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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ ๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๑ ในการเก็บข้อมูลซึ่งผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ านวน ๑๐๓ รูปหรือคน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูปหรือคน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. พบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ภาพรวม ทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน และการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไป และ การบริหารงานวิจัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 



(๒) 
 

๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับน้อย (r = ๐.๒๘๔) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r = ๐.๕๓๙) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จงึยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป
ตามหลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้มีใจรักในการบริหารจัดการ 
เสริมสร้างเพียรพยายามในการบริหารจัดการ เสริมสร้างมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการ และใช้
วิจารณญาณ วิเคราะห์หาเหตุผลในการบริหารจัดการงานทั่วไป ๒) ด้านการบริหารงานวิชาการตาม
หลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจแผนการบริหารจัดการงาน
วิชาการล่วงหน้าที่ได้วางไว้ พยายามท าตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการที่วางไว้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อมุ่งตรงต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการที่วางไว้ไม่ให้
คลาดเคลื่อน และเมื่อมีผลกระทบต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการต้องใช้ปัญญาในการแก้ไข
ปรับปรุง ๓) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้ความ
รักและจริงใจในการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้มีความพยายามและสร้างความอดทนอดกลั้นสูงในการ
บริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้มีจิตใจเข้มแข็งอุทิศเวลาเพื่อการบริหารงานวิจัย และวิเคราะห์ปรับปรุงโดย
ใช้ปัญญารอบรู้พร้อมเหตุผลในการบริหารงานวิจัย ๔) ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม 
แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้มีความพอใจ มีใจรักในการบริหารงานการเงิน ส่งเสริม
ความอุตสาหะบากบั่นในการควบคุมการบริหารงานการเงินป้องกันความเสี่ยง เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อ
ตั้งมั่นอยู่ในการบริหารงานการเงิน และพิจารณาหยั่งรู้เหตุผลในรูปการบริหารงานการเงินเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ๕) ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ การสร้างทีมงานบริหาร
อยู่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี เสริมสร้างความพยายามและเต็มใจในการบริหารงานบุคลากร มุ่งมั่นตั้งใจ
ท างานอุทิศตนอุทิศเวลาให้กับการบริหารงานตรวจสอบประเมินผลอยู่เสมอ และมีการหาวิธีการ
ปรับปรุงและพัฒนางานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

Objectives of this research were to: 1. Study general status of Off-Campus 
learning center administration of Mahachulalongkornrajavithayalaya University,  
2. Study factors related to the administrative quality development of Off-Campus 
learning centers of Mahachulalongkornrajavithayalaya University and 3. Propose the 
guidelines for the administrative quality development of Off-Campus learning centers 
of Mahachulalongkornrajavithayalaya University 

Methodology was the mixed methods. The quantitative research collected 
data by questionnaires with reliability value at 0.931 from 103 samples, by stratified 
sampling, who were administrators, lecturers and personnel at Off-Campus learning 
centers and analyzed data by frequency, percentile, mean, standard deviation and 
Pearson’s Correlation Coefficient. The qualitative research collected data from 18 key 
informants with in-depth-interviewing and 10 participants in focus group discussion 
and analyzed data by descriptive interpretation. 
 The result of the research found that 

1. Status of Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University in 5 areas were at middle level      
(=3.30). Administration of each areas were that; personnel, financial and academic 
administration were at high level. The general and research administration were at 
middle level. 

2. Factors related to Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University were at low level (r=0.284) with 
significant value at 0.01. The application of Itthipada 4 for the Off-Campus learning 
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center administration of Mahachulalongkornrajavithayalaya University had positive 
correlation at the middle level(r=0.539) with significant value at 0.01, accepting the 
hypothesis. 

3. The guidelines for Off-Campus learning center administration of 
Mahachulalongkornrajavithayalaya University consisted of 5 aspects; 1) general 
administration according to Buddhadhamma, guideline for development was to 
encourage personnel to love and put efforts and intention into administration and 
use instinct to scrutinize the cause and effects of general administration, 2) academic 
administration according to Buddhadhamma, guideline for development was to train 
personnel to understand the academic works set forwards in advance, follow the set 
plans to meet the target, encourage personnel to set strong determination to 
academic works and use wisdom to solve any problems and improvement, 3) 
research administration according Buddhadhamma, the guideline for development 
was encourage personnel to love, to put efforts, to sacrifice the time and to use 
wisdom to research administration, 4) financial administration according to 
Buddhadhamma, the guideline for development was encourage personnel to love 
and to satisfy with the financial administration, to encourage personnel to put efforts 
into financial administration to prevent the risk, to use wisdom for examining the 
cause and effects of the financial administration for the good cause and 5) personnel 
administration according to Buddhadhamma, the guideline for development was to 
build team continuously at least for 5 years, encourage personnel to satisfy, sacrifice 
the time to the personnel administration, to continuously check and evaluate the 
work for effective improvement and development. 

