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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีประสิทธิผล โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติใน
การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 2) ยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
3) ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล และ 4) ประเมินรูปแบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบคุณภาพและแบบประเมินรูปแบบ  
 ผลการวิจัยโดยสรุป 1) รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย หลักการแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบของ
รูปแบบการบริหาร และเงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ส าหรับรูปแบบการบริหารเป็นการบริหารเชิงระบบ ชึ่ง
ประกอบด้วย (1) ปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คุณสมบัติผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์กร 
หลักสูตร งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยี (2) กระบวนการบริหาร 
ประกอบด้วย การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารงาน
บริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยน ากระบวนการ PDCA และการบริหาร
เชิงพุทธโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร และ (3) ประสิทธิผลของ
การบริหาร ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ
และคุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินรูปแบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า มีความถูกต้อง 
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์   
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ABSTRACT 
 The  purposes of this research were as follows: (1) to develop an effective 
administration model of Mahachulalongkornrajvidyalaya University (2) to examine and 
(3) to evaluate the quality of  that  model .The research procedures consisted of 4 
steps as follows: (1) analyze and synthesize effective administration documents and 
researches and study, (2) design a draft, (3) examine the accuracy, the propriety, the 
feasibility and the utility  standards of the model by 9 experts through focus group 
discussion and  (4) evaluate the development of the model according to concur the 
model by 10 experts through connoisseurship. The research tools were in-depth 
interview, focus group record, the seminar issues and tape recorder. Data collected 
during the year 2013, analyzed by content analysis.  
 The research findings revealed that (1) an effective administration model of 
Mahachulalongkornrajvidyalaya University consisted of concepts and principles of 
administrative model, objectives of administrative model, system of administrative 
model and conditions for success. The administrative model was a system approach. The 
components of the administrative model were administrative input, administrative process 
and administrative effectiveness. The administrative input consisted of the qualification 
of the executives and personnel, organizational structure, curriculum, budget, internal 
environment and technology. The components of administrative were the 
administration mission for graduate students, creative researches, academic service and 
arts and cultural retention, using Deming Cycle: PDCA in all of elements. The 
administrative effectiveness consisted of the quality of graduate students, creative 
researches, academic service and arts and cultural retention. (2) The effective 
administrative model of Mahachulalongkornrajvidyalaya University based on focus 
group discussion and on the uses of  connoisseurship and criticism for evaluating  found 
that the model were good in  the accuracy, the  propriety, the feasibility and the utility 
standards. 
 
