนโยบาย แผนงานและระดับปฏิบัติ ตัวเชื่อมที่สาม คือ โครงสรางความเชื่อมโยงใน

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Structure) ที่แสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางองคการและสวนตาง ๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

  Stephen H. Linder and Peter B. Guy (1987) ไดเสนอแนวทางการศึกษา 2 

แนวทาง เมื ่อป  ค . ศ .  1 9 8 7  ไ ตแก  แนวท า ง แรก  เปนก า รศึก ษ า ที่ เนนปญหา  อุป ส รรค 

และขอจํากัด  ที่นําไปสูความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ พรอมเสนอแนวทางแกไข 

และแนวทางที่ สอง คือ การศึกษาที่มุงแสวงหาคําอธิบายปรากฎการณที่เปนจริงที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีการศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีนี้

จําแนกออกเปน 4 แนวทาง คือ  

  (1) แนวทางการศึกษาที่ เนนการใชอํานาจของผูนําระดับสูง เพื่อใหเกิดผลตามเจตนารมณ

ของนโยบายที่กําหนดไว เปนแนวทางบนลงลาง (Top-Down Approach)  

  (2) แนวทางการศึกษาที่เนนการ ปฏิบัติงานของหนวยงานระดับลาง เปนการศึกษาโดย

การมองจากลางขึ้นบน (Bottom-Up Perspective) 

  (3) แนวทางที่สนใจการปฏิบัติงานของนักการเมืองที่อยูในตําแหนง ระดับสูง ที่ดูแล

นโยบาย กับขาราชการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

  แนวความคิดของแนวทางการศึกษานี้เห็นวา การกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

เกิดขึ ้นจากขอตกลง และความเห็นชอบรวมกันระหวางนักการเมือง กับขาราชการระดับ

ปฏิบัติจะใหความสนใจที่ความสามารถของขาราชการ 

  (4) แนวทางการศึกษาการปฏิบัติของขาราชการระดับลาง แนวความคิดของแนวทาง

การศึกษานี้จะเนนที่วา การนํานโยบายไปปฏิบัติของขาราชการระดับลางจะตองใหความสําคัญกับ

ความชัดเจนของ เปาหมาย และวัตถุประสงคของนโยบาย มีความเพียงพอดานทรัพยากร 

มีสภาพแวดลอม ที่เกื้อหนุนตอการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
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            2. วรรณกรรมของนักวิชาการไทย  

 

พ ระ รา ช ปริยัต ิ (  ส ฤษ ดิ ์  ป ระ ธ า ตุ )  ( 2 5 4 9 )  ไ ดทํา ก า รศึก ษ า เรื ่อง  ก า รพัฒน า

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวาจากการศึกษา

สภาพการดําเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงสรางการ

บริหารงานวิชาการเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เเตมีจุดเดน คือ 

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมคีวามเปนเอกลักษณเฉพาะตัว  คือมุงใหการศึกษา วิจัย สงเสริมการ

ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา เเละการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซื่งมีผลตอการบริหารงาน

ดานอื่นๆ คือดานการบริหารบุคลากรทางวิชาการ ที่ตองกระจายกําลังคนไปตามวิทยาเขตทั่ว

ประเทศ ทําใหแตละวิทยาเขตตองเรงสรางบุคลากรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งตอง

เสริมสรางระบบการประสานงานและการประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยใหรวดเร็วเเละ

ทั่วถึง สําหรับดานหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลของมหาวิทยาลัยที่ตองดําเนินการให

สอดคลองกับวัตถุประสงค  ไดพบวามีการจํากัดใหจัดหลักสูตรเฉพาะทาง จึงไมสามารถดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปเชนดียวกับมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป จึงมีจุดออนอยูตรงที่การวัดประเมินผล

ที่กระจายไปตามวิทยาเขต ไมมีการจัดการใหเปนระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได สําหรับการ