 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย ศ.ดร บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.อนุวัต กระสังข์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่า
ให้คําแนะนําและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนสําเร็จสมบรรณ์ ูร้วิจัยมีความ
ซาบซึ้ง และกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณประธานและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน ขอบพระคุณ พระมหา
สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร., คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺ
ติปญฺโญ,ผศ.ดร.  ผู้ อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดทั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ทั้งในภาควิชารัฐศาสตร์  เจ้าหน้าทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทุกท่าน  

ขอบพระคุณ พระครรสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ูศ.ดร., พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร. 
ูศ. ดร.ภัทรพล ใจเย็น ูศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร และอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่กรุณาเสียสละเวลา
อันมีค่า เป็นูร้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถรกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ช่วย
แนะนําแก้ไขให้สมบรรณ์และถรกต้อง  

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้สัมภาษณ์ ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ และผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ที่ร่วมเสนอแนะและให้คําแนะนําแกู่ร้วิจัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมรลตอบ
แบบสอบถามสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ูร้วิจัยขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนํา และูร้ให้การอุปการะ
ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสรตร และคอยเป็นกําลังใจให้แกู่ร้วิจัยมาตลอด  

ประโยชน์ คุณค่า และความดีของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่เคารพและมีพระคุณอย่างสูง ตลอดจนครูอาจารย์ในอดีตที่ได้
ประสิทธิประสาทความรู้ และหากมีข้อผิดพลาดของงานชิ้นนี้อันอาจมีเกิดขึ้นได้ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 

 
นายสุขอุษา  นุ่นทอง 

๒๕๖๐ 



สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๑๒) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๓) 
  

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๕ 
 ๑.๒  ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕  สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
   

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๑๔ 
 ๒.๓ คุณภาพการบริหารจัดการ ๒๙ 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการ ๔๘ 
 ๒.๕ การบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ๖๖ 
 ๒.๖ ข้อมูลพ้ืนทีใ่นการวิจัย ๗๒ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๒ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๕ 
   

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๑๖ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ๑๒๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๕ 



(๗) 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไป คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๒๙ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๘๙ 
 ๔.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๙๑ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ๑๙๙ 
   
บทที่ ๕ บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๗ 
   
บรรณานุกรม ๒๑๙ 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ๒๒๘ 
 ภาคผนวก ข ผลของการหาค่า IOC ๒๓๔ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม (Tryout) ๒๔๒ 
 ภาคผนวก ง ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ๒๔๔ 
 ภาคผนวก จ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๔๖ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ๒๕๕ 
 ภาคผนวก ช เครื่องมือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๗๑ 

ภาคผนวก ซ หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๗๔ 
 ภาคผนวก ฌ ภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๒๘๕ 
 ประวัติผู้วิจัย ๒๙๓ 

 
 
 
 
 
 



(๘) 
 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา ๑๒ 
๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา ๑๔ 
๒.๓ ความหมายของการบริหาร ๑๖ 
๒.๔ ความหมายของผู้บริหาร ๒๒ 
๒.๕ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๒๙ 
๒.๖ สรุปทฤษฎีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๓๓ 
๒.๗ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ ๓๘ 
๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริหารจัดการสถานศึกษา ๔๒ 
๒.๙ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัย ๔๗ 

๒.๑๐ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ๖๕ 
๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา ๙๗ 
๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ๑๐๘ 
๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม ๑๑๓ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๗ 
๓.๒ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions)   ๑๑๙ 
๓.๓ แสดงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ๑๒๑ 
๔.๑ จ านวนและร้อยละของบุคลากรสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๓๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๑๓๑ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป ๑๓๒ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการ ๑๓๓ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหาร
งานวิจัย ๑๓๔ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารการเงิน ๑๓๕ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหาร
บุคลากร ๑๓๖ 

 

 



(๙) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๘ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไป ๑๔๐ 
๔.๙ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย การบริหารงานวิชาการ ๑๔๓ 
๔.๑๐ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย การบริหารงานวิจัย ๑๔๔ 
๔.๑๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย การบริหารการเงิน ๑๔๗ 
๔.๑๒ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย การบริหารงานบุคลากร ๑๕๑ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท 

4 มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย รวม ๒๕๒ 

๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท 
4 มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ ๑๕๓ 

๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านวิริยะ   ๑๕๔ 

๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านจิตตะ ๑๕๕ 

๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านวิมังสา ๑๕๖ 

๔.๑๘ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ ๑๖๐ 

๔.๑๙ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านวิริยะ ๑๖๓ 

๔.๒๐ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านจิตตะ ๑๖๖ 

๔.๒๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ด้านวิมังสา ๑๖๙ 



(๑๐) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม รวม ๑๗๐ 
๔.๒๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไป
ตามหลักพุทธธรรม ๑๗๐ 

๔.๒๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักพุทธธรรม ๑๗๑ 

๔.๒๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัย
ตามหลักพุทธธรรม ๑๗๒ 

๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานการเงิน
ตามหลักพุทธธรรม ๑๗๓ 

๔.๒๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงาน
บุคลากรตามหลักพุทธธรรม ๑๗๔ 

๔.๒๘ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปตามหลักพุทธรรม ๑๗๘ 

๔.๒๙ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลัก 
พุทธธรรม ๑๘๑ 

๔.๓๐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ๑๘๓ 

๔.๓๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ๑๘๕ 

๔.๓๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ๑๘๙ 

๔.๓๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ๑๘๙ 

 