ค าส าคัญ 

การพัฒนารูปแบบ การบริหารที่มีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกอย่างมากในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งมีผลท าให้การบริหารจัดการศึกษาไทยต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคม ด้วยเหตุนี้กระบวนการ
บริหารจัดการจึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้อง
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สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการขององค์การอยู่รอด
บังเกิดผลดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550) การปรับเปลี่ยนบริบทโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่ในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา มีความมุ่ง
หมายที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  มี
ศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก ซึ่งมุ่งถึงความมีประสิทธิผล
เป็นส าคัญ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545) การบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึง
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับรูปแบบการบริหารให้มีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยีข่าวสารและสังคมความรู้ไร้พรมแดน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ซึ่งต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
การสร้างองค์ความรู้ และส่งผลให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล (Organizational Effectiveness) โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการเพ่ือความอยู่รอดและธ ารงรักษาแบบแผนที่ดี
ขององค์การ (ปิติชาย ตันปิติ, 2547) องค์การที่มีประสิทธิผลย่อมมีความเจริญเติบโตสามารถด ารงอยู่
ได้ และตอบสนองภารกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในระยะยาว ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ๆ เกิดขึ้น คือ ความเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งท าให้เห็นถึงสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีน าไปสู่
โลกยุคสารสนเทศที่คนในสังคมต้องก้าวตามให้ทันมากขึ้นทุกขณะและความเปลี่ยนแปลง ด้าน
การเมืองที่มีการกระจายอ านาจมากขึ้น ท าให้วิถีของสังคมเป็นวิถีประชาธิปไตยมากขึ้นในสังคมเมือง
และสังคมชนบท (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล้องกับ
ธงทอง จันทรางศุ (2553) กล่าวไว้ว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลกมีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับเปลี่ยน
และด าเนินนโยบายให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประเทศของตนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ใน
สังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี เช่นเดียวกับ ค าเพชร ภูริปริญญา (2550) ซึ่งให้ความเห็นว่ากระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Ecological System) ทั่วทั้งโลก  
 การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลให้ 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน
เป็นหนึ่งเดียวในทุก ๆ ด้าน การศึกษาจะมีบทบาทส าคัญ ได้มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในกรอบ
ของอุดมศึกษาในอาเซียนด้วยการตั้ง ASEAN University Network: AUN หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน มีมหาวิทยาลัยชั้นน าของสมาชิกอาเซียนเป็นเครือข่าย และจะมีการเพ่ิมเติมรายชื่อของ
มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมเป็นสมาชิกในแต่ละรายปีอีกด้วย (พินิต รตะนานุกูล , 2554 อ้างถึงใน
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นหัวใจหรือเป็นพลังของชาติเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและเป็นก าลังหลักในการ
ขับเคลื่อนสังคม เพราะเป็นแหล่งที่รวมและผลิตก าลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขา              
ซึ่งก าลังคนเหล่านี้เองที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
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นานาอารยประเทศ (สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, 2550) สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบอย่างรุนแรงทุก ๆ ด้าน   
 ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งในอาเซียน จ าเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ด้านการศึกษานับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคต เพราะ
ไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันอุดมศึกษาเข้มแข็งมากที่สุดประเทศหนึ่ง และมีนโยบายในการสนับสนุน
ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา (อาภรณ์ แก่นวงศ์, 2554) ซึ่งจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้กล่าวไว้ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีว่า เรา
จะต้องเตรียมแผนงานรองรับโครงการ Education Hub หรือการท าให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ในภูมิภาค โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2557 จะต้องพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้ขึ้นไปสู่ระดับมาตรฐาน
นานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึง
จ าเป็นจะต้องเคลื่อนไหวอย่างมีแผนหรือทิศทางอย่างชัดเจน เพราะบริบทต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรง และทางอ้อมเหมือนแรงกดดันที่หนักอ้ึงให้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง สิปปนนท์ เกตุทัต (2548) 
กล่าวว่าแรงกดดันที่ท าให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน อุดมศึกษาต้องแข่งขันหรือเปลี่ยนแปลงมาจาก 1) 
โลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรีกลไกตลาด 2) สถาบันวิชาการวิชาชีพ มีอยู่จ านวนมากจ าเป็นต้องมี
การแข่งขัน 3) เครือข่ายประชาสังคมวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธ
รังศรี (2553) ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลกที่อยู่ภายใต้กระแสโลกาภิ
วัตน์ และการแข่งขันบนพ้ืนฐานของความรู้เช่นเดียวกัน จึงมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวควบคู่กับการด ารงอยู่บนวิถีชีวิตของความเป็น
ไทย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
การศึกษามีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นองค์การทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ก าลังปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาที่ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษา
คือ พัฒนาคนให้รับใช้พระพุทธศาสนาและสังคม  เน้นความเป็นเลิศทางด้านพระพทธศาสนา  การ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องเรียนกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ ในระดับปริญญาตรี และ
มีบัณฑิตวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนั้น
ยังมีภารกิจหลักในด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงมุ่งกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้าน
พระพุทธศาสนาและความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
ด าเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2552) 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงมีจุดเด่นในด้าน
พระพุทธศาสนา มีจุดหมายหลักคือการเผยแผ่ธรรมะ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็น
ถึงบทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ผู้เรียนใน
ท้องถิ่นเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เพ่ือยกฐานะทางสังคมให้แก่บุคคลเพ่ิมขึ้น มีการก าหนดเป้าหมายของการ
บริการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งเป็น
รากฐานของการพัฒนาประเทศ เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติหลากหลายในชั้นเรียนเดียวกัน ระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้แก่ พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งวุฒิการศึกษาทางธรรม และ
ทางธรรม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2542) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการศึกษาที่ผลิตและ
พัฒนาก าลังคน เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่กระจายตัวอยู่ในท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยมี
ส่วนกลาง 1 แห่ง วิทยาเขตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจ านวน 10 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์อีก 5 แห่ง 
ห้องเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน 12 แห่ง สถาบันสมทบทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 แห่ง ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน มีแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการ
บริหารเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดทั้งในส่วนกลางและวิทยาเขต มีการ
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ สามารถพัฒนาระบบการบริหารได้อย่างอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการโดยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย   
 นอกจากสภาพดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้วิจัยเห็นว่าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ อสนฺตุฏฺฐิตา ความไม่สันโดษในกุศลธรรม ควรน ามาเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษานั้น
หมายถึงว่าการบริหารจัดการศึกษาจะต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูปอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ ทันสมัย ต้วยค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสิ่งที่ดีไปกว่านี้ยังมีอีกมิใช่มีเพียงเท่านี้  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยผลของการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวจิัย 
 1. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล ควรมี
โครงสร้างและองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้าง  
 2. รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนั้นมีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิผล  
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 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยด าเนินการดังนี้   
 1. แหล่งข้อมูลทางด้านเอกสาร  ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลเป็นเอกสาร งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือศึกษาความเป็นมา
ของการบริหารองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การ แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารการ
บริหารแนวพุทธ การบริหารงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงระบบ 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย  ความหมายของรูปแบบ  ประเภท
ของรูปแบบ องค์ประกอบรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ และกระบวนการในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล  
 2. แหล่งข้อมูลในการสัมภาษณ์ ศึกษาแนวคิดและการบริหารที่ได้ปฏิบัติจริงโดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารประจ าคณะและอาจารย์ประจ าคณะ ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนกลาง จ านวน 10 รูป/
คน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง คือ รองอธิการบดี จ านวน 2 รูป/คน คณบดี/รองคณบดีทั้ง 4 คณะ 
จ านวน 4 รูป/คน และอาจารย์ประจ าทั้ง 4 คณะ จ านวน 4 รูป/คน 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์แล้วสรุปรวมเป็นองค์ความรู้ และ
ด าเนินการยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ขั้นตอนที่ 2 ยกรา่งรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีด าเนินการดังนี้  
 1. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ  
 2. ร่างรูปแบบการบริหารตามองค์ประกอบ 
 3. น าร่างรูปแบบการบริหารน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 4. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่จะวิพากย์
คือที่ปรึกษา ผู้วิจัยท าการร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และด าเนินการดังนี้  
 1. ผู้ด าเนินการตรวจสอบรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการบริหารการศึกษา 
จ านวน 3 คน ด้านการวิจัย จ านวน 3 คน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน รวม 9 คน 
เพ่ือสนทนากลุ่มและมาประชุม เพ่ือท าการวิพากษ์ร่างรูปแบบการบริหาร 
 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือคู่มือการสนทนากลุ่ม  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ใน
การสนทนากลุ่มในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
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สนทนากลุ่มตามที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มให้ผู้ที่ร่วมสนทนากลุ่มได้
ศึกษาล่วงหน้า 
  3.2 ด าเนินการสนทนากลุ่ม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ
สนทนากลุ่มด้วยตนเอง การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการ ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์          
  3.3 วิเคราะห์ข้อมูล จากการถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม และสรุปประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
ได้รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) และด าเนินการดังนี้  
 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 คน 
 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าคูม่ือการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur- ship) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ 
ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 14.00-16.00 น. 
และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบ ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ศึกษาล่วงหน้า 
  3.2 ด าเนินการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเองการ
ด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินคุณภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณภาพ 
  3.3 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 
แล้วจึงน าข้อมูลนั้นไปสู่การปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดท้าย เป็นการยืนยันว่าได้พัฒนาเป็นรูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี ้
 1. จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล และยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล สรุปได้
ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร ชึ่งประกอบด้วย ปัจจัยการบริหาร กระบวนการบริหาร และ
ประสิทธิผลของการบริหาร มีรายละเอียดดังนี้คือ 

ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น า โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ  
เทคโนโลยีองค์การ กระบวนการบริหาร ได้แก่ ขั้นตอนวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA คือ มีการ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน(Do) การตรวจสอบปฏิบัติตามแผน (Check) ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
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ประสิทธิผลของการบริหาร  ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการ
บริการวิชาการ  คุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่มีประสิทธิผล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหาร ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบ
ของรูปแบบการบริหาร เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหารรูปแบบ ใช้หลักการแนวคิดเชิงระบบ ดังนี้ 
1) หลักการ แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach) 2) หลักการ แนวคิดภารกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษา 3) หลักประสิทธิผลในการบริหารรูปแบบ 4) หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 5) หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ระบบของรูปแบบการบริหาร 
  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
  1. เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในการบริหาร มีการจัดปัจจัยและใช้ปัจจัยในการบริหารให้มีความ
พอ เพียง มีคุณภาพ มีความคุ้มค่าในการบริหาร เมื่อน าไปสู่กระบวนการบริหารแล้วจะท าให้มีประสิทธิ 
ภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
  2. เพ่ือให้การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โดยการบริหารตามรูปแบบนี้จะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพ
การบริการวิชาการ คุณภาพการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ระบบของรูปแบบการบริหาร ประกอบด้วย 
  1. ปัจจัยการบริหาร ได้แก่ คุณสมบัติผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้างองค์การ หลักสูตร 
งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และเทคโนโลยี 
  2. กระบวนการบริหาร น ากระบวนการ PDCA มาขับเคลื่อนกระบวนบริหาร
ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน คือ การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. ประสิทธิผลของการบริหาร  ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ  คุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ  เพ่ือให้การบริหารตามรูปแบบนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงก าหนด
เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้รูปแบบการบริหารบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย  
  1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหาร ผู้บริหารต้องท าความ
เข้าใจกับรูปแบบนี้  ควรศึกษารูปแบบการบริหารนี้ เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับรูปแบบนี้และ
น าไปเผยแพร่และน าไปประยุกต์ในการบริหารให้มีศักยภาพ 
  2. ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ ในงานวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า มีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีการบริหารเชิงรุกที่
จะพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เกิดความก้าวหน้าผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและ ยึดหลักการบริหาร
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แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  
  3. การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสื่อสารที่ดีสามารถท าให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกัน เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม   
  4. การท างานเป็นทีม หมายถึงการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) สรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วย หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
ระบบของรูปแบบการบริหาร เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ มีรายละเอียดเหมือนข้อ 2 แต่แตกต่างในเรื่อง
ระบบของรูปแบบการบริหารด้านกระบวนการบริหารคือการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ 
อิทธิบาท 4 เข้าไปขับเคลื่อนกับกระบวนการ PDCA ในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ             
การบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริหารงานบริการวิชาการ  
การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะท าให้กระบวนการบริหารมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น              
มีรายละเอียดดังภาพนี้ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่ผ่านการ