บริหารงานวิชาการที่ไดรับผลจากมาตราการตางๆ ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการบริหารบุคลากร ทําใหมีจุดออนที่จะตองพัฒนาอยางรีบดวนคือ การเพิ่มพูนองคความรู

ในระดับปริญญาที่สูงขึ้น เเละตําแหนงทางวิชาการ 

ในสวนของผลการวิเคราะหจากเเบบสอบถามสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดเเก 

ผูบริหาร คณาจารย นิสิต และจากเเบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ พบวา  1) การบริหารงาน

วิชาการดานโครงสรางการบริหารงานวิชาการ มีขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีสวน

รวมของหนวยปฏิบัติทั้งในสวนกลางและสวนที่เปนเครือขายคือ วิทยาเขต เเละจากบุคลากรทุก
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ระดับ  2) การบริหารงานวิชาการดานการบริหารบุคลากรทางวิชาการ มีขอคิดเห็นใหมหาวิทยาลัย

เนนการดําเนินการทีเกี่ยวของกับการสรรหา การพัฒนาและการสงเสริมทางวิชาการใหกับอาจารย 

ผูสอนในดานการวิจัย การเพิ่มวุฒิการศึกษาเเละการปรับตําแหนงทางวิชาการ  เ เละเนน

การดําเนินการที่เกียวของกับการจัคการเรียนการสอนใหนิสิตไดพัฒนาคุณภาพทั้งดานวิชาการและ          

ดานจริยธรรม  3) การบริหารงามวิชาการดานหลักสูตรเเละการวัดผลประเมินผล มีขอคิดเห็นให

มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑที่ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการปรับปรุง  การเสนอหลักสูตรใหทันสมัย  

ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัย แลวเเจงขาวใหบุคลากรไดรับ

ทราบอยางทั่วถึง  4) การบริหารงานวิชาการดานการบริหารงานวิชาการ มีขอคิดเห็นให

มหาวิทยาลัยจัดทําเเผนปฏิบัติงานดานวิชาการที่ชัดเจนในรูปของแผนระยะสั้นและระยะยาว 

 พระมหาธีรเพชร    มาตพงษ  (2547)  ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา ซึ่งไดศึกษาตามภารกิจ 4 ดาน ผลการวิเคราะหขอมูล

พบวา 1) ดานการศึกษา พระภิกษุสามเณรตองมีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตรงตามที่ ก.พ.กําหนด

ในการเขาศึกษาตอทุกระดับในมหาวิทยาลัยสงฆ มหาวิทยาลัยสงฆควรมีอาคารเรียนและศูนยการ

เรียนรู พอเพียงเปนระเบียบ  สะอาดมีเทคโนโลยีที ่ทันสมัยเหมาะแกภาวะของพระภิกษุ

สามเณร มีการเปดสาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่มเติมมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริงและมีการพัฒนาบุคลากรดานความรูและทักษะการสอน 2) ดานการวิจัย ควรมี

การกําหนดทิศทางในการวิจัยเร่ืองการประยุกตหลักธรรมในการแกปญหาสังคม ใหทุนอุดหนุนการ

วิจัย ตําราที่ผลิตควรมีลักษณะเดนตามเนื้อหาทางพุทธปรัชญาที่ตรงตามพระไตรปฎก มีการ

ฝกอบรมบุคลากรประจําสถาบันใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาขอมูลสารสนเทศ

และกําหนดวัตถุประสงคเปนแหลงบริการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิชาการงานวิจัย 3) ดานการบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม การจัดพิมพวารสารวิชาการควรจัดเนนหลักจริยธรรมที่ใชในการ

ดําเนินชีวิต การเรียนการสอนพระอภิธรรมควรปรับปรุงหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนใหงายตอ

ความเขาใจและสอดคลองกับสภาพสังคม การจัดบรรยายธรรมะวันอาทิตยเนื้อหาที่บรรยายใหเนน

ความรูดานพระพุทธศาสนาที่สามารถนําไปประยุกตใชและแกปญหาสังคม รัฐและคณะสงฆควร

ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการอบรมสามเณรและเยาวชนภาคฤดูรอน พระนิสิตที่เขา