 



(๑๑) 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
๔.๓๔ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์
สัน (Pearson’s Correlation) ๑๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑๒) 
 

 

สารบัญแผนภาพ 

 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๑๙ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบผลสัมฤทธิ์ ๒๐ 
๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ ๒๕ 
๒.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๓๐ 
๒.๕ คุณภาพการบริหารจัดการตามกรอบวงจรเดมม่ิง ๓๗ 
๒.๖ มาตรฐานการศึกษาของชาติ, พ.ศ.2557 ๔๐ 
๒.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการ 

ประเมินคุณภาพภายนอก ๔๑ 
๒.๘ เส้นทางการเกิดความพอใจเพ่ือน าไปสู่ความขยันหมั่นเพียร ๕๑ 
๒.๙ ขั้นตอนการใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดฉันทะ ๕๒ 

๒.๑๐ กระบวนการน าตัณหามากระตุ้นให้เกิดฉันทะ ๕๓ 
๒.๑๑ การบริหารการจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ ๖๐ 
๒.๑๒ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ๖๓ 
๒.๑๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๕ 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ๑๙๒ 
๔.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม ๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๑๓) 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.
๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

วิ.จู. (ไทย)   = วินยปิฎก  จูฬวรรค       (ภาษาไทย) 

วิ.มหา. (ไทย)  = วินยปิฎก  ภิกขุวิภังค์     (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธัมมบท   (ภาษาไทย) 

ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 

ที.สี. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สีลักขันธวรรค    (ภาษาไทย) 

ม.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 

องฺ.ติก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาตร   (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต   (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฎก  องฺคุตตฺรนิกาย  นวกนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.ปุ. (ไทย)  = อภิธัมมปิฎก  ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ. (ไทย)  = อภิธัมมปิฎก  วิภังค์      (ภาษาไทย) 

๒. การระบุหมายเลขพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลักการ
อ้างอิงพระไตรปิฎกใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๗๒ หมายความว่า 
การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธัมมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ 
๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ เป็นต้น 

 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายของ
องค์การที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมภาษี 
ความคาดหวัง ความต้องการจากลูกค้า สังคมในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วย
ความไร้ระเบียบ (Chaos)๑ ย่อมส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามล าดับ ไม่ว่าจะ
เป็นในระดับประเทศในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยู่รอดขององค์กรดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจอย่างถูกต้องรอบคอบและทันต่อสถานการณ์ของผู้บริหารซึ่งก็คือผู้น าขององค์กรนั้นๆ 
เพราะผู้น ามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องบริหารจัดการ เช่น การวางแผน สั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลให้บุคลากรขององค์การนั้นปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ปัญหาเป็นที่น่าสนใจว่า ผู้น าจะต้องท าอย่างไรหรือมีวิธีการน า
อย่างไร จึงท าให้หน่วยงานทางการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดผลส าเร็จ 

คุณภาพเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างความเป็นเลิศกับความไร้ประสิทธิภาพ ในทางการศึกษา
คุณภาพเป็นตัวแยกระหว่างความส าเร็จกับความล้มเหลว๒ การบริหารจัดการองค์การ โดยเฉพาะ
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานภายในองค์การ คือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้๓  การบริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์ และ
ศิลป์  ยิ่งถ้าผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารจะยิ่งท าให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น 
การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ กายภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา 
นอกจากนี้คุณภาพการจัดการเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหาร และผู้น าที่เป็นนักบริหาร
มืออาชีพ ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน า และมีอิทธิพลได้เหนือผู้อ่ืน ตัวชี้วัดการน าของผู้บริหาร
จัดการที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของงาน คุณภาพการจัดการจึงเป็น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของงาน๔  

                                                           
๑Ilya Prigogine อ้างใน ยุค ศรีอาริยะ, มำยำโลกำภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถีทรรศน์, 

๒๕๔๑), หน้า ๑๑๑-๑๑๙. 
๒อนันต์ เตียวต้อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 

วิทยำนิพนธ์ปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 
๓McCorkle, C.O.and others, Management and Leadership in Higher Education, (San 

Francisco : Jossey - Bass Publishers, 1982), p.190. 
๔สุภัททา ปิณฑะแพทย์, ภำวะผู้น ำของนักบริหำรกำรศึกษำมืออำชีพ , [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.supatta.haysamy.com/article.html [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 



