
 
 

บทที ่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

                    การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไป

ปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ปจจัยดานการสื่อสาร

และการประสานงานระหวางหนวยงาน ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ และผลของ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดแก การ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษา การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การดําเนินการดาน

งานบริการวิชาการแกสังคม การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริบทที่ใชใน

การศึกษา คือ การดําเนินการนโยบายการศึกษาของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ  2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการการนํานโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการ

ดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติ และ

4)  เพื ่อเสนอแนวทางในการดํา เนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัต ิ 

                    เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่หาคุณภาพความตรงทางเนื้อหา

และพิจารณาความเห็นสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิ ยอมรับคาความสอดคลอง (IOC) แลวนําไปหา

ความเชื่อมั่นจากการทดลองใช ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8845 วิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ(Quantitative Research) ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม จาก

ก ลุ ม ตัวอยางในระดับผูบริหาร ไดแก  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี รองคณบดี 

ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน/ศูนยหรือรองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน บุคลากรสายอาจารยและ

บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยสวนกลาง อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 250 รูป/คน วิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการทางสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ การวิเคราะห

ความสัมพันธ สถิติการวิเคราะหความแปรปรวน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

การวิ เคราะหถดถอยเชิงพหุ    สวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูวิจัย

ทํา ก า ร เ ก็บ ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก ในการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Informants) ผูวิจัยไดนําเสนอรายชื่อบุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน/ศูนยหรือรองผูอํานวยการสํานัก 

สถาบัน บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งที่ เปนบรรพชิตและคฤหัสถ 
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ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อทําการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเลือกทําการศึกษาวิจัย

โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ

ในการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอรายชื่อบุคลากรในระดับผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนยหรือรองผูอํานวยการสํานัก/

สถาบัน/ศูนย บุคลากรสายอาจารยและบุคลากรสายปฏิบัติการทั ้งที ่ เปนบรรพชิตและ

คฤหัสถ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อทําการสัมภาษณ โดยการ

สัมภาษณเชิงลึก(In–Depth  Interview) จํานวน 20 รูป/คน(ดูรายนามผูใหสัมภาษณเชิงลึกใน

ภาคผนวก) เพื่อวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการศึกษาของสงฆไป

ปฏิบัติ และผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

       ตอนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

                   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนบรรพชิต จํานวน (รอยละ 52.40) รองลงมาเปนคฤหัสถ 

(รอยละ 47.60) 

      กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ87.20) รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 

(รอยละ 12.80) 

     กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 30 ปขึ้นไป (รอยละ 90.00) รองลงมา อายุ 26-29 ป (รอยละ 

8.40) และนอยที่สุด  อายุ 21- 25 ป (รอยละ 1.60) 

     กลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (รอยละ 61.60) รองลงมาสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 20.00) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  (รอยละ 17.20) และ

นอยที่สุดคือสําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 1.20) 

     กลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาพุทธศาสตร (รอยละ 36.40) รองลงมา

สําเร็จการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร (รอยละ 30.40) และนอยที่สุดคือสําเร็จการศึกษาในสาขา

วิทยาศาสตร(รอยละ 0.80) 

     กลุมตัวอยางสวนใหญเปนบุคลากรสายปฏิบัติการ(รอยละ 53.60) รองลงมาเปนบุคลากร

สายอาจารย(รอยละ 23.20) และระดับผูบริหารทั้งหมด (รอยละ 21.60)  
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      กลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดหนวยงานอื่นๆ (รอยละ 58.40)  รองลงมาสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี(รอยละ 14.40) และนอยที่สุด คณะมนุษยศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย ตอบแบบสอบถาม

ในจํานวนที่เทากันคือ รอยละ 4.40  

     กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณในการทํางานมากกวา 5 ป (รอยละ 81.60)  

รองลงมา ระหวาง 2-5 ป (รอยละ 14.00) และนอยที่สุด นอยกวา 2 ป(รอยละ 4.40) 

 

                  ตอนที่ 2  สรุปผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                        2.1 ปจจัยขอบขายนโยบาย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยขอบขาย

นโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด( X =4.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก มหาวิทยาลัยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเนน

ความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.71)    ลําดับที่2 ไดแก 

มหาวิทยาลัยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจที่จะเปนเปาหมายหลักในการดําเนินการตาม

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไวชัดเจน(X=4.69)  ลําดับที่3 ไดแก มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาตรงเปาหมายของมหาวิทยาลัย (X=4.65)  สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก ขอพระราชบัญญัติคณะสงฆไทยในปจจุบันมีนโยบายสงเสริม

การศึกษาของสงฆไวชัดเจน และ ขอนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย

ต่ําที่สุด (X=4.49)ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

                       2.2 ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู

ในระดับเห็นดวยมาก( X =-4.09)  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก มหาวิทยาลัยไดรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกโดยการสงพระนิสิตไปสอนธรรมศึกษาตามโรงเรียน  (X=4.65) ลําดับที่2 

ไดแก มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการดําเนินบทบาทดานการเปนแหลงรวมวิทยาการทาง

พระพุทธศาสนา  (X=4.56) ลําดับที่3 ไดแก มหาวิทยาลัยมีการใชงบประมาณอยางคุมคาในดาน

การศึกษา(X=4.49)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรให

รวมถึงรายไดของมหาวิทยาลัยมีเพียงพอตอการบริหารจัดการในภารกิจของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด (X=3.20) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยปานกลาง 

                        2.3 ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน   ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.32) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก มหาวิทยาลัยมีคําสั่งการมอบหมายงานจาก

ผูบริหารระดับสูงใหบุคลากรและเจาหนาที่ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร (X=4.62) ลําดับที่2 ไดแก 
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มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนารวมกับหนวยงานและองคการนานาชาติ 

(X=4.40) ลําดับที่3 ไดแก หนวยงานภาครัฐและเอกชนมักจะมีหนังสือขอใหทางผูบริหาร

มหาวิทยาลัยสงพระนิสิตไปอบรมใหความรูอยูเนืองๆ(X=4.25)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับ

สุดทาย ไดแก มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ซึ่งบุคคลและองคกรภายนอกมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.14) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมาก 

                        2.4 ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ  ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ( X =4.41)  ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก ผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

สรางองคความรูใหม (X=4.71) ลําดับที่2 ไดแก การบริหารงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เปนไปดวยความโปรงใส(X=4.37) ลําดับที่3 ไดแก มหาวิทยาลัยมีแผนบริการวิชาการที่มี

การบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน(X=4.36) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย 

ไดแก ผูบังคับบัญชาไดใหความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาความดีความชอบ  มี

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.29) ซึ่งมีระดบัความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

                       ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยโดยรวม  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.36)   

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก ปจจัยดานขอบขาย

นโยบาย  มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.61)  ลําดับที่2 ไดแก ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

(X=4.41) ลําดับที่3 ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน  สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.09) ซึ่งมี

ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

 

                    ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

                        3.1 การดําเนินการดานการจัดการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินการดานการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.22) ) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก การปรับปรุงคุณภาพการ

เรียนการสอนเปนสิ่งจําเปน มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.59) ลําดับที่2 ไดแก หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใช

ในปจจุบันมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา(X=4.48)  ลําดับที่3 ไดแก 

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งวิชาการทางพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญทางโลกจัด

อยูในสัดสวนที่เหมาะสม(X=4.22) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก  ผูบังคับบัญชาเปด
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โอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปฝกอบรมเพิ่มทักษะในงานเฉพาะสาขาที่รับผิดชอบอยู ซึ่งมี

คาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.06) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

                        3.2 การดําเนินการดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ( X =-4.33)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัยดาน

พระไตรปฏก  มีคาเฉลี่ยสูงสุด(X=4.72) ลําดับที่2 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเทากัน

ไดแก ขอมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางวัดผลตามจุดมุงหมายวิชาการทางพระพุทธศาสนา และขอ

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาวิจัยดานปริยัติสัทธรรมและดานปฏิบัติสัทธรรม ( X =4.63) 

ลําดับที่3 ไดแก มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางศึกษาปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ( X =4.62) สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการวิจัย มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด (X=3.60) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

           3.3 การดําเนินการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม  ผูตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  ( X =4.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและการอบรมเยาวชนเปน

กิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยใหการสงเสริม  มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.77) 

ลําดับที่2 ไดแก มหาวิทยาลัยไดสงเสริมพระบัณฑิตใหไปปฏิบัติศาสนกิจในสวนภูมิภาค 

(X=4.70) ลําดับที่3 มหาวิทยาลัยไดจัดสอนและฝกอบรมการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนา

ภาวนาแกผูสนใจทั่วไป (X=4.66)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก มหาวิทยาลัย

สามารถตอบปญหาขอโตแยงหรือปญหาขอสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับคําสอนในพระพุทธศาสนาที่

เกิดขึ้นในสังคมใหเปนขอยุติได (X=4.10)  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีระดับความคิดเห็นใน

ระดับเห็นดวยมาก 

                        3.4 การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X =4.38) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก มหาวิทยาลัยไดเปดสอนและอบรมวิชาการดานพระพุทธศาสนา

และศิลปวัฒนธรมแกเด็กและเยาวชนทั่วไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด (X=4.59) ลําดับที่2 ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเทากันไดแก ขอมหาวิทยาลัยไดเสริมสรางความรูความเขาใจและ

สํานึกในคุณคาของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขอมหาวิทยาลัยไดพัฒนามหาวิทยาลัยให

เปนแหลงเรียนรูดานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ

(X=4.66) ลําดับที่3 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเทากันไดแก ขอมหาวิทยาลัยไดจัด