ประเมิน คุณภาพของรูปแบบการบริหาร 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่ามีประเด็นส าคัญท่ีควรอภิปรายดังนี้ 

 

A 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหาร 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
1.คุณสมบัติผู้บริหาร
และบุคลากร 

2.โครงสร้างองค์การ 

3.หลักสูตร 

4.งบประมาณ 

5.สภาพแวดล้อมภาย 
ในองค์การ 

6.เทคโนโลยีองค์การ 

1.คุณภาพบัณฑิต 

2.คุณภาพงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

3.คุณภาพการบริการ
วิชาการ 

4.คุณภาพการทะนุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประสิทธิผลของการบริหาร 

ระบบของรูปแบบการบริหาร 

ปัจจัยการบริหาร 

 

การบริหาร 

งานผลิตบณัฑติ 

การบริหารงาน 

วิจัยและงาน 

สร้างสรรค ์

การบริหาร 
งานบริการ
วิชาการ 

 การบริหาร 
งานทะนุบ ารุง
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

P 

C 

กระบวนการบริหาร 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 

หลักการ แนวคิดของรปูแบบการบริหาร 

อิทธิบาท 4 D 
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 1. จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล มีองค์ประกอบ
ของรูปแบบการบริหาร คือ 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร รูปแบบการบริหารนี้ควร
ใช้หลักการแนวคิดเชิงระบบดังนี้  1.1) หลักการ แนวคิดเชิงระบบ (Systematic Approach) 
องค์ประกอบของรูปแบบคือปัจจัยการบริหาร (Input) กระบวนการบริหาร (Process) ประสิทธิผล
ของการบริหาร (Output) 1.2) หลักการ แนวคิดภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.3) หลักประสิทธิผลใน
การบริหารรูปแบบการบริหารให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมาย 4 ด้าน 
คือ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คุณภาพการบริการวิชาการ คุณภาพการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.4) หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 1.5) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหาร 3) ระบบของรูปแบบการบริหาร 4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
ผลจากการวิจัยที่ได้มาขององค์ประกอบของรูปแบบนี้ได้ผ่านการประเมิน โดยที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามี
ความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการบริหาร มี
การวางแผน มีการออกแบบการวิจัย และได้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงในการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 10 รูป/คน เพื่อเป็นฐานในการยกร่างรูปแบบ และ
เพ่ือให้รูปแบบนี้มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล จากนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion) ให้มีการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 คน ด้านการ
วิจัย จ านวน 3 คน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 3 รูป/คน 
รวม 9 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยมีประเด็นการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบ 4 
ด้าน คือ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่ งขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น และเพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่ผ่านการตรวจสอบ จึงน าไปจัดการสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 3 รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
บริหารการศึกษา จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 9 รูป/คน เพ่ือพิจารณาปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร ผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อมูลที่ได้และ
วิเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงน าข้อมูลนั้นไปปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดท้าย เพ่ือพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น ซึ่งผล
การประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้ให้การประเมินทั้ง 2 ส่วนนี้ให้การยอมรับและยืนยันว่ารูปแบบการ
บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบ  4 ด้าน คือ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารได้ และการพัฒนาแบบนี้จึงท าให้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R 
& D) คือ มีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
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 2. ผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิผล ระบบของรูปแบบการบริหารตามทฤษฏีระบบประกอบด้วย ปัจจัยการบริหาร 
กระบวนการบริหาร และประสิทธิผลของการบริหาร  
  ด้านปัจจัยการบริหาร ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากร โครงสร้าง
องค์การ หลักสูตร งบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เทคโนโลยี  
  2.1 คุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากร 
   ผลการศึกษาคุณสมบัติของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัยพบว่าโดยภาพรวม ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้บริหารที่มีความสามารถต้อง
มองเหตุการณ์ในอนาคตออก และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า ด้วยสายตาที่กว้างไกล และสามารถ
ตัดสินใจด าเนินการบริหารองค์การให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถ รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดีช่วยให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ผู้บริหารมีศิลปะในการครองใจคน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย 
สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ ผู้บริหาร มี
เมตตาธรรม นักบริหารที่เป็นผู้น าขององค์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
และสิ่งที่สมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ความรู้จัดอดกลั้นและอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้าย
คือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น ถ้าผู้บริหารที่มีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน ผู้บริหารเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้  
มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้าตัดสินใจ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน ผู้บริหารเป็นนักประชาธิปไตย นักบริหารต้องใจกว้าง
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความริเริ่มสร้างสร้างในสิ่งใหม่ ๆ และเป็น
ประโยชน์ นักบริหารต้องเชื่อในความสามารถของคนอ่ืนด้วย  ผู้บริหารมีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ การท างานต้องเปิดเผย ชัดเจน ตรงไปตรงมา แยกแยะออกได้อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับปิลัญ 
ปฏิพิมพาคม (2550) ที่สรุปทักษะที่ผู้น าควรมี 7 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะด้านการจัดการ ผู้น าใน
หน่วยงานไม่ว่าจะมีต าแหน่งที่เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม มักจะมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใน
องค์การ 2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้น า เพราะผู้น ามีหน้าที่ส าคัญที่ต้อง
ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทางด้านประสานประโยชน์หรือขจัดข้อขัดแย้งระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน มนุษย์สัมพันธ์อาจแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 3) ทักษะด้านการจูงใจ เนื่องจาก
ผู้น าต้องท าหน้าที่ชักจูงและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทการท างานให้แก่หน่วยงาน 
ดังนั้นทักษะการจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้น าควรจะมีการจูงใจ อาจแสดงออกมาในรูปของ
การเป็นตัวอย่างที่ดี การวางตัวเหมาะสม การตอบแทนหรือให้รางวัลที่เป็นไปอย่างยุติธรรมและจริงใจ 
หรืออาจเป็นเพียงการให้ก าลังใจด้วยค าชมในเวลาอันเหมาะสม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพลังและความ
ตั้งใจที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่อไป ท้ายที่สุดจะท าให้ท างานได้ส าเร็จตามความมุ่งหมายที่