สอนในโรงเรียนตองผานการอบรมหลักสูตรการสอน การจัดบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน ผูบรรยายตองมีความรู และในการตอบปญหาควรจัดเปนคณะ 4-5 รูป เพื่อที่จะสามารถ

ตอบปญหาไดตรง และควรเนนภาษาอังกฤษในการจัดอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ 

4)ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จําเปนตองอบรมใหความรูดานเก็บรักษาและการซอมแซมศา

สนวัตถุแกพระสังฆาธิการ การจัดตั้งหอพุทธศิลปใหกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่ออนุรักษ

จิตรกรรมประติมากรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาและบุคคลสําคัญ และใน
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การจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเพื ่อนบาน  ใหกําหนดวัตถุประสงคเพื ่อ

แลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ วัฒนธรรมและคณาจารย  

สัญญาศรณ   สวัสดิ์ไธสง (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทยโดยใชกระบวนการของหลักการบริหารจัดการที่ดี 

พบวา การบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย จะตอง

มีกระบวนการดังตอไปนี้คือ 1)   หลักความพรอมรับผิด ในดานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองและสัมพันธกับ การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา ในดานการจัดการกระบวนการและการวางแผนเชิงกลยุทธ 2)  หลักความคุมคา ใน

ดานการประหยัดและศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งสอดคลองและสัมพันธกับ การบริหารงานคุณภาพ

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในดานการจัดการกระบวนการและการมุงเนน

บุคลากร 3) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและการ

จัดการอยางบูรณาการ ซึ่งสอดคลองและสัมพันธกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสา มัญศึกษา ในดานการจัดการกระบวนการและการมุงเนนผูเรียน 4) หลักองคการแหง

การเรียนรู ในดานการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สอดคลองและสัมพันธกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

ในดานการจัดการกระบวนการและการมุงเนนบุคลากร 5) หลักการบริหารจัดการ ในดานการ

คาดคะเนความเสี ่ยงและการทบทวนภารกิจ ซึ ่งสอดคลองและสัมพันธกับการบริหารงาน

คุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในดานการจัดการกระบวนการและ

การมุงเนนบุคลากร 6) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในดานการจัดการชุดขอมูล 

การเชื่อมโยงเทคโนโลยี และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและก า ร สื ่อ ส า ร ไ ป ใ ชจ ริง  ซึ ่ ง

สอดคลองและสัมพันธกับการบ ริหารง านคุณภา พของโรง เรีย นพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา ในดานการจัดการกระบวนการ 

 พระมหาสุดใจ  คุนาพันธ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง การนํานโยบายการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ:ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและปจจัยที่

สงผลตอการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การศึกษาศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research)  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยจํานวน  159  รูป/คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  แลวนํามาวิเคราะห

และประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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 จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ดานเพศ สวนใหญมีเพศเปนบรรพชิต  คิดเปนรอยละ 68.55 มีอายุระหวาง 

31-40 ป  คิดเปนรอยละ 60.38 มีอายุพรรษาระหวาง 11-15 พรรษา มีระดับการศึกษาสายสามัญสูง

กวาปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ 50.94 มีระดับการศึกษาทางบาลี ไมไดเปรียญธรรม คิดเปนรอยละ 

37.70 และมีตําแหนงการทํางาน  ระดับเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 57.86  

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการนํา

นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ  พบวา โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.66 ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ดานความคิดเห็นในเรื่องของการนํานโยบายการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 และดานปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา

ไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.76 เปนขอคําถามเชิงลบ 

จากทดสอบสมมติฐานเพื ่อคาความแปรปรวน ในการเปรียบเทียบระหวางตัวแปร

อิสระ กับตัวแปรตาม พบวา ผูริหาร คณาจารย เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ดานอายุพรรษา  และดานวุฒิการศึกษาสายสามัญ   มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

 พิไล   จิรไกรศิริ (2543 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและความตองการของ

เจาหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบวา เจาหนาที่มี

ปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รวมและในแต

ละดาน คือ ดานนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ดานการดําเนินการ พัฒนาบุคลากร 

ดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมการการฝกอบรม การศึกษาตอ การศึกษาดูงานและการ

ผลิตผลงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบวา เจาหนาที่สายบริหารและสายปฏิบัติการ มีปญหา

ดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมการศึกษาตอและการศึกษาดูงานแตกตางกัน เจาหนาที่

มีความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม

และในแตละดาน คือดานนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานการดําเนินการพัฒนา

บุคลากร ดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ในกิจกรรมการฝกอบรมการศึกษาตอ การศึกษาดูงาน

และผลิตผลงานทางวิชาการ อยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบปญหาเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบวา เจาหนาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรม 
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การศึกษาตอ แตงตางกันและเจาหนาที่ที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต1-5 ป และ 6-10 ป

มีความตองการดานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรม การศึกษาดูงานมีความแตกตางกัน 

 พระมหาศักดิ์ดา  ชนะชัย (2548) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพการจัดเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง กรุงเทพมหานคร ตามทรรศนะของพระนิสิต

พบวา 1) พระนิสิตมีทรรศนะตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย สวนกลางกรุงเทพมหานคร โดยรวมและดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน 

ดานการวัดและการประเมินผลวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเวน ดานวิธีสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน และดานสื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

2) พระนิสิตที่มีอายุนอยกวา 20 ป และ 20 ป ขึ้นไป มีทรรศนะตอสภาพการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยโดยรมและในแตละดานไมแตกตางกัน 3) พระนิสิตที่มีวิทยฐานะเดิม 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและเปรียญธรรม 5 ประโยค มีทรรศนะคติตอสภาพการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 4) พระนิสิตที่ศึกษาในชั้นปที่ 

1,2,3,และ4 มีทัศนคติตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยรวมและในแตละดาน

ไมแตกตางกัน 5) พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ปานกลาง และสูง มีทรรศนะคติตอการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานอาจารยผูสอน และดานสื่อการเรียนการสอน พระนิสิตที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามีทรรศนะแตกตางกับพระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน พระนิสิตที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําและปานกลาง มีทรรศนะแตกตางกับพระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สยาม  ดําปรีดา (2535) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธกับการประเมินความสําเร็จใน

การประสานงานของเจาหนามหาวิทยาลัยสงฆ : ศึกษาเฉพาะกรณีเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา 1) เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความชัดเจนและความ

เหมาะสมของโครงสราง และกฏระเบียบการฝกอบรมดานการประสานงานการติดตอสื่อสารและ

การใชระบบคณะกรรมการ กระบวนการกลุมและมนุษยสัมพันธ ซึ่งเปนตัวแปรอิสระกับการ

ประเมินความสําเร็จ ในการประสานงานซึ่งเปนตัวแปรตาม พบวา ความชัดเจนและความเหมาะสม

ของโครงสราง และกฏระเบียบการฝกอบรมดานการประสานงาน การใชระบบคณะกรรมการ 

กระบวนการกลุมและมนุษยสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับการประเมินความสําเร็จในการ

ประสานงาน 2) เจาหนาที่มหาวิทยาลัยสงฆ สวนใหญเห็นวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ

ประเมินความสําเร็จในการประสานงาน ไดแก การติดตอสื่อสาร 3) เมื่อทดสอบความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคล (อันไดแก สถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการบวช วุฒิทางภาษาบาลี 
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วุฒิสามัญ ตําแหนงหนาที่ ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือน) ซึ่งเปนตัวแปรอิสระกับการประเมิน

ความสําเร็จในการประสานงาน ซึ่งเปนตัวแปรตาม พบวา สถานภาพ อายุ ระยะเวลาในการบวช

วุฒิทางภาษาบาลี วุฒิสามัญ ตําแหนงหนาที่ ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือนไมมีความสัมพันธ

กับการประเมินความสําเร็จในการประสานงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4)เจาหนาที่

มหาวิทยาลัยสงฆ ที่มีการประเมินความสําเร็จในการประสานงานสูงจะมีระยะเวลาการทํางาน 

11 ป ขึ้นไป และมีเงินเดือนมากกวา 7,000 บาท 

รพีพร ภูจิตร (2547 ) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพปญหาและความตองการในการผลิตสื่อ

การสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : กรณีศึกษาวิทยาเขตขอนแกน 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ คือ 1) ดานสภาพการผลิตและปญหาการผลิตสื่อการสอนพบวา สภาพ

ปญหาโดยทั่วไปอยูในระดับปานกลาง เพราะวาขาดความรูและทักษะการใชอุปกรณในการผลิตสื่อ 

เชน การใชโปรแกรมประยุกตคอมพิวเตอร ขาดความรูดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 

รองลงมาขาดการสนับสนุนดานงบประมาณวัสดุอุปกรณในการผลิตสื่อการสอน รวมไปถึง

ระยะเวลาคอนขางนอย นอกจากนี้ยังพบปญหาขาดบุคลากรเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญเฉพาะ 

2) สภาพการใชและปญหาการใชสื่อการสอนและความตองการในการผลิตสื่อการสอนพบวา 

อาจารยยังขาดพื้นฐานประสบการณดานความรูเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน ปญหาการใชสื่อ

การสอนพบวาอยูในระดับปานกลาง บุคลากรที่บริการดานสื่อโดยรวมไมเพียงพอ 3) ความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการผลิตและการใชสื่อการสอน ควรมี

บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและมีงบประมาณเพียงพอ ตลอดจนควรสํารวจความตองการของ

อาจารยที่แทจริงในเรื่องตางๆใหมากกวาที่เปนอยู แลวจึงดําเนินการผลิตตามที่ตองการและ

หนวยงานควรมีการจัดอบรมใหแกอาจารยเพื่อใหเกิดความรู ทักษะเบื้องตนในการผลิตสื่อการสอน  

ทองใบ   สุดชารี (2536)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การนํานโยบายวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ: 

กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต โดยมีที่มาของการศึกษาจากการที่นโยบายดานการศึกษาของ รัฐไม

บรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควรในขณะนั้น จึงมีการเปลี่ยนนโยบายของวิทยาลัยครู เพื่อขยายการผลิต

ครใูนสาขาวิชาอื่นเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนขยายการบริการไปยังพืนที่

อื่นทั่วประเทศ อยางไรก็ตามพบวาการเปลี่ยนแปลง นโยบายของวิทยาลัยครูนั้นสงผลใหเกิดการ

วิพากษวิจารณตามมาอยางมากมาย นโยบาย จําเปนตองมีการคลอยตามลักษณะโครงสรางของ

การคาริมทาง โดยที่การกําหนดนโยบายตาง ๆ จะตองไมปดกั้นโอกาสในการหารายไดเพื่อยังชีพ 

ตัวอยางเชน ถารัฐบาล จัดที่ตั้งทําเลรานใหม สถานที่นั้นจะตองอํานวยตอการเริ่มตนธุรกิจ และมี

ความสะดวก ในการปฏิบัติงาน และรูปแบบการคาควรจะเหมาะสมกับความรูความสามารถของ

ผูประกอบการ ถารัฐบาลวางแผนจะจัดหาสถานที่ประกอบการใหมใหกับผูคาริมทาง ควรจะ

คํานึงถึงตําแหนงที่สะดุดตาลูกคามากที่สุด และสะดวกตอการเชื่อมโยงไปถนนสายตางๆ สําหรับ
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ขอควรพิจารณาอื่นๆที่สําคัญนั้นควรเปนประเด็นเรื่องการถูกคุกคาม จากพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย ที่ควรเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยใหกับผูคา รวมถึงสถานที่ประกอบการควรอยู

ใกลที่พักอาศัยของผูประกอบการ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