๒ 

การบริหารจัดการที่ดี คือการใช้ทรัพยากรขององค์การวางแผน การจัดการ การจูงใจ 
การควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายของ
องค์การด้วยดี องค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เรียกว่า “ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทีมงาน” นั่นเอง การวิเคราะห์และการบริหารจัดการ
ทีมงานนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดกติกาการปฏิบัติงานร่วมภายในทีมงาน หากไม่มีการก าหนดกติกา
ไว้ในเบื้องต้น บุคลากรก็จะปฏิบัติงานตามแบบแผนเดิมที่เคยท าหรือเคยเป็น และสิ่งที่ส าคัญ อีก
ประการหนึ่ง  ก็คือ เมื่อลงมือปฏิบัติงานแล้วต้องตรวจสอบดูอย่างละเอียดว่า บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตามกติกาที่ตั้งไว้หรือไม่ เป้าหมายที่ก าหนดไว้กับผลงานที่ได้รับมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตรงกับความต้องการขององค์การน้อยเพียงไร๕  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย มีการตั้งวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ และมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัย หรือมี แต่อาจไม่มีหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่ จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเรียกว่า
โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่การจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่มีเปิดสอนในสถาบันที่ตั้งอยู่แล้ว ต้องมีผลประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ซ้ าซ้อนกับในสถาบันที่ตั้ง เป็นต้น เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนงานนอกสถานที่ตั้ง  ส าหรับปัญหาต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์  มีความช านาญ มีมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรม ในองค์การ  การ
วางแผนและการควบคุม กระบวนการทางด้านพฤติกรรม และการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การ 

ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งองค์การควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้นก่อน โดยมี
การเรียงล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง ผู้บริหารควรศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์การ  เพ่ือให้เกิดความเข้ าใจ
และมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งขัน สภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าว ได้แก่ ข้อจ ากัด
ทางด้านกฎหมาย หรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตและจ าหน่าย
สินค้า หรือการให้บริการขององค์การก็ได้ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรท าการวางแผนโดยรวมก่อนการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การขึ้น และการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องแรกที่
ผู้บริหารต้องด าเนินการก่อนเรื่องอ่ืน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบองค์การมีหลายประการ 
เช่น การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ การสร้างระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานย่อย และการพัฒนากระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมของการบริหารเหล่านี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบองค์การทั้งสิ้น  การบริหารกิจการใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
รัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผู้บริหารในฐานะผู้น าขององค์การจะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ปัญหาการวางแผนการ

                                                           
๕เสนาะ ติเยาว์, หลักกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 



๓ 

ควบคุม เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิธีการที่จะให้
บรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็นแผนกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ทั่วไปในระยะยาว 
และแผนยุทธวิธี มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้าน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาว ดังนั้น 
ปัญหาดังกล่าวก่อนที่ผู้บริหารจะออกแบบโครงสร้างองค์การ จึงควรพิจารณาก าหนดแผนกลยุทธ์หรือ
ชุดของแผนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์การ นอกจากนี้ ส าหรับแผนยุทธวิธีเป็นแผนที่มี
กลยุทธ์หลายแผนประกอบกัน และการควบคุม เมื่อแผนได้ถูกก าหนดขึ้นและน าไปปฏิบัติองค์การควร
พัฒนาระบบการควบคุม เพ่ือตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าแผนที่วางไว้บรรลุเป้าหมายหรือไม่  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประเมินแผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙) และน าเสนอปัญหาและอุปสรรครวมทั้งส่วนงาน
นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๖ ดังนี้ 

๑. การจัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัดให้ครอบคลุมกลยุทธ์ ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน โดยบาง
ตัวชี้วัดไม่ได้ด าเนินการ หรอืได้ด าเนินการแต่ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงไม่มีรายงานผลการด าเนิน 
การ ท าให้คะแนนเฉลี่ยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และบางตัวชี้วัดเขียนไม่ชัดเจน ท าให้คะแนน ย่อย
รายตัวชี้วัดบางตัวเกินความเป็นจริง หรืออ่อนกว่าความเป็นจริง 

๒. อัตราการสูญเสียในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีค่อนข้างสูง ปี ๒๕๕๐ สูญเสียร้อย
ละ ๓๔.๓๒ ปี ๒๕๕๑ สูญเสียร้อยละ ๔๔.๓๒ ปี ๒๕๕๒ สูญเสียร้อยละ ๒๙.๘๓ ปี ๒๕๕๓ สูญเสีย 
ร้อยละ ๓๘.๗๙ (กลยุทธ์ที่ ๒)  

๓. ความเป็นนานาชาติในด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนยังมีน้อย 
ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่มีในรายงานผลการด าเนินการ แต่การเปิดสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ มีหลายส่วนงานเปิดด าเนินการ แต่ไม่มีตัวชี้วัดก าหนด
ไว้ จึงไม่ปรากฏในรายงานผลการด าเนินการ (กลยุทธ์ที่ ๓)  

๔. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญน้อยในการวิจัยประเมินหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นอกจากยังมีการตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูล และรูปแบบการรายงานผล รวมทั้ง
กิจกรรม/ โครงการ หรือการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรด้วย (กลยุทธ์ที่ ๔)  

๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยังไม่มีรูปแบบตัว 
กิจกรรม โครงการ รวมถึงตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งเป็นแนวทางและแบบปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ การพัฒนา 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  ยังไม่มีการวางแผน การจัดกิจกรรม     
รวมทั้งการติดตามประเมินผลในภาพรวมอย่างจริงจัง (กลยุทธ์ที่ ๕)  

๖. จ านวนอาจารย์ในกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถในการสอนยังมีน้อย โดยเฉพาะ 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ที่ ๗)  

๗. หลักสูตร กิจกรรม โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึง
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล การรายงานสรุปผล 
                                                           

๖มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ในช่วงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ระยะที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๓. 