กิจกรรมเผยแพรความรูและสง เสริมวัฒนธรรมทางวิทยุและโทรทัศนในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา และขอมหาวิทยาลัยมีการสง เสริมอนุรักษและเปดพื้นที่ ในการแสดง
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ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา (X=4.35) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก 

มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งโครงการสืบสานประเพณีไทย  มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.22) ซึ่งมีระดับความ

คิดเห็นในระดับเห็นดวยมากที่สุด 

                        ความคิดเห็นตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก

ที่สุด ( X =4.36)   เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก การ

ดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม ( X =4.45)  ลําดับที่2 ไดแก  การ

ดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( X =4.38) ลําดับที่3 ไดแก การดําเนินการดานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา ( X =4.33) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก การดําเนินการดานการจัด

การศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.22) ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก 

 

        ตอนที่ 4   สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ  

ตัวแปรตาม 

      สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา พบวา  

      ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดาน

ทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการดําเนินการดาน

การจัดการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้

การจัดการศึกษา= 680+.782(การสื่อสารและประสานงาน)+.175(ทรัพยากร) +(-.120)(ขอบขาย 

                            นโยบาย) 

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 70.50 (R2 = .705) 

       สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา พบวา  

      ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้
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การวิจัยทางพระพุทธศาสนา= 1.184+.272(การสื่อสารและประสานงาน)+.249(ทัศนคต)ิ 

                                                  +.213(ทรัพยากรนโยบาย)    

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .668) 

      สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนา

แกสังคม พบวา  

       ปจจัยที่สงผลตอการดํา เนินการนโยบายการศึกษาดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้
การใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม= .951+.404(การสื่อสารและประสานงาน) 

                                                  +.252(ขอบขายนโยบาย)+.133(ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัต)ิ  

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 61.70 (R2 = .617) 

       สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา  

        ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการ

ดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานาย

ไดดังนี ้

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม= 1.132+.571(การสื่อสารและประสานงาน)+.169(ขอบขายนโยบาย) 

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสองตัวแปรมีถึงรอยละ 48.90 (R2 = .489) 

       สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม พบวา  

       ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดาน

ทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํา

นโยบายมีผลตอการดําเนินการโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้

 การดําเนินการโดยรวม= .921+.427(การสื่อสารและประสานงานระหวางหนวยงาน)+.113 

                                       (ทัศนคต)ิ+.106(ขอบขายนโยบาย)+.148(ทรัพยากรนโยบาย)  

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .764) 
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      ตอนท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

                           จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปเปน 2 ตอน

ดังตอไปนี้ 

                          ก.  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

                                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                          

                          การแสดงความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญดานตางๆหลากหลายทรรศนะ 

สรุปดังนี้  

                           1.  ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย ความเห็นสวนใหญเห็นดวยวา นโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีควมชัดเจนมาจากการที่มหาวิทยาลัย

ไดนําพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคทรงประสงคใหมหาวิทยาลัยเปนที่ศึกษาเลาเรียน

พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับ พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไป มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

นโยบายการศึกษาอยางตอเนื่อง และเดนชัดตามพระราชปณิธาน ซึ่งพระราชปณิธาน(ขอบขาย

นโยบาย) มีผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และทําใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอื่นๆจะเห็นไดจากการกําหนดพันธกิจ 

ปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย 

ไปพรอมๆกับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

                         ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งความเห็นตอ

แนวทางอิทธิพลของปจจัยดานขอบขายนโยบายสงผลตอการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ การสนับสนุนการปฏิบัติก็ไดรับอิทธิพลจาก

นโยบาย และสงผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนผลของอิทธิพลของนโยบายมากที่สุด 

                         ความชัดเจนที่เปนรูปธรรมในปจจัยดานขอบขายนโยบาย ทําใหระดับปฏิบัติ

สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได และที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงและ

เปนปจจัยใหเกิดความคลองตัวในการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติอีกระดับหนึ่งก็คือการมี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือไดวาไดรับการ

รับรองสถาบันอยางถูกกฎหมาย  มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการได

รับรองสถาบันใหเปนมหาวิทยาลัยที ่ถ ูกตองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน

ระดับอุดมศึกษา ทําใหการบริหารมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา มี

ความชัดเจนและถูกตองในทางกฎหมาย และมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณสนับสนุนในการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาจากภาครัฐอยางชัดเจน มหาวิทยาลัยยังมีสวนสําคัญในการบูรณาการ
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วิชาก ารพระพุทธ ศาส นาแล ะการบริหา รงา นกิจก ารคณ ะสงฆใหม ีประส ิทธ ิภา พโดย

มหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรสําหรับพระสงฆระดับชั้นปกครองที่บริหารกิจการคณะสงฆเชน 

เจาคณะผูปกครองตางๆ(หลักสูตรสําหรับพระสังฆาธิการ) นโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังมีความสอดคลองและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของสงฆใหมี

ประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น  สวนบัณฑิตที ่มหาวิทยาลัยผลิตออกมานั ้นสังคมใหการยอมรับใน

มาตรฐานการศึกษา 

           2.  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารสวนใหญมี

มุมมองวา งบประมานที่มหาจุฬาฯไดรับการสนับสนุนนั้นทั้งงบประมาณจากรัฐบาลและประชาชน

ผูมีจิตศรัทธาไดชวยกันบริจาคสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ งบประมาณและบุคลากรใน

การดําเนินการนโยบายการศึกษา ทรัพยากรที่มีอยูเพียงพอ เชนทรัพยากรดานงบประมาณและ

อาจารยสอน แตมีบางมุมมองมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบตอวิทยาเขตและ

หนวยวิทยบริการตางๆดวย มองวาปจจัยดานทรัพยากรในสวนกลางเพียงพอ แตเมื่อมีการกระจาย

การดําเนินการนโยบายออกไปในสวนทีร่ับผิดชอบ จึงขาดความสมดุลของการบริหารงบประมาณ 

                         การสนับสนุนใหเกิดผลดีในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การมีทรัพยากรเพียงพอ 

การสงเสริมดานความรูและเทคนิคการปฏิบัติแกบุคลากร ซึ ่งจะชวยใหมีการสนับสนุนการ

ปฏิบัติดีขึ้นอยางชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ                     

                         สวนความเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ ผูใหขอมูลตางให

ความเห็นวา เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนามาตลอดและเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยมีการนําสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณมาสนับสนุนการดําเนินการนโยบายการศึกษา

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินการนโยบาย ผูบริหารสวนหนึ่งมีความเห็นวา ปญหาอุปสรรคคือ

บุคลากรทางการศึกษายังไมมีศักยภาพพอที่จะใชเทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาขีด

ความสามารถของผูใชสื่อทุกภาคสวนในองคการเพื่อใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ 

                         3.  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน 

ความเห็นสวนใหญเห็นดวยวา การสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยในเรื่องระเบียบ ขอบังคับหรือ

คําสั่งตางๆของมหาวิทยาลัยที่ลงไปสูผูปฏิบัติทุกภาคสวนมีความชัดเจน ผูบริหารใหความสําคัญใน

การสื่อสารในองคการ และใชระเบียบปฏิบัติเหมือนกันทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพราะการ

ไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เขามามีสวนรวมกับการวางแผนปฏิบัติเพื่อการดําเนินการนโยบายใหสําเร็จได 

                         สวนความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานภายใน เปนปจจัยหลักที่

ทําใหเกิดการบริหารจัดการในหนวยปฏิบัติ ที่จะเอื้อตอการปฏิบัติ เมื่อมีความเขาใจในระเบียบ

ปฏิบัติที่ตรงกันไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และการรวมมือกับหนวยงานภายนอก

สามารถชวยใหเกิดการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติไดโดยเปนความจําเปนในการเขาใจและ
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ยอมรับ ในเรื่องที่เปนปญหาของผูที่จะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกซึ ่งเปนผลดีตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยให

บรรลุผลสําเร็จ 

                         4.  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเห็นสวนใหญเห็นดวย

วานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มีแผนพัฒนาตามยุคสมัยเพราะวาการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามนโยบายการศึกษา ตองยึดโยงกับนโยบายการศึกษาของ สกอ.กระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายการศึกษาแหงชาติ เพราะฉะนั้นรูปแบบการบริหารตองพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน

แผนพฒันามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารเห็นวา รูปแบบการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปของ

สังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงตองมีการบูรณาการใหเปนไปตามความเหมาะสมของสังคมปจจุบัน ใน

ฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

                         ความเห็นจากมุมมองของผูบริหารเชื่อมั่นในความสําเร็จของการดําเนินการตาม

นโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงตามพระราชปณิธาน

รัชกาลที่ 5โดยจัดการศึกษาระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษามีการดําเนินการนโยบายการศึกษา

ตอเน่ืองกันมาจนถึงปจจุบันเปนการสงตอปณิธานสงผานจากรุนตางๆจนมาถึงรุนปจจุบันมีพระเณร

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและคฤหัสถเขามาเรียนเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม เปดหลักสูตรได

มาตรฐานทางการศึกษาซึ่งเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและแตละสาขาวิชาก็เพิ่ม

ขึ้นมาเร่ือยๆ และมีพรบ.รับรองทางกฎหมายที่ชัดเจน 

 

                    ข. ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ  

                        ราชวิทยาลัย  

                         การแสดงความคิดเห็นตอผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญในการรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติ

ดานตางๆหลากหลายทรรศนะ สรุปดังนี ้

                         1.  การดําเนินการดานการจัดการศึกษา ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารมี

มุมมองวา นโยบายดานการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยในกลุมการ

ผลิตบัณฑิตเพราะฉะนั้นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ถามองในดานปริมาณ มหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิตรับนิสิตเขาเรียนกับจํานวนที่จบหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปน

คฤหัสถเขามาเรียนมากขึ้น บางระดับ บางชั้น บางคณะก็ไมไดเรียนรวมกันกับพระเณร แตบางวิชา
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นิสิตคฤหัสถและพระเณรเรียนรวมในหองเรียนเดียวกันก็มี มหาวิทยาลัยรับนิสิตที่เปนพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถในอัตราสวน 70 : 30  ตอมาลดลง 60 : 40  ตามความตองการของสังคม  

                         ความเห็นของผูบริหารและบุคลากรฝายวิชาการมีมีมุมมองวา การดําเนินการ

นโยบายการศึกษาดานการสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร ผูใหขอมูลใหความเห็นวานโยบายของ

ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรและโครงการที่ เปน

ประโยชนตอสังคมชัดเจน เชน การจัดสัมมนาทางวิชาการ การทัศนศึกษา การไปดูงานตางประเทศ

และหนวยงานตางๆ การปฏิบัติธรรม การออกคายอบรมพุทธบุตร การจัดใหมีโครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของนิสิตซึ่งมีการทํากิจกรรมในชวงที่เรียนอยูทุกป บางที

มหาวิทยาลัยเพีงแตมอบนโยบาย จากนั้นนิสิตไปทํากันเอง  

                          ความเห็นของผู ฝ ายวิชา การเกี่ ยวกับคุณภาพแล ะความรูความเข าใจใ น

พระพุทธศาสนาของนิสิตมีมุมมองวา นิสิตที่เปนคฤหัสถมีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งชวงแรกๆที่เขามา

เรียนบางคนไมเขาใจหลักพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมนิสิตที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถที่เขามาสู

ระบบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาอยูนี้ เ วลามีการอธิบายและวิ เคราะหหลัก

พระพุทธศาสนาจะอธิบายและวิเคราะหหลักพระพุทธศาสนาไดชัดเจน นิสิตมีพัฒนาการดีขึ้นมาก 

เปนคุณภาพที่เห็นไดในระยะยาว การดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มีกิจกรรมนโยบายที่เปน

รูปธรรมชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิของมหาวิทยาลัย ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน                      

                          2.  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ความเห็นไดจากมุมมอง

ของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการวิจัยและมีการวิจัยคัมภีรดาน

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยใหเปนสํานวน

รวมสมัยซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดงาย มหาวิทยาลัยมีการสัมมนาและเผยแพร

ผลงานวิจัย และมีการเชิญนักวิชาการและนักวิจัยตางชาติมาสัมมนา ผลงานวิจัยหลายเรื่องไดมีการ

นําไปใชประกอบการเรียนการสอน ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยมีกองทุนสงเสริมสนับสนุนการวิจัย แต

มหาวิทยาลัยก็ยังมีบุคลากรดานการวิจัยไมเพียงพอ  

                          สวนความสําคัญของงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมความเห็นไดจาก

มุมมองของผูบริหารและฝายวิชาการมีมุมมองวา มหาวิทยลัยพยายามจะผลิตบุคลากรทางดานการ

วิจัยใหมีจํานวนที่มากขึ้น เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา มีจุดเดนที่สําคัญที่จะ

สรางสติใหสังคม ความเห็นจากบุคลากรระดับผูบริหารใหขอมูลวา ดานวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยเมื่อตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติแลวก็เนนปริญญาโท ปริญญาเอกที่สวนกลาง ดานวิจัยนาจะไปไดดี ตอนนี้ยัง

ขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยเพราะวาปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรจํานวน

ไมมากนัก กําลังผลิตอยู สวนการสรางผลงานทางวิชาการซึ่งเปนผลจากการนํานโยบายการศึกษา
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ไปปฏิบัติ เปนพันธกิจที่สําคัญ เพราะตองใชเวลาแตผูปฏิบัติมีความพยายามทําใหเกิดขึ้น เพราะ

กฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ.และสมศ. 

                          การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยจะเกิดผลสําเร็จไดหากไดรับการ

สนับสนุนดานเทคนิคทางวิชาการที่สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจทางดานการวิจัย และ

สามารถลงมือปฏิบัติไดจริง และยังมีผลตอการประเมินคุณภาพการปฏิบัติในระยะยาวโดยเฉพาะผล

ที่เกิดดานระบบการบริหารคุณภาพ ดานผูเรียน ดานมาตรฐานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและครูอาจารย                     

                         3.  การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

ความเห็นไดจากมุมมองของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการดานนี้มาก

ถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย การดําเนินการนโยบายมีความชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกยุคสมัย ตั้งแตมีการเปดทําการเรียนการสอนมาไดมีนโยบายมุงให

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูมีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีการทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอสังคม เชน โครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูรอนในชวงปดเทอม นิสิตก็จะ

รวมกลุมกันไปเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนบาง บวชสามเณรบาง เปนเวลา 1 เดือน ซึ่งปนี้มี

ประมาณ 300 กวาโครงการทั่วประเทศและโครงการที่นิสิตตางประเทศเขารับนโยบายจากมหาจุฬาฯ

แลวนําไปจัดกิจกรรมเชนที่ประเทศลาวมี 1 โครงการ ประเทศกัมพูชา 2 โครงการ ประเทศพมามี  1 

โครงการ นิสิตที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯจะนําเอาแนวคิดนําเอาวิธีการของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯไปจัดกิจกรรมเปดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอนที่ประเทศของเขา การเผยแพรธรรมะทาง

สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน ทานอธิการบดีทานมีความประสงควาสถานีโทรทัศน MCU TV ของ

มหาจุฬาฯ เปนสถานีเพื่อการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาซึ่งชวงนี้อยูระหวางการเริ่มตนใหม 

แตทานอธิการทานไดใหแนวคิดสําคัญวาทําอยางไรทางสถานีโทรทัสน MCU TV จึงจะสามารถ

ใหบริการการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ พระสงฆที่อยูในมหาจุฬาฯ

และพระสงฆทีก่ําลังเผยแผพระพุทธศาสนาทั่วโลก ใหมาใชสถานีโทรทัศน MCU TV  ในการเผยแผ 

                         ทุกคณะจะมีทั้งนิสิตและครูอาจารยมีกิจกรรมทางวิชาการพุทธศาสนากับหนวยงาน

ตางๆอยูเสมอ และตลอดปการศึกษามหาวิทยาลัยไดสงพระนิสิตไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียน

ตางๆ และบางสาขาวิชาเชนคณะครุศาสตรก็จะมีการสงนิสิตไปฝกสอนอยางนอย 1 เทอม และมี

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนพระนิสิตและพระอาจารยที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศที่

ผานการฝกอบรมจากมหาจุฬา รวมประมาณ 20,000 รูป ที่อยูในบัญชีเพราะวาทางรัฐบาลได

มอบหมายใหมหาวทิยาลัยมหาจุฬาฯเปนผูดําเนินการ  

                           สวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเมื่อเรียนจบหลักสูตรในหองเรียน 4 ปแลว 

จะตองไปปฏิบัติศาสนกิจเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์ในการเขารับปริญญาบัตร โดยไปชวยกิจการของ

คณะสงฆในดานตางๆ เปนอาจารยสอนในโรงเรียนซึ่งมีอยูทั่วไป เปนอีกนโยบายที่สงเสริมใหพระ
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นิสิตไดมีโอกาสบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมไดอยางชัดเจน ในสวนของนิสิตที่เปน

ฆราวาสนั้นไมไดปฏิบัติศาสนกิจแตจะมีการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเก็บสะสมชั่วโมงเอา 

หลังจากบําเพ็ญสาธารณประโยชนแลวก็จะตองทํารายงานการปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยไดรับ

ทราบเหมือนกับพระนิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

                          ความเห็นของผูบริหารสวนใหญยังมีมุมมองอีกวา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการจัด

ประชุมผูนําชาวพุทธทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือวาเปนการบริการวิชาการแกสังคม 

ที่ผานมาถือไดวาประสบความสําเร็จและมีความโดดเดนในการดําเนินการดานการใหบริการ

วิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯซึ่งถือวามหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 5  

                         4.  การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ความเห็นไดจากมุมมอง

ของผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา  มหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยสงฆมีความใกลชิดกับคณะสงฆและ

นิสิตสวนมากเปนพระสงฆ หลายรูปเปนผูบริหารกิจการคณะสงฆ เชนเจาคณะตางๆ เพราะฉะนั้น

ถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะสงเสริมใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวา

อารามโบราณสถานตางๆ และมหาวิทยาลัยไดเปดสอนเยาวชนและประชาชน ซึ่งดําเนินการใน

รูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วิชาที่ เปดสอนจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ

ภาคปฏิบัติและภาษาอังกฤษ และสวดมนตทํานองสรภัญญะ อาจารยสอนสวนมากจะเปนพระ

อาจารยและนิสิตของมหาจุฬาฯ สวนบางวิชาเชนดนตรีไทย รําไทยนั้นจะเชิญอาจารยฆราวาสมา

ช วย ส อน  ก า รดํ า เน ินก า รนโย บ า ย ข อ ง ม หา ว ิท ย า ล ัย เ ป นก า ร ป ล ูก ฝ ง ก า รรู ค ุณ ค า แล ะ

ศิลปวัฒนธรรมไทยใหแก เยาวชน ซึ่งสงผลที่ดีในระยะยาวในการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

                          สวนการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาตินั้นมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯมีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาลุมน้ําโขง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับ

ประเทศลุมน้ําโขง นโยบายที่ดีและเกิดประโยชนตอสาธารณะ และใหสาธารณชนมีสวนรวมถือ

เปนการดําเนินการนโยบายการศึกษาที่มีการบูรณาการใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