    สุระพงศ ทองพันชั่ง (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการ

การประกันคุณภาพการ ศึกษา พรอมทั้งภูมิหลัง แนวความคิด พัฒนาการ และปญหาอุปสรรคใน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดม ศึกษาในประเทศไทย ผูวิจัยไดศึกษาจากการวิเคราะห

เอกสารเปนหลัก  รวมถึงสิ่งพิมพของทางราชการ วารสาร ตํารา  เอกสารประชุมสัมมนา

ตลอดจนนโยบายและคําสั่งตางๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห และ

นําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย เปนเรื่องที่จริงๆ แลว มหาวิทยาลัย คณะวิชา ไดดําเนินการอยูแลวตั้งแตกอตั้ง

มหาวิทยาลัยคณะวิชาขึ้นเปนคร้ังแรกเพียงแตไมไดเรียกวาเปนการประกันคุณภาพการศึกษาดังที่ใช

กันอยูในขณะนี้เทานั้น ครั้นกาวเขามาสูยุคปจจุบัน ที่เรื่องนี้ไดกลายเปนประเด็นสําคัญใน

กระบวนการและขบวนการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ก็

คือ การสรางและพัฒนาทั้งกระบวนการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาใหมีลักษณะที่พึง

ประสงคตามปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค วิสัยทัศน และภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการ

นําเสนอระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพใน

แตละองคประกอบคุณภาพ และตามดัชนีบงชี้คุณภาพที่กําหนดไวเพื่อเปนหลักประกันแกผูที่มีสวน

เกี่ยวของ และสาธารณชนใหมีความมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถใหผลผลิตทางการศึกษา

ที่มีคุณภาพได 

จากองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีอยู

อยางมากมายหลากหลายนั้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหมปรากฏวา การควบคุมคุณภาพ

การศึกษาไดดําเนินไปตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัยเปนหลัก โดยมีการแตงตั้งกรรมการ

รับผิดชอบ มีหนวยงานรองรับงานประกันคุณภาพ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเอง คือ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

(CMUQA) สําหรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ก็ไดจัดทําองคประกอบคุณภาพและดัชนีบง

คุณภาพ โดยยึดตามองคประกอบหลักของทบวงมหาวิทยาลัย และจากการดําเนินการตรวจสอบ

ภายในของคณะวิชาตางๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา เกณฑผลการตัดสินในองคประกอบ

คุณภาพวารับรองคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาตางๆ แตกตางกันอยางมาก สวนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาที่เปนการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดทํา

ตัวชี้วัดคุณภาพผลการดําเนินงาน (Key Quality/Performance Indicators : KOI/KPI) ซึ่งครอบคลุม
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เกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ .) ดัชนีการประเมินคุณภาพภายนอกสวนใหญจะมีลักษณะเปนขอมูล เชิงปริมาณ

มากกวาเชิงคุณภาพโดยมีแหลงขอมูลมาจากขอมูลปกติและงานวิจัยสถาบันฉบับตางๆ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จะประสบผลสําเร็จอยาง

แทจริงไดขึ้นอยูกับผูบริหาร คณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรในหนวยงาน

บุคลากรเหลานั้นจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ ความจําเปน ความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีความตั้งใจ เสียสละที่จะดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางแทจริง  นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

ประเทศไทย  ใหเปนที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติและสาธารณชนนั้น จะตองเปนการ

ดําเนินงานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานเฉพาะของเอกลักษณและความเชี่ยวชาญของสถาบันแตละแหงวา

คืออะไรในดานใด แลวนํามาเปนทั้งพื้นฐานและแนวทางกํากับการดําเนินงาน เชน เชี่ยวชาญ

ดานการเรียนการสอน เชี่ยวชาญดานการวิจัย เปนตน โดยไมจําเปนตองดําเนินการตามที่

ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับหลักที่วา สถาบันอุดมศึกษามีเสรีภาพทาง