๔ 

๘. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม ประกอบกับยังไม่มีเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมในการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

๙. การสนับสนุน รวมถึงการบังคับใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ยังไม่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน เช่น ระบบบุคคล ที่มีมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบ
บัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมพัสดุ 

๑๐. การจัดท าเอกสารวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ยังไม่ด าเนินการวิเคราะห์เป็นเอกสารให้ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาประเมินผลการประเมินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ณ วันที่ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗) พบว่าศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด  ๒๒ ศูนย์ ผ่าน ๙ 
ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ต้องปรับปรุง ๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๓๖ และไม่ผ่าน ๕ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
๒๓๗ การควบคุมจึงเป็นการตรวจสอบแผน และดูว่าการปฏิบัติงานมีการคลาดเคลื่อนจากแผนที่
ก าหนดไว้อย่างไร ในหลายกรณี ปัญหาการควบคุมจะแก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนจากแผนไปได้เองโดย
อัตโนมัติ และหลาย ๆ กรณีท่ีผู้บริหารจะต้องเป็นฝ่ายที่คอยแก้ไขความคลาดเคลื่อนนั้นเอง ในท านอง
เดียวกันกับปัญหาการวางแผน องค์การอาจมีกลไกการควบคุมในระดับกลยุทธ์และยุทธวิธี ระบบการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นการควบคุมในระยะยาว ในขณะที่ระบบการควบคุมยุทธวิธีมีความ
เฉพาะเจาะจงและใช้เวลาที่สั้นกว่า  และผู้บริหารสามารถใช้วิธีการวางแผน และควบคุมเป็นเครื่องมือ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมในมิติด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย๘ ผลการประเมินสามารถสะท้อนผลการ
พัฒนาระบบราชการไทยที่ผ่านมา ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร บุคลากรมีความ
พร้อมมีคะแนนต่ าสุด ดังนั้น รัฐบาลจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงโดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่
โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) เป็นการพัฒนาไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และการปรับตัวอย่างสมดุลในการท างาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอ่ืนๆ รวมทั้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันของภาคราชการและระดับประเทศความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ และผลลัพธ์ที่สะท้อนความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์การ
อย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จนั้นต้องใช้หลักพุทธธรรมมาสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

                                                           
๗ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา, สรุปผลกำรตรวจประเมินศูนย์กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำน

ที่ต้ัง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus / home off 
% 20 campus/ [๗ มกราคม ๒๕๕๙] 

๘สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, ผศ.ดร. รัฐประศำสนศำสตร์: แนวคิดทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์
เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๖๑. 

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus/home_off
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus/home_off
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จากสภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือต้องการทราบถึงการบริหารจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการส่วนงานนอกสถาน
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส่วนงานนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ่ืนให้
มีคุณภาพต่อไป 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอะไรบ้าง 

๑.๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ คุณภาพการบริหารจัดการ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ผู้วิจัย ได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้คือ 
๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการสถานศึกษา และหลักอิทธิบาท ๔ 
๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการ
บริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม ๒) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ๓) การบริหาร
งานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ๔) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ๕) การบริหารงานบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรม 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชำกร (Population)  
ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวนทั้งหมด ๑๓๙ รูป/คน จากตัวแทนทั้ง  

๖ ภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ ได้แก่ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคกลาง ได้แก่ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันออก ได้แก่ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ 
(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หน่วยวิทยบริการ
วิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันตก ได้แก่ หน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภาคใต้ ได้แก่ หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์  
วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑๘ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

พระพุทธศาสนา จ านวน ๖ ท่าน ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ านวน ๖ ท่าน 
และ ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ท่าน 

๓) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  
ได้แก่ พระภิกษุและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วย ๑) ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน ๓ ท่าน ๒) นักวิชาการทางพุทธศาสนา จ านวน ๓ ท่าน และ  
๓) นักวิชาการด้านบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ท่าน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พ้ืนที่ในการศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๖ ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ๓) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ๕) หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และ ๖) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนพฤษภาคม  

๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๓ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
๑.๕.๑ ปัจจัยการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๕.๒ หลักอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงให้ก าหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการดังนี้ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง หมายถึง แนวทางในการบริหาร

จัดการที่ดที าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย  

๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั่วไป หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนในการจูงใจพนักงาน
โดยจัดคนให้เหมาะสมกับงานในมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน สอดคล้อง
กันมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและก าหนดให้มีระบบการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต มีระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่ดี และระบบตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกันคุณภาพภายใน ตามตัว
บ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน  

๒) ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อผู้เรียน สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมและนิทัศการที่ส่งเสริมต่อการเรียนการสอน สถานศึกษาสร้างบัณฑิต
ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานศึกษาพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ สถานศึกษาจัดการศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในสังคม และสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทาง
วิชาการ 