นโยบายที่ดีและเกิดประโยชนตอสาธารณะ และใหสาธารณชนมีสวนรวมถือเปนการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาที่มีการบูรณาการใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สรุปไดวาขอมูลเชิงคุณภาพ

ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ภาพรวมเปนไปในทิศทางเดียวกับการสงอิทธิพลของตัวแปรที่เปน

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ทั้งอิทธิพลทางบวกและทางลบ ซึ่งชวยอธิบายใหเห็นแนวทาง

ความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดชัดเจนขึ้น 

                          นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอก

หลักสูตรและโครงการที่เปนประโยชนตอสังคม เปนผลการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ประเมินมาก

ที่สุด สามารถพิจารณาไดจาก การจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของ
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นิสิตซึ่งโครงการภาคฤดูรอนแตละปนี้เปนพันๆโครงการที่นิสิตลงไปทําและ การบําเพ็ญประโยชน

ตอสังคมอีกอยาง คือมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกคณะเมื่อเรียน

จบหลักสูตร 4 ปแลว นิสิตตองไปปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสังคมเชนไปสอนหนังสือ สอน 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยของมหาจุฬาฯ เปนวิทยากรอบรมธรรมะ ปฏิบัติงานที่ เปน

สาธารณประโยชนแกคณะสงฆเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก

มหาวิทยาลัย และการดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม เชน การเผยแผ

ธรรมะทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน MCU TV และการสอนศีลธรรมในโรงเรียนประมาณ 

4,000 อัตรา ทั่วประเทศเปนตน การดําเนินการดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมนั้น

ถือเปนนโยบายสําคัญของมหาวิทยาลัย เพราะเมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกยุคทุกสมัยจะมีนโยบายสําคัญสูงสุดตั้งแตเริ่มกอตั้ง

มหาวิทยาลัยใหถือวาการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคมเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควบคูไป

กับการศึกษาของนิสิต ผลที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของหนวยงานปฏิบัติ ทําใหมีการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลดานผูเรียน เปนผลที่เกิดขึ้นในทางที่ดี ทําใหผูเรียนมี

ทักษะในการทํางาน และทําใหสังคมไดรับประโยชนจากการดําเนินการของหนวยงานปฏิบัติ แต

มหาวิทยาลัยก็ควรเพิ่มประสิทธิภาพของพันธกิจอื่นควบคูกันไปดวย เชน การเพิ่มขีดความสามารถ

ในดานการวิจัยเพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัต ิ
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การอภิปรายผลการวิจัย 

                           การศึกษาวจิัยเร่ือง "การนํานโยบายการศึกษาของสงฆไปปฏิบัติ : วิเคราะหการ

ดําเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

                   ตอนท่ี 1  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา 

                                  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                         1.  ปจจัยดานขอบขายของนโยบาย  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ดานขอบขายของนโยบายอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยเนนความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย

ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจที่จะเปนเปาหมายหลักในการดําเนินการตามนโยบาย

การศึกษาของมหาวิทยาลัยไวชัดเจน จากการศึกษาจะพบวา นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีควมชัดเจนมาจากการที่มหาวิทยาลัยไดนําพระราชปณิธานของ

รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองคทรงประสงคใหมหาวิทยาลัยเปนที่ศึกษาเลาเรียนพระไตรปฎกและวิชา

ชั้นสูงสําหรับ พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถทั่วไปนั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการนโยบายการศึกษา

อยางตอเนื่อง และเดนชัดตามพระราชปณิธาน ซึ่งพระราชปณิธาน(ขอบขายนโยบาย) มีผลตอการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทําใหเกิดความ

ตอเน่ืองในการปฏิบัติรวมกับกิจกรรมอื่นๆจะเห็นไดจากการกําหนดพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ บรรลุเปาหมาย ไปพรอมๆกับการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดเปดหลักสูตรสําหรับพระสงฆ

ระดับชั้นปกครองที่บริหารกิจการคณะสงฆเชน เจาคณะผูปกครองตางๆ(หลักสูตรสําหรับ

พระสังฆาธิการ) นโยบายการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยังมีความ

สอดคลองและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของสงฆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนบัณฑิตที่

มหาวิทยาลัยผลิตออกมานั้นสังคมใหการยอมรับในมาตรฐานการศึกษา  

                         ความชัดเจนที่เปนรูปธรรมในปจจัยดานขอบขายนโยบาย ทําใหระดับปฏิบัติ

สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได และที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูงและ

เปนปจจัยใหเกิดความคลองตัวในการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติอีกระดับหนึ่งก็คือการมี

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งถือไดวาเปนการ

รับรองสถาบันอยางถูกกฎหมาย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก็ดําเนินการเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

ท า ง ด  านพระพุทธศาสนาตลอดมาและมีพันธกิจที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค ที่ระบุไว ใน

พระราชบัญญัติ และผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ ยังมีความเห็นวานโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 มี

โครงสรางการบริหารที่ความเหมาะสมและมีความชัดเจนไมติดขัดและไมทําใหเกิดอุปสรรคในการ
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ทํางานแตอยางใด ทั้งนี้ บุคลากรสวนมากมีความเห็นวา หลังจากที่รัฐบาลมีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อป 2540 ทําใหมหาวิทยาลัยมีทิศทางเปาหมายที่ชัดเจน 

ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเกิด

ความคลองตัวและเกิดขวัญกําลังใจแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทําใหการนาํนโยบาย

ไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Van Meter D.S.and Van 

Horn  C.E. (1975) ที่พัฒนาตัวแปรการศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (A Model of The 

Policy Implementation Process) โดยใหความสนใจตอวัตถุประสงคของนโยบายวาเปนปจจัยที่

สงผลตอการปฏิบัตินโยบาย นอกจากนั้นยังสัมพันธกับแนวทางของตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 

(Rational Mode) ที่ วรเดช จันทรศร (2540) เสนอใหศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติจาก

องคการวาสามารถนําไปปฏิบัติไดสําเร็จเมื่อมีความชัดเจนของการกําหนดวัตถุประสงคภารกิจและ

สอดคลองกับชัยยุทธ ชิโนกุล (2540) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดโครงสรางองคการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา โครงสรางของมหาวิทยาลัยสงผลตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สอดคลองกับแนวคิดของ Grindle 

(1980) ไดเขียนหนังสือชื่อ Politics and Policy Implementation in the Third World กลาวถึงปจจัยที่

สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก เนื้อหาสาระของนโยบาย การมีเปาหมาย

ของนโยบายที่ชัดเจน และการไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนที่เพียงพอ  

               2.  ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานทรัพยากร

นโยบาย มีผลตอการการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากการศึกษากลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานปจจัยดานทรัพยากรนโยบายอยูในระดับเห็นดวยมาก ทรัพยากรที่

สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติที่จัดวาเปนปจจัยสําคัญในการบริหารนโยบายเชน ปจจัยดาน

งบประมาณ ปจจัยดานทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ จากการสัมภาษณ

ผูบริหารระดับสูง พบวา ปจจัยดานทรัพยากรที่มีอยูเพียงพอตอการการดําเนินการนโยบายการศึกษา 

เชน ทรัพยากรดานงบประมาณและอาจารยสอน แตมีบางมุมมองมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยมี

ภารกิจทีต่องรับผิดชอบตอวิทยาเขตและหนวยวิทยบริการตางๆดวย มองวาปจจัยดานทรัพยากรใน

สวนกลางเพียงพอ แตเมื่อมีการกระจายการดําเนินการนโยบายออกไปในสวนที่รับผิดชอบ จึงขาด

ความสมดุลของการบริหารงบประมาณ สวนความเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสื่อเทคโนโลยี วัสดุ

อุปกรณ ผูใหขอมูลตางใหความเห็นวา เทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนา

มาตลอดและเพียงพอ มหาวิทยาลัยมีการนําสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณมาสนับสนุนการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินการนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถ

ของผูใชสื่อทุกภาคสวนในองคการเพื่อใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ การสนับสนุนใหเกิดผลดี

ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น การที่องคการและหนวยงานตางๆมีทรัพยากรเพียงพอ จะสงผลตอ

การนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 
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Van Meter D.S.and Van Horn  C.E. ที่ใหความสําคัญทรัพยากรนโยบายวา ทรัพยากรนโยบาย

(Policy Resources)คือสิ่งอํานวยความสะดวกตอการบริหารนโยบาย ทรัพยากรนโยบายอาจรวมถึง 

เงินและสิ่งเสริม (Incentives) ทั้งปวงที่กําหนดไวในแผนงานและโครงการ ทรัพยากรเหลานี้จะเปน

สิ่งที่ชวยสงเสริม หรือชวยใหความสะดวกตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปวาทรัพยากรนโยบายที่เปนตัวเงินเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะทําใหนโยบาย

บรรลุผล แตการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความตองการทรัพยากรเสริมอื่นๆ อีกมาก นอจจากนันยัง

สัมพันธกับแนวคิดของ ศุภชัย   ยาวะประภาษ  (2545) กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือล

มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติวา  ความพอเพียงของทรัพยากร เทคโนโลยี เปนปจจัยที่

กําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติได  และยังสัมพันธกับแนวคิดของ 

Eugene Bardach (1980) ไดทําการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีกรอบการศึกษา คือ การมอง

การนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปนระบบของเกม (System of Games) ผลการศึกษาของ Eugene 

Bardach พบวา อุปสรรคสําคัญในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะการนําทรัพยากร

โดยเฉพาะเงินซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของการดําเนินงานไปใชผิดทางเปนอีกปจจัยที่ทําใหการ