วิชาการและความเปนอิสระในการดําเนินงานอยางเต็มที่ เพื่อความมีคุณภาพภายในแตละสถาบัน 

แตทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจาก

ภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบและประเมินได 

 ชัยยุทธ  ชิโนกุล (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดโครงสรางองคกรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา โครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยและของสวน

งานยอยตามทัศนคติของบุคลากรผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ไมมีความเหมาะสม การกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน ในขณะที่งานตรงกับหนาที่ที่รับผิดชอบเมื่อพิจารณาการ

ติดตอสื่อสารเปนลักษณะสองทางจากขางบนลงขางลาง ผูตอบสวนใหญตองการใหมีการแกไขทั้ง

โครงสรางองคกรและโครงสรางหนวยงานยอยของตน เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกเปลี่ยนไป 

โดยอาศัยขอดีในการปฏิบัติงานตามโครงสรางเดิมคือ มีการกระจายอํานาจ สายการบังคับบัญชา

แคบ ผูนํายอมรับฟงคงวามคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ความขัดแยงมีนอย นั่นหมายถึง

บรรยากาศในการทํางานดีกวาองคกรอื่น คอนขางอะลุมอลวยในการทํางานเนื่องจากบริหารโดย

พระภิกษ ุผูวิจัยจึงเห็นวา โครงสรางเดิมไมเหมาะสม 

กลา ทองขาว (2534)ไดทําการ ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ การ

นํานโยบายสาธาณะใปปฏิบัติ: กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ พบวา ปญหา

ของการนํานโยบายรณรงคเพื ่อการเรียนรู หนังสือ สามารถออกไดเปน  6  ดาน ไดแก 

(1)ความชัดเจนของเปาหมาย และวัตถุประสงค กลาวคือ ทุกฝายมีความเขาใจในเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของโครงการเปนอยางดี  (2)  มีการมอบหมายงาน และภารกิจที่ดี  มีการ
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วางแผนก ารดําเนินงาน และมีการกําหนดวิธี และขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน (3) ลักษณะของ

หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีความรับผิดชอบรวมกัน มี

การวางแผนที่ดี และผูมีสวนรวมมีความรับผิดชอบ องคการที่รับผิดชอบโครงการจะตองมี

ความเขาใจขั้นตอนวิธีการทํางานอยางชัดเจน หนวยงานมีศักยภาพที่เขมแข็ง เจาหนาที่มี

การผนึกกําลังกัน มีทีมงานที ่เขมแข็งจริงจัง นอกจากนี้ผู ปฏิบัติงานสําคัญ (Key Actors) 

จะตองเอาจริงเอาจังดวย (4) การสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น กลาวคือ นโยบายจะตอง

ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน องคการ ชมรม สมาคม สโมสร และความ

รวมมือจากประชาชน นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชน ในการให

ความชวยเหลือสนับสนุน เพื ่อใหทุกฝายเกิดความเขาใจรวมกัน และรวมมือกันปฏิบัติ

นโยบายใหเกิดผลสําเร็จ (5) มาตรการควบคุม ประเมิน และกระตุนสงเสริม ผูบริหารระดับสูงมี

การเรงรัด สอบถาม หรือใหมีหนังสือผลการดําเนินงาน และ ความกาวหนาอยางตอเนื่อง และ 

(6) การเห็นประโยชนของผูเกี่ยวของ กลาวคือ ผูเรียน เห็นคุณคาของการรูหนังสือ ทุกฝายเห็น

ประโยชนที่เกิดขึ้นของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ  

 ในงานวิจัยเรื่อง “การนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ: วิเคราะหการดําเนินการ

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  นี้ ผูวิจัยจะทําการคัดเลือกเฉพาะประชากรและกลุม

ตัวอยางที่ เปนบุคลากรในระดับผู บ ริหาร  ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิกา รบ ดี 

คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หัวหนา

สํานักงาน ศูนย/สํานัก/สถาบัน/คณะ, บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปน

บรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสวนกลาง ตําบลลําไทร 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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