๓) ด้ำนกำรบริหำรงำนวิจัย  หมายถึง สถานศึกษามีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงาน
วิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ รับฟังและเรียนรู้ความต้องการของสังคม จัดการวิจัยเน้นความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัย มีการ
สร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดตั้ง
หน่วยงาน ประสาน งานวิจัยระดับสถาบัน มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรและลูกจ้างให้มี
ผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย 



๘ 

๔) ด้ำนกำรบริหำรกำรเงิน  หมายถึง สถานศึกษาน าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการ
บริหาร เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีระบบการ
จัดท ารายงานทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มีความพยายามในการหารายได้
ที่หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ มีสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ และสถานศึกษามีนโยบายจัดท าแผนการเงิน และน าแผนไปปฏิบัติ 

๕) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร  หมายถึง สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับการประเมิน
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง มีระบบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของ
การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร และมีการปรับโครงสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงานและ
งบประมาณ 

หลักพุทธธรรม หมายถึง  การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางและ
เป็นสู่ความส าเร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

๑) ฉันทะ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความเต็มใจท า มีใจรัก ความอยากปฏิบัติ
หน้าที่ 

๒) วิริยะ หมายถึง ขยันท าสิ่งนั้นด้วยความความเพียร ความกล้า ความแข็งใจท า อดทน
ไม่ท้อถอย ความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓) จิตตะ หมายถึง มีใจที่เป็นสมาธิ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าอย่างจริงจัง ท าสิ่งนั้นด้วยความ
ฝักใฝ่ เอาใจจดจ่อ ตั้งใจท า เอาใจใส่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่ 

๔) วิมังสา หมายถึง เข้าใจท า มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ท า ท าด้วยความพิจารณา 
หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผลตลอดจนหาวิธีแก้ไขปรับปรุง ในการปฏิบัติหน้าที่ 

สถำนศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย หมายถึง ส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ เปิดศูนย์การศึกษาเป็นหน่วยวิทยบริการ ๖ แห่ง 
ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาค ประกอบด้วย หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐารามอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และหน่วย
วิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง  หมายถึง  
๑) ด้านการบริหารจัดการทั่วไปตามหลักพุทธธรรม  ๒) ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธ
ธรรม ๓) ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ๔) ด้านการบริหารการเงินตามหลักพุทธธรรม  
๕) ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม  

 
 
 



๙ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๗.๓  ท าให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๗.๔ ผลที่ ได้จากการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้ส าหรับสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการอันจะส่งผลต่อการยกเป็นวิทยาลัยสงฆต์่อไป 

 
 



 
 

 

บทท่ี ๒  
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยผู้วิจัยมีการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังต่อไปนี้ 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

๒.๓ คุณภาพการบริหารจัดการ 
๒.๓.๑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๓.๒ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
๒.๓.๓ คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการ 
๒.๕ การบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๖ พ้ืนที่การวิจัย 

๒.๖.๑ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพระรูป ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๒.๖.๒ การบริหารจัดการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

๒.๖.๓ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๒.๖.๔ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

๒.๖.๕ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๒.๖.๖ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคามการบริหารงานทั่วไป 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
๒.๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
๒.๗.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



๑๑ 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา จากนักวิชาการและผู้ท าการวิจัย
หลายท่าน เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดและก าหนดทิศทางของการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
วิธีการที่มีลักษณะส าคัญ ที่หน่วยงานของรัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปใช้ในการ

บริหารราชการ จากความหมายทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า 
๑) ความหมายของการพัฒนา 
การด าเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย กระบวนการพัฒนาจ าเป็นที่

จะต้องเป็นกระบวนการระยะยาว และจากการค้นคว้าเอกสาร ได้มีผู้ให้ความหมายการพัฒนาไว้หลาย
ท่าน ดังนี้ 

การพัฒนา เป็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือสนองความต้องการและศักยภาพของมนุษย์ กระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องมี
รูปแบบและเป็นไปอย่างมีระบบ มีผู้ให้ความหมายไว้มาก เช่น ราชบัณฑิตสถานกล่าวไว้ คือ ความ
เจริญ ท าให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น๑ 

ค าว่า พัฒนา แปลว่า เจริญ ตามแนวพระพุทธศาสนาแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนา
คนไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว่า ภาวนา ส่วนการพัฒนาอย่างอ่ืนๆ เช่น พัฒนา
วัตถุ พัฒนาสภาพแวดล้อม เรียกว่า พัฒนา หรือวัฒนา๒ การพัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพท์ 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ  
ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอ่ืนๆ  นักพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ ให้ความหมายของการพัฒนา เป็น  ๒ ระดับ 
คือ ความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท าการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว 
ส่วนความหมายอย่างกว้างนั้น การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการ
กระท าทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้าน
เดียว๓ โดยทั่วไป หลักการส าหรับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนแต่ละครั้งจะประกอบด้วย ๕ 
ขั้นตอน คือ 

 ๑) การระบุและวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อน 
 ๒) การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาเป้า 

                                                           
๑ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่น จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙. 
๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา : เคร่ืองมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑-๒๒. 
๓สนธยา  พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๓. 