นํานโยบายไปปฏิบัติลมเหลวได จากการศึกษาแนวคิดของ Edwards G.C.  (1983) ที่ไดเขียน

หนังสือชื่อ Implementing Public Policy พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ คือ ทรัพยากรที่เพียงพอตอการดําเนินการนโยบาย  และสอดคลองกับแนวคิดของ ปราชญา  

กลาผจัญ และ ศิริพงษ  เศาภายน ( 2553) กลาวถึง อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก เครื่องมือ 

อุปกรณ เครื่องทุนแรงตางๆ ที่หนวยงานจําเปนตองจัดหาเอาไว เพื่อการทํางานตางๆ   หนวยงานใด 

มีความพรั่งพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนอยางสูง หนวยงานนั้นก็

ยอมมีความพรอมในทุกๆ สถานการณ  สามารถใหบริการไดดีกวา และรวดเร็วกวา ทําให

ผูรับบริการมีความพึงพอใจไดมากกวา  จากการศึกษาพบวา ความสําคัญของสิ่งอํานวยความสะดวก

มีมากมาย  เพราะนอกจากจะเปนสวนชวยใหการทํางานราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแลวนั้น ยังถือเปนแรงจูงใจในการทํางานตอพนักงานในองคการทางหนึ่งดวย เนื่องจาก

หากองคการมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวอยางครบครัน เพียงพอตอการใชงาน

แลว จะทําใหพนักงานในองคกรมีความสุขในการทํางาน และมีพลังขับเคลื่อนในการทํางานที่ดี 

และมีความสรางสรรคงานใหมๆ ในทางตรงกันขาม หากองคกรไมมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ

สะดวกไวใหแกพนักงานในการทํางาน หรือมีการปลอยใหพนักงานปฏิบัติงานอยูบนความขาด

แคลนของเครื่องใชแลว จะพบวา พนักงานก็จะมีการปฏิบัติงานที่ต่ําหรือไมกระตือรือรนในการ

ทํางาน โดยจะมีการทํางานที่ตั้งอยูบนเสนของความขาดแคลนนั้น ๆ ทําใหผลการปฏิบัติงานต่ําและ

ไมมีคุณภาพนั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ (2539) ศึกษาเรื่อง ปจจัย

ที่สงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ  : 

กรณีศึกษา สํานักงานเขตของกรุงเทพมหานคร พบวา ความพรอมของทรัพยากรมีอิทธิพลตอการ
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นํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังสัมพันธกับแนวคิดของ สมพร   

เฟองจันทร (2539) กลาวถึงปจจัยการขาดแคลนทรัพยากร ยอมมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ

นโยบายอย างยิ่ง ถ าผู กําหนดนโยบายไดตั้งเป าหมายของนโยบายนั้นที่ต องใช ทรัพยากร

เปนจํานวนมาก  แตมีทรัพยากรไมเพียงพอ  ปญหาการที่จะปฏิบัติตามที่มุงหวังก็อาจเปนไปไมได 

ปญหาดานการเงิน ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆ เชน การขยายหนวยงานที่ไมได

สัดสวนของเจาหนาที่และไมไดสัดสวนกับแผนงานหรือโครงการที่ตองบริหาร สอดคลองกับ

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

Difficult,Management Service in Government กลาววาเงื่อนไขที่จําเปนตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ คือ มีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ ในแตละขั้นตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

จะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ตองการใชในเวลานั้นได 

                         3.  ปจจัยดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน  

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการสื ่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงานอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เปนเพราะมหาวิทยาลัยมีคําสั่งการมอบหมายงานจาก

ผูบริหารระดับสูงใหบุคลากรและเจาหนาที่ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร จากการสัมภาษณผูบริหาร

ระดับสูง พบวา ผูบริหารใหความสําคัญในการสื่อสารในองคการ และใชระเบียบปฏิบัติเหมือนกัน

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพราะการไดรับความเขาใจที่ถูกตองเปนสิ่งสําคัญ และเปนการ

เปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขามามีส วนรวมกับการวางแผนปฏิบัติเพื่อการ

ดําเนินการนโยบายใหสําเร็จได สวนความเห็นเกี่ยวกับการรวมมือกับหนวยงานภายนอก

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนารวมกับ

หนวยงานและองคการนานาชาติและหนวยงานภาครัฐและเอกชนมักจะมีหนังสือขอใหทาง

ผูบริหารมหาวิทยาลัยสงพระนิสิตไปอบรมใหความรูอยูเนืองๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Van 

Meter D.S.and Van Horn  C.E.(1975)ไดทําการศึกษา Intergovernmental Policy Implementation 

Model พบวา การสื ่อสาร(Communications)ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายในระหวางหนวย

งานตางๆ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอย างมีประสิทธิภาพ  ผู รับผิดชอบนโยบายตอง

มีขอมูลขาวสารที่ตรงกัน นโยบายจึงจะประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นยังสัมพันธกับแนวคิดของ 

Paul Sabatier and Danish Mazmanian (1980) ไดศึกษากรอบการวิเคราะห (Framework of 

Analysis) กระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีปจจัยที่เปนตัวแปรสําคัญคือ การยอมปฏิบัติ

ตาม (Compliance) ของกลุมเปาหมาย ซึ่งการรับรูในแผนนโยบายเปนอยางดีแตขาดการปฏิบัติตาม

นโยบายก็ไมอาจเกิดผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติได  และยังสัมพันธกับแนวคิด

ของ วรเดช  จันทรศร ( 2540) จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรดานภาวะผูนําและความรวมมือ พบวา  

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จ ผูบริหารในหนวยงานจะตองใชภาวะผูนําที่

เหมาะสม  รูจักใชวิธีจูงใจในเชิงบวกแกผูปฏิบัติงาน  เชน  มีการใหรางวัล  ชมเชย  หรือยกยอง 
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สามารถสรางใหสมาชิกในองคการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  เพื่อสรางใหเกิดความผูกพัน  และ

การยอมรับจากสมาชิกคนอื่นๆ  และรูจักการสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ  

นนทพัฒน สิงหประยูร (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : 

กรณีศึกษานโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

พบวา การสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆมีความสัมพันธกับผลของการนํา

นโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดไปปฏิบัติ และสอดคลองกับ ทองใบ สุดชารี (2536) ศึกษา

เรื่อง การนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสหวิทยาลัยอีสานใต พบวา การ

ติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับผลสําเร็จการนํานโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ  

                         4.  ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูให

ความเห็นมองวาผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสรางองคความรูใหม

อีกอยางคือมหาวิทยาลัยมีแผนบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเขากับกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการบริหารงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความโปรงใส 

                         จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงต าง ให ความ เห็น เกี ่ยวก ับ รูปแบบการ

ดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่

เปลี่ยนไปของสังคมโลก มหาวิทยาลัยจึงตองมีการบูรณาการใหเปนไปตามความเหมาะสมของ

สังคมปจจุบัน ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 

ครูอาจารยก็มุงดําเนินการนโยบายการศึกษาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือผลิตบัณฑิตใหมีความรู

ความเขาใจในทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง และสามารถนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใชรวมถึงมีจิตสํานึกที่จะชวยเหลือสังคม บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและเปนบุคลากรที่ดี

ของชาต ิและนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น มีแผนพัฒนายึดโยงกับนโยบายการศึกษาของ 

สกอ.กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาแหงชาติ รูปแบบการบริหารพัฒนาอยูตลอดเวลา 

เชนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 สวนหลักสูตรนั้นจะไดรับการพัฒนาทุก 5 ป และโดย

ภาพรวมบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมั่นในการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยวา ประสบความสําเร็จเพราะมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงตาม

พระราชปณิธานรัชกาลที่ 5โดยจัดการศึกษาระดับสูงสุดคือระดับอุดมศึกษามีการดําเนินการ

นโยบายการศกึษาตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันก็เปนการสงตอปณิธานสงผานจากรุนตางๆจนมาถึง

รุนปจจุบัน พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯตั้งแตมี พรบ.รับรอง และมหาวิทยาลัยไดกาวไปสู

สถานะเปนนิติบุคคลมีทรัพยสินเปนของตนเอง ทั้งสวนกลางหรือวิทยาเขตปจจุบันนี้ก็หาที่ดินของ

ตนเองเพื่อไปสรางมหาวิทยาลัยทําใหพัฒนาไดอยางเต็มที่ และมีนิสิตมากขึ้นการที่เปดมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯสวนกลางที่อ.วังนอย ทําใหสามารถรับนิสิตไดเต็มที่ครูอาจารยสามารถสรางผลงานทาง

วิชาการของตัวเองไดเต็มที่เพราะมันเปนบรรยากาศทางวิชาการและมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ
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นโยบายการศึกษาตามขอบังคับของ  สกอ. ผูบริหาร นิสิตและครูอาจารยมีโอกาสพัฒนาไดเปน

อยางดี ปจจุบันมีพระเณรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศและคฤหัสถเขามาเรียน ไดรับความนิยม

กวาสมัยกอนมาก ตอนนี้มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปนพุทธบริษัทครบทั้ง 4 สวนดานหลักสูตรที่จัด

การศึกษามีคณะพุทธศาสตร คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร เปดสอนตั้งแต

ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกและแตละสาขาวิชาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สอดคลองกับแนวคิดของ 

Walter Williams (1975) ไดใหความสนใจสมรรถนะองคการในประเด็นโครงสรางที่เหมาะสม 

บุคลากรตองมีความรู ความสามารถทางดานบริหารและเทคนิคอยางเพียงพอ สอดคลองกับ

การศึกษาของ กลา ทองขาว (2544) พบวา ปจจัยดานสมรรถนะขององคการมีความเกี่ยวของกับ

ความสําเร็จและความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย  1) องคการเปนกลไก

การปฏิบัติโดยตรง 2) บุคลากรปฏิบัติมีปริมาณเพียงพอเต็มใจปฏิบัติ มีความรูความสามารถและใช