ผู้น าคาดหวังไว้ 4) ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจใน
หลักการความคิด เป้าหมายและความต้องการของตัวผู้น าเอง 5) ทักษะในการเจรจาต่อรอง หมายถึง 
ความสามารถในการต่อรองไกล่เกลี่ยและจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างบุคคลและหน่วย งานต่าง ๆ  6) 
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ทักษะด้านการตัดสินใจ หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสืบค้นหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขพร้อมทั้งตัดสินใจแก้ปัญหา โดยเลือกแนวทางที่ให้ประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด  เพ่ือจะ
ช่วยน าพาให้องค์การอยู่รอดและด าเนินงานต่อไปได้ 7) ทักษะด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน  
  2.2 ด้านโครงสร้างองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยมีการจัดแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน มีการก าหนดงานและ ความ
รับผิดชอบให้กับแต่ละบุคคลและแต่ละหน่วยงาน มีการจัดบุคลากรให้เป็นหน่วยงาน (Unit) หลาย
หน่วยงานรวมกันเป็นฝ่าย (Department)  มีการก าหนดความผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่าย โดยให้มีความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการก าหนดบทบาทและลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน และ มีการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร และเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นองค์การ  (Organization) 
ก าหนดความสัมพันธ์ในแนวตั้ง คือ มีการก าหนดสายงานเป็นล าดับขั้นเพื่อประโยชน์ต่อการรายงานให้
ตรงตามสายงานและจะได้ทราบว่าใครมีขอบเขตอ านาจแค่ไหน ก าหนดความสัมพันธ์ในแนวนอน คือ
มีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานในระดับเดียวกันหรือในหน่วยเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการประสานงานและการท างานให้สอดคล้องกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
มากที่สุด โครงสร้างองค์การที่ชัดเจน จะช่วยให้การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์การเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันทั้งระบบในรูปแบบของการประสานงานระหว่างสมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งหรือส่วนต่าง  ๆ 
ขององค์การ ท าให้สามารถร่วมกันด าเนินการตามภารกิจขององค์การเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการท างานตามโครงสร้างองค์การจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิผล ใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มากที่สุด จ าเป็นต้องอาศัยการท างาน
เป็นทีมและการปรึกษาหารือร่วมกัน การประสานงานที่เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่าง  ๆ  ใน
การปฏิบัติงาน จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทีมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ Ramon 
J. Aldag & Timothy M. Stearns (1987) ที่ได้เสนอแนวคิดการออกแบบโครงสร้างองค์การที่มี
ประสิทธิผลไว้ โดยได้กล่าวว่าโครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Design) เป็นการดึงเอา
บุคลากรที่มีความช านาญจากหน่วยงานหน้าที่เฉพาะตามที่ต้องการมารวมตัวกันเป็นหน่วยโครงการ 
(Project) โดยผู้บริหารหน่วยงานตามหน้าที่เฉพาะจะรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ส่วนผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานหน้าที่เฉพาะและผู้บริหารหน่วยโครงการจะรับผิดชอบในการรวมเอากิจกรรมของ
ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละหน่วยงาน เพ่ือท าให้โครงการสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Henry Mintzberg (1983) ที่ได้กล่าวว่า โครงสร้างเฉพาะกิจ/เน้นนวัตกรรม (Adhocracy/Innovative 
Organization) ที่มีพ้ืนฐานการประสานงานโดยใช้การสื่อสารทางตรงระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นหลัก มี
การจัดโครงสร้างแบบเมทริกซ์ โครงสร้างมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสถานการณ์ มี
ความเป็นประชาธิปไตยสูง สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล  
   2.3 งบประมาณ (Money) พบว่า มีองค์ประกอบ คือ ผลส าเร็จของงานตามผลผลิต 
การประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า การมอบอ านาจการบริหารงานให้กับส่วนราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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มีระดับประเมินผลเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน ขยายขอบเขตการควบคุมงบประมาณทั้งในและนอก
งบประมาณพบว่างบประมาณท่ีให้ในแต่ละปีมีน้อย ไม่เพียงพอต่อ การบริหารตามแผนที่ก าหนด 
  2.4 เทคโนโลยีองค์การ พบว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีสื่อ เครื่องมือ 
วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในงานบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเช่น การใช้เทคโนโลยีในด้านการ
บริหารงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนในการบริหาร เป็นแหล่งข้อมูลใน
การท างานใช้เทคโนโลยี มีซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอนไว้อย่างเพียงพอ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบการท างานของ
มหาวิทยาลัย เป็นตัวแปรที่ส าคัญส าหรับองค์การมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามามีบทบาทในองค์การมาก การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีได้สร้างผลกระทบต่อองค์การอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้น มหาวิทยาลัย มีความจ าเป็นที่จะต้องน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์การ 
เพ่ือให้องค์การมีความสามารถในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นจึง
ท าให้ต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ สเตียร์ส (Steers, 1980) ซึ่งได้ศึกษาประสิทธิผลองค์การ
ตามแนวคิดระบบเปิดและกล่าวว่าเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
  3. กระบวนการบริหาร ผลการวิจัยพบว่าขั้นตอนวงจรการบริหารงานคุณภาพ  PDCA 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบปฏิบัติตามแผน (Check) 
ปรับปรุงแก้ไข (Act) ในขณะเดียวกันใช้หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาก็เป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับ 
PDCA นั่นคือ อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิผลภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน เป็นแผนการด าเนินงานที่บ่งชี้ว่าแผนการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นการควบคุมติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติตาม
แผนเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือไม่  มี
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลการบริหารงาน
บริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาปรับปรุง  การ
ด าเนินงาน และข้อมูลส าหรับผู้บริหารใช้วางแผนการด าเนินงานขององค์การต่อไป จากความคิดเห็น
ดังกล่าวผู้วิจัยพบว่ามีการบริหารงานผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมาตรฐาน
การด าเนินงาน มีแผนและคู่มือกิจกรรมการด าเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน และมีการติดตาม
ประเมินขั้นตอนและระบบการด าเนินงานเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ  
 4. ประสิทธิผลของการบริหาร ผลจากการวิจัยพบว่าประสิทธิผลของการบริหารเป็นผลที่
เกิดจากปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหาร ซึ่งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพโดยก าหนดนโยบายการด าเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเน้นคุณภาพบัณฑิตมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ (นวลักษณ์) หรือ MAHACHULA (http://www. 
gotoknow.org/posts/315418: นวลักษณ์: วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย) คือ 1) ปฏิปทาน่าเลื่อมใส (M–Morality) 2) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
(A –Awareness) 3)มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธ ศาสนา (H – Helpfulness) 4)มีความสามารถใน