๑๒ 

 ๓) การก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 ๔) การสร้างหน่วยระบบท างาน 
 ๕) การจัดทรัพยากร๔ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือ มีทุน

ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกัน การดูแลจากผู้น าเครือข่าย การมีฐาน
ทรัพยากรของตนเอง ผ่านปัจจัยกระบวนการที่ประกอบด้วยการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการจัดการทรัพยากร (Resource 
Management)๕ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาการพัฒนาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการ
กระท าทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า คือ 
มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกัน การดูแลจากผู้น าเครือข่ายซึ่งเกิดจาก
การก าหนดแผนงานหรือทิศทางก่อนที่ด าเนินการพัฒนาจนกลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙). 

ความเจริญ ท าให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทาง
เจริญขึ้น 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๑-๒๒). 

๑) การพัฒนามี ๒ แนวทาง คือ การพัฒนาคน 
เรียกว่า ภาวนา  
๒) ส่วนการพัฒนาอย่างอ่ืน ๆ เช่น พัฒนาวัตถุ 
พัฒนาสภาพแวดล้อม เรียกว่า พัฒนา 

สนธยา พลศรี, 
(๒๕๔๗, หน้า ๓). 

เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ
การกระท าท้ังด้านคุณภาพและ ปริมาณให้ดีขึ้นไป 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๙). 

การพัฒนาต้องมีการก าหนดทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงไว้ล่วงหน้า 

เฉลียว บุรีภักดี  
(๒๕๕๓, หน้า ๓). 

กระบวนการพัฒนา มี ๕ ขั้นตอน คือ 
๑) การระบุและวิเคราะห์ปัญหาทุกข์ร้อน 
๒) การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาเป้า 
๓) การก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
๔) การสร้างหน่วยระบบท างาน 
๕) การจัดทรัพยากร 

                                                           
๔เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่นๆ, ชุดการศึกษาค้นคว้าวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกต์ ใช้ใน

การพัฒนา, (เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 
๕สมบูรณ์ ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ์, “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, วารสารวิจัย

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม-เมษายน 
๒๕๕๕) : ๕. 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดหลักเก่ียวกับการพัฒนา (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมบูรณ์ ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ์, 
(๒๕๕๕, หน้า ๕) 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มีการช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยกัน การ
ดูแลจากผู้น าเครือข่าย การมีฐานทรัพยากรของ
ตนเอง ผ่านปัจจัยกระบวนการที่ประกอบด้วยการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้  และการ
จัดการทรัพยากร  

 
๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
การพัฒนา คือ การเพ่ิมขึ้นปริมาณสินค้าหรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความ

รวมไปถึงการเพิ่มความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของประชาชน 
ทฤษฎีของบรูคฟิลด์ (Brookfield) 
การพัฒนาเน้นด้านเศรษฐกิจว่า หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการเป็นต้นว่าการ

ลดความยากจนและลดการว่างงาน การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ค าว่า พัฒนา ใน
ความหมายของกลุ่มมาร์กซิล (Marxist) ซึ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ มองในแง่ที่ว่า การพัฒนาของประเทศ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความเป็นจริงต้องอาศัยประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศโลกที่
สามซึ่งในแง่นี้ประเทศโลกที่สามไม่เป็นประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศบริวารที่ต้องพ่ึงพา
ประเทศท่ีจะเจริญก้าวหน้ากว่า ท าให้เศรษฐกิจของประเทศโลกท่ีสามถูกครอบง า 

ทฤษฎีของคินเดิ้ลเบอร์เกอร์ (Kindleberger) กล่าวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจว่า เป็น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนั้น ใช้ค่านิยมของแต่ละสังคมเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนาว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 
ตัวอย่างเช่น คนไทยบางส่วนมีความเชื่อหรือมีค่านิยมว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญหรือ
แสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา ดังนั้น จึงพยายามที่จะน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
ภายในประเทศให้มาก เป็นต้น 

ทฤษฎีของฮูจเว็จท์ (Hoogvelt) 
การพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนาและไม่ทันพัฒนาซึ่งฮูจเว็จท์ อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่  
๒ ฐานะ ได้แก่ 

๑) การพัฒนาในฐานะที่เป็นกระบวนการ ในความหมายนี้หมายถึงกระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์รวมทั้งขององค์กรทาง
วัฒนธรรมด้วย การพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความแตกต่าง
ทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการท าให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทาง
สังคม 



๑๔ 

๒) การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ ในฐานะนี้เป็นการมองการพัฒนาว่าเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมต่างๆ      
ฮูจเว็ลท์ ได้อธิบายถึงการพัฒนาของสังคมที่ด้อยพัฒนาด้วยการติดต่อสัมพันธ์การค้า ระบบพาณิชย์ 
ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลงสภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่
ภาพได้ลัทธิอาณานิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่างๆ ภายใต้ลัทธิอาณานิคม และ
การขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ๖ 

สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้นหรือมีการ
วางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน  
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 
นักวิชาการหรืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทิตยา สุวรรณชฏ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๘๗-๑๘๙). 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและได้ก าหนดทิศทาง
และมุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วย 

วิทยากร เชียงกูล,  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗-๑๘). 