อุปกรณไดดีทุกขั้นตอน 3) การสื่อสารและประสานงานทั้งภายในและระหวางองคการ 4) การ

เรียนรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ 5) ความสามารถของผูนําและมุงมั่นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6) 

ความรวมมือปฏิบัติในองคการ โดยเกิดจากความสัมพันธของคนในองคการ กระบวนการตัดสินใจ

วางแผนปฏิบัติ และการประสานความรับผิดชอบและความพรอมขององคการในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการมีปจจัยอื่นๆ สนับสนุน จะชวยใหองคการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

ประสบความสําเร็จ และยังสัมพันธกับแนวคิดของ  Edwards G.C. (1983) พบวา การนํานโยบายไป

ปฏิบัติจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ผูปฏิบัติไมเพียงแตจะตองรูวาจะตองทําอะไร และ

มีความสามารถที่จะทําเทานั้น แตผูปฏิบัติจะตองมีความปรารถนาที่จะกระทําใหสําเร็จดวย 

เพราะผูปฏิบัติมีโอกาสในการใชดุลยพินิจในการนํานโยบายไปปฏิบัติเป นอยางมาก ทั้งนี้

เพราะการสื่อขอความจากผูกําหนดนโยบายมักจะไมชัดเจนและคงเสนคงวา และผูปฏิบัติสวนใหญ

พอใจที่จะเป นอิสระจากผู บังคับบัญชา นโยบายบางอย างอาจจะขัดแย งกับทัศนคติของผู 

ปฏิบัติเป นอย างมาก หรือขัดแยงกับผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนขององคการ ดังนั้น

จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติในหลายกรณีจึงเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

และสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจกลาวไดวา ทัศนคติของ

เจาหนาที่ตอนโยบายเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางยิ่ง ทั้งนี้ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติอาจมีมุมมองที่แตกตางกันไป ยิ่งกวานั้น เจาหนาที่สวนใหญจะเห็นดวยกับ

นโยบายหรือแนวทางของหนวยงานของตนมากกวามองเห็นความสําคัญของหนวยงานอื่น 

นอกจากนี้ การกําหนดระบบสิ่งตอบแทนในองคกรเปนตัวแปรที่มีผลกระทบในทางลบได ถาระบบ

ไมมีความเปนธรรมมากพอ ผูปฏิบัติสวนมากจะพอใจสถานะเดิมที่เปนอยูมากกวาจะทําอะไรที่

สุมเสียงไมแนนอน และมุงผล ประโยชนระยะสั้นมากกวาการแกปญหาในระยะยาว   
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                    ตอนที่ 2  ผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

                                 ลงกรณราชวิทยาลัย  

                         การแสดงความคิดเห็นตอผลของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึงปจจัยที่สําคัญในการรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติ

ดานตางๆหลากหลายทรรศนะ สรุปดังนี ้

                         1. การดําเนินการดานการจัดการศึกษา จากการศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยดานปจจัยดานการดําเนินการดานการจัดการศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เปน

เพราะ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบันมีความเหมาะสมกับการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาและวิชาสามัญทางโลกจัดอยูในสัดสวนที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยมีการสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรเชน การจัดสัมมนาเพื่อเสริมความรูแกนิสิต อีกทั้ง

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชในปจจุบันมีการเชื่อมโยงวิชาการที่สอนใหสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารใหความเห็นวานโยบายดานการจัดการศึกษานั้น 

มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกลุมการผลิตบัณฑิตเพราะฉะนั้นการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ถามองในดานปริมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯผลิตบัณฑิตรับนิสิตเขาเรียนกับจํานวนที่จบหลักสูตร

ผานเกณฑมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีนิสิตที่เปนคฤหัสถเขามาเรียนมากขึ้น บางระดับ บางชั้น 

บางคณะก็ไมไดเรียนรวมกันกับพระเณร แตบางวิชานิสิตคฤหัสถและพระเณรเรียนรวมใน

หองเรียนเดียวกันก็มี แตวามีสวนนอย มหาวิทยาลัยรับนิสิตที่เปนพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถใน

อัตราสวนที่พอเหมาะซึ่งปรับตามความตองการของสังคม  ถาพูดถึงดานคุณภาพ ตามการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ สกอ.และสมศ. ประเมินออกมาอยูในระดับดีและการบริการวิชาการแกสังคม

จะอยูในระดับดีมาก เพราะฉะนั้นพูดถึงคุณภาพ นิสิตมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาที่เปนระบบและ

ผูบริหารพยายามตรงนี้มาก เพราะฉะนั้นปริมาณและคุณภาพควรจะไปดวยกัน สวนการสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรเปนการพัฒนาวิสัยทัศนของนิสิต โดยคณะไดจัดกิจกรรม

อยางนี้เสมอมา คณาจารยประจําไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษหรือจัดสัมมนา เพื่อเสริมองค

ความรูใหมใหแกนิสิต และมหาวิทยาลัยไดมีโยบายสงเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรเชน การ

ทัศนศึกษา การสัมมนาทางวิชาการ การไปดูงานตางประเทศและหนวยงานตางๆ                          

                         แตจากผลการศึกษาวิจัยนั้น การดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง4 ดานคือ 1) การดําเนินการดานการจัดการศึกษา 2) การดําเนินการ

ดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3) การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก

สังคม และ 4) การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จากผลการวิจัย พบวา เมื่อ 

สรุปขอมูลปจจัยการดําเนินการการนํานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไปปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนลําดับที่1 ไดแก 
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การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม (X=4.45) ลําดับที่2 ไดแก  

การดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (X=4.38)  ลําดับที่3 ไดแก การดําเนินการ

ดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา (X=4.33) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย ไดแก การ

ดําเนินการดานการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X=4.22) แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามก็มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมาก

คือคาเฉลี่ย (X=4.22) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.458) และระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามการดําเนินการดานการจัดการศึกษาที่มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยกวา

ขออื่น ๆ คือขอ "ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปฝกอบรมเพิ่มทักษะ

ในงาน" และขอ "มหาวิทยาลัยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนเฉพาะสาขาที่

รับผิดชอบอยู" คาเฉลี่ยอาจอยูในระดับมากแตเมื่อเทียบกับขออื่น ๆ ระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับนอยจึงเปนประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยควรนํามาปรับปรุงเพิ่มการดําเนินการ  

                         เมื่อพิจารณาตามขอมูลที่ผูวิจัยนําเสนอ จากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถามการดําเนินการดานการจัดการศึกษาที่มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยนอยกวา

ขออื่น ๆ คือขอ "ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปฝกอบรมเพิ่มทักษะ

ในงาน" และขอ "มหาวิทยาลัยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนเฉพาะสาขาที่

รับผิดชอบอยู" เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นผูบริหารควรจัดให

มีการฝกอบรมเพิ่มทักษะในงานใหแกบุคลากรและควรจะเพิ่มการดําเนินการในการใชสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน เชน การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนแกบุคลากรที่ยังมีขีดความสามารถไมเพียงพอ หรืออาจมี

การสงบุคลากรที่ยังมีขีดความสามารถไมเพียงพอไปฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนในหนวยงานที่มีการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรในภาพรวมของการดําเนินการดานการจัดการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ Roger  

(1985) ที่มองคุณภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษา อาจารย การเรียนการสอน หลักสูตร แหลงฝก 

และการเรียนรูของนักศึกษา และสอดคลองกับผลการศึกษา พระมหาธีรเพชร มาตพงษ (2547)  

ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆในทศวรรษหนา พบวา 

พระภิกษุสามเณรตองมีคุณสมบัติและวุฒิทางการศึกษาตรงตามที ่ก.พ.กําหนดในการเข า

ศึกษาตอทุกระดับ ในมหาวิทยาลัยสงฆ   ม หาวิทยาลัย สงฆ ควรมีอาคารเรีย นและศูนย 

การเรียนรูที่พอเพียง เปนระเบียบ สะอาด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะแกภาวะของพระภิกษุ 

มีการเปดสาขาวิชาและหลักสูตรเพิ่มเติม มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสามารถนําไปประยุกต

ใชไดจริงและมีการพัฒนาบุคลากรดานความรูและทักษะการสอน จากการศึกษาของ กลา ทองขาว 

(2534) ที่เสนอวาการวัดผลของการการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Performance) มี 4 องคประกอบ
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คือ 1) ระดับของผลผลิต 2) การไดรับประโยชนของผลลัพธ 3) ความตอเนื่องของการปฏิบัติ 4) การ

ประยุกตวิธีการปฏิบัติ  

            2.  การดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา จากการศึกษากลุมตัวอยาง

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาอยูในระดับเห็นดวย

มาก ทั้งนี้เปนเพราะกลุมตัวอยางมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาวิจัย

ดานพระไตรปฏกและมหาวิทยาลัยใหความสําคัญในกิจกรรมการคนควาวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา อีกอยางกลุมตัวอยางมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการคนควาวิจัย

ดานปริยัติสัทธรรมและดานปฏิบัติสัทธรรม และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสวนใหญมี

มุมมองวา มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการวิจัยและมีการวิจัยคัมภีรดานพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะการแปลพระไตรปฎกจากภาษาบาลีเปนภาษาไทยใหเปนสํานวนรวมสมัยซึ่งบุคคล

ทั่วไปสามารถอานและเขาใจไดงาย มหาวิทยาลัยมีการสัมมนาและเผยแพรผลงานวิจัย และมีการ

เชิญนักวิชาการและนักวิจัยตางชาติมาสัมมนา ผลงานวิจัยหลาย เรื ่องไดมีการนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอน สวนความสําคัญของงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคม

ความเห็นของผูบริหารและฝายวิชาการมีมุมมองวา มหาวิทยลัยพยายามจะผลิตบุคลากรทางดานการ

วิจัยใหมีจํานวนที่มากขึ้น เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนา มีจุดเดนที่สําคัญที่จะ

สรางสติใหสังคม ความเห็นจากบุคลากรระดับผูบริหารใหขอมูลวา ดานวิจัยนั้นมหาวิทยาลัยเมื่อตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติแลวก็เนนปริญญาโท ปริญญาเอกที่สวนกลาง ดานวิจัยนาจะไปไดดี ตอนนี้ยัง

ขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยเพราะวาปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรจํานวน

ไมมากนัก กําลังผลิตอยู การดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยจะเกิดผลสําเร็จไดหากไดรับ

การสนับสนุนดานเทคนิคทางวิชาการที่สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจทางดานการวิจัย 

และสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง และยังมีผลตอการประเมินคุณภาพการปฏิบัติในระยะยาว

โดยเฉพาะผลที่เกิดดานระบบการบริหารคุณภาพ ดานผูเรียน ดานมาตรฐานทางวิชาการ ผลงานทาง

วิชาการบุคลากรของมหาวิทยาลัยและครูอาจารย สอดคลองกับผลการศึกษาของ McGregor & 

Dewer (1996) คือแนวคิดตอองคประกอบคุณภาพของระบบการศึกษา ไดแก 1) บริบท ที่มอง

ความตองการคุณสมบัติของผูเรียน 2) กระบวนการ ที่มองวิธีการถายทอดความรูและการจัด

ประสบการณการเรียนรู 3) ผลผลิตที่มองคุณภาพดานผูเรียน และตนทุนการผลิต สอดคลองกับ

การศึกษาของ พระราชปริยัติ(2549) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบวา จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงสรางการบริหารงานวิชาการเชนเดียวกับ

มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ เเตมีจุดเดน คือ วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมีความเปน

เอกลักษณเฉพาะตัว  คือมุงใหการศึกษา วิจัย สงเสริมการใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา 

เเละการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซื่งมีผลตอการบริหารงานดานอื่นๆ คือดานการบริหารบุคลากร



235 

 

 
 

ทางวิชาการ ที่ตองกระจายกําลังคนไปตามวิทยาเขตทั่วประเทศ ทําใหแตละวิทยาเขตตองเรงสราง

บุคลากรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งตองเสริมสรางระบบการประสานงานและการ

ประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัยใหรวดเร็วเเละทั่วถึง การบริหารงานวิชาการดานการ

บริหารบุคลากรทางวิชาการ พบวาใหมหาวิทยาลัยเนนการดําเนินการทีเกี่ยวของกับการสรรหา การ

พัฒนาและการสงเสริมทางวิชาการใหกับอาจารย ผูสอนในดานการวิจัย                     

                         3.  การดําเนินการดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 

จากการศึกษากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้เปนเพราะกลุมตัวอยางมีความเห็นวา

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและการอบรมเยาวชนเปนกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาที่

มหาวิทยาลัยใหการสงเสริม มหาวิทยาลัยไดสงเสริมพระบัณฑิตใหไปปฏิบัติศาสนกิจในสวน

ภูมิภาค และมหาวิทยาลัยไดจัดสอนและฝกอบรมการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา

แกผูสนใจทั่วไป  และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา มหาวิทยาลัยมี

การดําเนินการดานนี้มากถือเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย การดําเนินการนโยบายมีความชัดเจนเปน

รูปธรรม ความเห็นของผูบริหารสวนใหญยังมีมุมมองอีกวา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม

ผูนําชาวพุทธทั่วโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือวาเปนการบริการวิชาการแกสังคม ที่ผานมา

ถือไดวาประสบความสําเร็จและมีความโดดเดนในการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯซึ่งถือวามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ

บรรลุวัตถุประสงคตามพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาลที่ 5 ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

ทุกยุคสมัย ตั้งแตมีการเปดทําการเรียนการสอนมาไดมีนโยบายมุงใหบุคลากรและนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเปนผูมีจิตสาธารณะ จิตอาสา มีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เชน 

โครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูรอนในชวงปดเทอมในการเผยแผทุกคณะจะมีทั้งนิสิตและครู

อาจารยมีกิจกรรมทางวิชาการพุทธศาสนากับหนวยงานตางๆอยูเสมอ และตลอดปการศึกษา

มหาวิทยาลัยไดสงพระนิสิตไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนตางๆ และบางสาขาวิชาเชน

ค ณ ะ ค ร ุศ า ส ต รก ็จ ะ ม ีก า รส ง นิส ิต ไ ป ฝ ก ส อ น อย า ง น อ ย  1 เท อ ม  แ ล ะ ม ีบ ุค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยที่เปนพระนิสิตและพระอาจารยที่สอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศที่ผานการ

ฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ รวมประมาณ 20,000 รูป ที่อยูในบัญชีเพราะวาทางรัฐบาลได

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ การเผยแพรธรรมะทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน ทาน

อธิการบดีทานมีความประสงควาสถานีโทรทัศน MCU TV ของมหาจุฬาฯ เปนสถานีเพื่อการศึกษา

และเผยแผพระพุทธศาสนา ทานอธิการบดี ทานไดใหแนวคิดสําคัญวาทําอยางไรทางสถานี

โทรทัสน MCU TV จึงจะสามารถใหบริการการศึกษาและเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พระสงฆที่อยูในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯและพระสงฆที่กําลังเผยแผพระพุทธศาสนา

ทั่วโลก ใหมาใชสถานีโทรทัศน MCU TV  ในการเผยแผ 
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สอดคลองกับแนวคิดของ  Martin A. Levin (1981) ไดเขียนบทความเรื่อง Condition Contributing 

to Effective Implementation and Their Limits ซึ่งไดกลาวถึงเงื่อนไขและปจจัยที่ทําใหการนํา

นโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ไดแก การมีภาวะผูนําที่เขมแข็งสามารถดึงทรัพยากรทางการ

เมืองมาสนับสนุนนโยบายได ทําใหโครงการมีความโดดเดนและสามารถสรางกลุมที่จะสนับสนุน

นโยบายได และมีกลุมผลประโยชนเอกชนที่คอยชวยเหลือในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และ

สอดคลองกับแนวคิดของ Van Meter D.S.and Van Horn  C.E. ที่เสนอตัวแบบกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบัติที่ประกอบดวยตัวแปร ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางนโยบายกับผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย ไดแก ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (The Characteristics of Implementing 

Agencies) ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เปนองคประกอบใหญที่มีองคประกอบยอยๆ 

หลายประการเปนกลไกกําหนดการปฏิบัตินโยบาย เชน สมรรถนะของทีมงานของหนวยงานระดับ

ความเครงครัดในการควบคุมบังคับบัญชา ทรัพยากรทางการเมืองของหนวยงาน เชน การสนับสนุน

ของฝายกฎหมายและฝายบริหาร ความมีชีวิตชีวาขององคกร ระดับการสื่อสารและความเปนระบบ

เปดขององคกร ความสัมพันธอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ระหวางองคกรที่เขารวมนํา

นโยบายไปปฏิบัติกับผูกําหนดนโยบาย หรือองคกรที่ประกาศใชนโยบาย คุณลักษณะขององคกรที่

กลาวมาจะแสดงถึงศักยภาพและความสามารถของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหวาง

องคกร คือ การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานงานและวัตถุประสงคนโยบาย เพื่อใหผูนํานโยบายไป

ปฏิบัติแตละหนวยงานที่รวมรับผิดชอบแผนงานโครงการมีความรูความเขาใจสอดคลองกัน การ

สื่อสารระหวางองคกร คือ ความตองการใหผูปฏิบัติเขาใจตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานงาน และ

วัตถุประสงคนโยบาย การสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกรมิใชเรื่องงาย หากผูกําหนด

นโยบายไมสามารถเรียบเรียงแนวปฏิบัติ ที่ตองการใหผูปฏิบัตินําไปใชชัดเจนเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เพราะหากขอกําหนดหรือแนวปฏิบัติไมชัดเจน อาจทําใหมีการแปลงสารเกิดขึ้นไดงาย 

หรือพรอมที่จะเกิดความขัดแยงระหวางผูปฏิบัติไดตลอดเวลา  การนํานโยบายไปปฏิบัติ

ใหประสบความสําเร็จ ควรมีกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมทุกสวนใหเขาใจตรงกัน สอดคลองกับ

การศึกษา พระมหาสุดใจ  คุนาพันธ (2551) ศึกษาเรื่อง การนํานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา

ไปปฏิบัติ:ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบวา ผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาที่ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีการการนํานโยบายการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติโดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ดานกระบวนการนํานโยบายการเผยแผ

พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในประเทศไทย อยูในระดับมาก และยังสัมพันธกับผลการศึกษาของ  

กมล สุดประเสริฐ (2544) ที่ศึกษาพบวาการวิเคราะหสภาวการณปจจุบันของการบริหารงานคือ 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน  4 ดาน คือ 1) ดานผลงานที่จําแนกเปนปริมาณงานและ

คุณภาพงาน 2) ดานความพึงพอใจของผู ที ่เกี ่ยวของที ่จําแนกเปนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารระดับสูง ประชาชนทั่วไป และประชาคมโลก 
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3) ดานประสิทธิภาพการทํางาน และ 4) ดานความคุมคาของการใชทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งจําแนกเปน

ความคุมคาดานคน ดานสิ่งของ ดานเงิน ดานเทคโนโลยี และดานเวลา                         

                         4.  การดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการดําเนินการดานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับเห็นดวยมาก ทั้งนี้