http://www/
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การแก้ปัญหา A-Ability) 5) มีความใฝ่รู่ ใฝ่คิด (C–Curiosity) 6) มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
(H-Hospitality) 7) มีโลกทัศน์กว้างไก (U–Universality) 8) มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
(L–Leadership) 9) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม (A–Aspiration)มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีการติดตามประเมินผลการเรียนการสอน 
ทุกขั้นตอนในการด าเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการวิจัย
และการสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการด้านพระพุทธ ศาสนา และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการวิชาการ เพ่ือมุ่งให้การบริการวิชาการแก่สังคม   ใน
รูปแบบที่หลากหลาย การเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา การส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้บริหารมีการค้นคิดนวัตกรรมการด าเนินงานใหม่ ๆ เพ่ือการบรรลุ
พันธกิจและส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารองค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยที่มีประสิทธิผล พบว่า การบริหารหรือรูปแบบของการบริหารต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ของสังคมทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศหรือสังคมโลก  

2. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่ง
การออกระเบียบกฏเกณฑ์ต้องค านึงถึงภาวะวิสัยของผู้ศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอนุวัตรตาม
บ้านเมืองด้วย เพ่ือความกลมกลืนและไม่ขัดเขินเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันวิชาการอ่ืน ๆ  
 3. กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการบูรณาการ
กระบวนการบริหารเชิงพุทธด้วยหลักอิทธิบาทสี่และกระบวนการคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ในการวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ควรมีการน าผลการวิจัยรูปแบบการบริหารระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2. ควรมีการวิจัยหารูปแบบการบริหารด้านปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์การ 
 3. ควรท าการวิจัยเพื่อก าหนดตัวชี้วัดการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิผล   
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 4. ควรท าการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทั้งระบบรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผลที่
ผ่านการประเมินคุณภาพของรูปแบบ 
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