เปนเพราะมหาวิทยาลัยไดเปดสอนและอบรมวิชาการดานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรมแกเด็ก

และเยาวชนทั่วไป และมหาวิทยาลัยไดเสริมสรางความรูความเขาใจและสํานึกในคุณคาของ

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขอมูลจากการสัภาษณผูบริหารสวนใหญมีมุมมองวา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯเปนมหาวิทยาลัยสงฆมีความใกลชิดกับคณะสงฆและนิสิตสวนมาก

เปนพระสงฆ หลายรูปเปนผูบริหารกิจการคณะสงฆ เชนเจาคณะตางๆ เพราะฉะนั้นถือวาเปนผูมี

บทบาทสําคัญในการที่จะสงเสริมใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดวาอาราม

โบราณสถานตางๆ และ มหาวิทยาลัยไดเปดสอนเยาวชนและประชาชน ซึ่งดําเนินการในรูปแบบ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วิชาที่เปดสอนจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะภาคปฏิบัติ

และภาษาอังกฤษ และสวดมนตทํานองสรภัญญะ อาจารยสอนสวนมากจะเปนพระอาจารยและ

นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ สวนบางวิชาเชนดนตรีไทย รําไทยนั้นจะเชิญอาจารยฆราวาสมา

ชวยสอน การดําเนินการนโยบายของมหาวิทยาลัยเปนการปลูกฝงการรูคุณคาและศิลปวัฒนธรรม

ไทยใหแกเยาวชน ซึ่งสงผลที่ดีในระยะยาวในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา การสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรและโครงการ

ที่เปนประโยชนตอสังคม เปนผลการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ประเมินมากที่สุด สามารถพิจารณาได

จากการจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เปนกิจกรรมของนิสิตซึ่งโครงการภาค

ฤดูรอนแตละปนี้เปนพันๆโครงการที่นิสิตลงไปทําและ การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอีกอยาง คือ

มหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกคณะเมื่อเรียนจบหลักสูตร 4 ปแลว 

นิสิตตองไปปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสังคมเชนไปสอนหนังสือ สอนโรงเรียนพุทธศาสนา

วันอาทิตยของมหาจุฬาฯ เปนวิทยากรอบรมธรรมะ ปฏิบัติงานที่เปนสาธารณประโยชนแก

คณะสงฆเปนเวลา 1 ปจึงจะมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตร สอดคลองกับแนวคิดตัวแบบ

กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Sabatier Pual  A.(1986) เสนอวาการสนับสนุนการปฏิบัติ

เปนผลจากหนวยงานรวมกันดําเนินการนํานโยบายไปปฏิบัติ และเปนไปในแนวทางที่ Greenwood, 

Hining & Ranson (1975) ไดศึกษาวาตัวแปรการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง เกิด

จากหนวยงานภายนอก การสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ สภาพทางเศรษฐกิจ และการชวยเหลือ

ทางเทคนิคใหปฏิบัติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ศักดิ์ ประสานดี (2537) ศึกษาเรื่อง ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพระนิสิต ศึกษาเฉพาะกรณี ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยควรจะรวมมือกับองคกรเอกชนและองคกร ประชาชน รวมไปถึง

สถาบันการศึกษาในทองถิ่น ทั้งในดานการรวมมือกันทํางาน การจัดหางบประมาณ การจัด
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กิจกรรมและความรวมมือทางวิชาการ นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธกับการศึกษาของ พระมหา

ธีรเพชร มาตพงษ (2547) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงาน ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ

ในทศวรรษหนา พบวา มหาวิทยาลัยจําเปนตองอบรมใหความรูดานการเก็บรักษาและการซอม

แซมศาสนวัตถุ แกพระสังฆาธิการ การจัดตั้งหอพุทธศิลปใหกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่ออนุรักษ

จิตรกรรม ประติมากรรมศิลปกรรม วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาและบุคคลสําคัญ 

และจัดตั้งศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบานใหกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูดานวิชาการวัฒนธรรมและคณาจารย  

 

      ตอนที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

                   และตัวแปรตาม              

             สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสาร

และการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการดําเนินการดานการจัดการศึกษา ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

                         สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา พบวา ปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาไดแก ดานขอบขาย

นโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติ

ของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05  

                         สมมติฐานที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก

สังคม พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   
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                          สมมติฐานที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ปจจัยที่

สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดแก  ดานขอบขาย

นโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการดําเนินการดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

                          สมมติฐานที่ 5 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม พบวา ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการ

นโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการโดยรวม 

            สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการจัดการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอ

การดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสาร

และการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการดําเนินการดานการจัดการศึกษา ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้

การจัดการศึกษา= 680+.782การสื่อสารและประสานงาน+.175ทรัพยากร-.120ขอบขายนโยบาย              

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 70.5 (R2 = .705) 

            สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานวิจัยทางพระพุทธศาสนา พบวา  

            ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนา

ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา= 1.184+.272(การสื่อสารและประสานงาน)+.249(ทัศนคตขิองผูนํา 

                                               นโยบายไปปฏิบัต)ิ +.213 (ทรัพยากรนโยบาย) 

   ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .668) 

             สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนา

แกสังคม พบวา  

             ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวาง

หนวยงาน ดานทัศนคติของผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการ

พระพุทธศาสนาแกสังคมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานายไดดังนี ้
การใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม= .951+.404(การสื่อสารและประสานงาน) 

                          +.252(ขอบขายนโยบาย)+.133(ทัศนคติของผูนํานโยบาย) 

 ซึ่งอิทธิพลของทั้งสามตัวแปรมีถึงรอยละ 61.70 (R2 = .617) 

            สมมติฐานที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา  

        ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไดแก ดานขอบขายนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน มีผลตอการ

ดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานาย

ไดดังนี ้

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม= 1.132+.571(การสื่อสารและประสานงาน)+.169(ขอบขายนโยบาย) 

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสองตัวแปรมีถึงรอยละ 48.90 (R2 = .489) 

             สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการดําเนินการนํานโยบายการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปปฏิบัติโดยรวม พบวา  

            ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการนโยบายการศึกษาไดแก ดานขอบขายนโยบาย 

ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการสื่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงาน ดานทัศนคติของ

ผูนํานโยบายมีผลตอการดําเนินการโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งเขียนสมการทํานาย

ไดดังนี ้

การดําเนินการโดยรวม= .921+.427(การสื่อสารและประสานงาน)+.113(ทัศนคต)ิ 

                         +.106(ขอบขายนโยบาย)+.148(ทรัพยากรนโยบาย)  

ซึ่งอิทธิพลของทั้งสี่ตัวแปรมีถึงรอยละ 76.40 (R2 = .764) 
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ขอเสนอแนะ 

 

                          ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินการนโยบายการศึกษา 

                         เพื่อใหการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติสมบูรณยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการ

ดําเนินการปรับปรุงในเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้ 

                         1. พัฒนาระบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญให

สัมพันธกับมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดไว และมุงที่จะสรางแนวทางการเรียนที่มุงใหเกิด

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง  

                         2. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมตอสถานการณในปจจุบัน

อยางตอเน่ือง  

                         3. ควรมีการรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หรือหนวยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนา  

                         4. ควรมีการจัดฝกอบรมบุคลากรของมหาวิยาลัยในการใชสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาใหมากขึ้น                         

                         5. ควรสรางขวัญและกําลังใจในหนวยงาน ทั้งนี้ควรมีการใหคุณ ใหโทษ บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยอยางเปนธรรม  

                         6. สรางนโยบายและดําเนินการสนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษาไดมีสวนรวม

และชวยในการสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ รางวัล ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยมีเปาหมายชัดเจนและ

เปนรูปธรรมเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก และยอมรับของสังคม เชน การสนับสนุนใหเผยแพร

ผลงานวิจัยตางๆของอาจารย และวิทยานิพนธของนักศึกษา การประชาสัมพันธเชิงรุกในหลาย

รูปแบบ เพื่อเปนแรงจูงใจของนักศึกษาจะไดเกิดความนิยมที่จะเขามาศึกษา 

                          7.มหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยใหความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร การเพิ่มคุณคาใหบัณฑิตไดมี

งานทําและไดรับเงินเดือนขั้นต่ําตามเกณฑหรือสูงกวา รวมทั้งการแสวงหาวิธีการใหบทความจาก

วิทยานิพนธไดตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

                          8. ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ครบวงจร ใหอาจารย

ไดรับทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่ทําแผนการพัฒนาอยางชัดเจน 

รวมทั้งการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับรองในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

                          9. ควรมีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารยสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน ในสาขาวิชาการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยดําเนินการนโยบาย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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                          ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  

                          1.ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวในการ

ดําเนินการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                          2.ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการสงเสริมจริยธรรมใน

มหาวิทยาลัยสงฆ 

                          3.ควรมีการศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมองค การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  

                          4. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของนโยบายการเรียนการสอนโดยใชวิจัย

เปนฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                          5. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการนโยบายการศึกษาของ

หนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยสงฆ 

                          6. ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก

เพื่อการกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติของสถานศึกษา 

                          7. ควรมีการศึกษาถึงการวิเคราะหขอดีขอเสียและแนวทางแกไขที่อาจจะเกิดขึ้น

สําหรับการดําเนินการนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต เพื่อเปนการแกไขและ

ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในดานความพรอม ดานการบริหาร การเตรียมบุคลากร อาคาร

สถานที่ และงบประมาณในการดําเนินการ เนื่องจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไดกระจาย

อยูทั่วประเทศ 

                         8. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในระดับผูบริหาร บุคลากร

สายวิชาการ บุคลากรสายปฏบิัติการ นิสิต และผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการดําเนินการนโยบาย

การศึกษาที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย



 
 

 
 

                     
 