การพัฒนา หมายถึง การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดี กินดี  ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ 

ส.ศิวรักษ,์ 
(๒๕๔๙, หน้า ๙-๑๕). 

การพัฒนามีอยู่ ๓ ฐานะ ๑) การพัฒนาในฐานะที่เป็นกระบวนการ ๒) 
การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ ๓) การพัฒนาในฐานะที่เป็น
การปฏิบัติการ 

 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้วแต่การบริหารกิจการใดๆ ที่
เกี่ยวกับสาธารณะในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพจึงจะท าให้  
พันธกิจต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับนักบริหาร
กิจการสาธารณะทั่วๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๑) ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร” ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหารคือกระบวนการจัดการและด าเนินการทุกๆ ด้านเพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่งตั้งอยู่

บนฐานของการวัดและเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้าสามารถอ านวยประโยชน์เสริมสร้าง
ความผาสุก ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามและแสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน
ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง (Government) การดูแล

                                                           
๖พิชญ์ สมพอง, สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า 

๑๘. 



๑๕ 

รักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ  หรือ
องค์กรต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) วัตถุประสงค์ (Purposes/Objectives) ของ
องค์กรนั้น ๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๗ 

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้องธรรมะส าหรับผู้
บริหารงานคือจะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเองดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๘ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหาและการผสมผสานทรัพยากรที่ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นที่ปรารถนา
ของสังคมการบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียวไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการการบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่มโดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมีจ านวน
สมาชิกตั้งแต ่๒ คนข้ึนไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกันและผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเองในกรณีที่เป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมองใช้ความคิดปฏิภาณและการตัดสินใจเพ่ือสร้างเงื่อนไข
และรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๙ 

แท้ที่จริงแล้วการบริหารมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ๒ ประการเท่านั้น คือ การมี
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้รวมกันและการมีความร่วมมือระหว่างคนในองค์กรซึ่งสามารถแบ่ง
รายละเอียดได้เป็น ๕ ประการ คือ 
 ๑. มีคนร่วมอยู่ด้วย 
 ๒. มีการกระท า 
 ๓. มีการปฏิสัมพันธ์ 
 ๔. มีกิจกรรมร่วมกัน 
 ๕. เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ก าหนด๑๐ 

                                                           
๗พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๘พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิงจ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๙ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๑๐มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์, หน่วยที่ ๑, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๒๔, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐) หน้า ๖-๗.  



๑๖ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๑๑ หรือความพยายามที่จะสั่งแนะและผสมผสาน
ความพยายามของมนุษย์ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่างการบริหารเป็น
กิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหารในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่
มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๑๒ 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ศาสตร์และอาชีพ กล่าวคือกรณีที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึงบุคคลได้
ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคลเพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่งกรณีที่เป็น
ศาสตร์ (Science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์มี
การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูลการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน
กรณีที่เป็นอาชีพ (Profession) นั้นอาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใด ๆ๑๓ และเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการ
สั่งการและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๑๔ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้สรุปความหมายของการบริหารว่าการบริหารก็คือการที่บุคคลตั้งแต่
๒ คนขึ้นไป ร่วมมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมาจัด
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
(๒๕๕๐, หน้า ๖ – ๗). 

การบริหารมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ๒ ประการเท่านั้น คือ 
การมีวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้รวมกันและการมีความร่วมมือ
ระหว่างคนในองค์กร 

ชาญชัย  อาจินสมาจาร, 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๘). 

การสั่งการการให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๓-๔). 

กระบวนการของการแสวงหาและการผสมผสานทรัพยากร
เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

 

                                                           
๑๑สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๑๒ชาญชัย อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 
๑๓วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๑๔สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของการบริหาร (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี). 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๓). 

กระบวนการจัดการและด าเนินการทุกๆ ด้าน 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี   
(ว.วชิรเมธ)ี,  
(๒๕๕๐, หน้า ๒๕-๓๒). 

การสร้างความเชื่อมั่น 
ความสามารถในการแบ่งงาน 
การกระจายอ านาจ 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๖). 

การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ หรือ
องค์กรต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  

วิโรจน์  สารรัตนะ 
(๒๕๔๒ : หน้า ๔). 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ศาสตร์และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๘). 

กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการและการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การที่ก าหนดไว้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์และ  
สมาน รังสิโยกฤษฎ์, 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๒). 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ 

 
๒) ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีความรู้ 

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการที่มีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนเขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๑๕ผู้บริหาร คือ
นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงานด้านงบประมาณด้านเวลาและด้านคนซึ่งรวมถึงปัญหา
สุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๑๖รวมถึง ผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้ง
หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น าเช่นการชี้แนะการสั่งการและช่วยเหลือให้กลุ่ม
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๑๗ 

                                                           
๑๕พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๑๖ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 
๑๗เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 



๑๘ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใด ๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืนหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร๑๘และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๑๙ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อ่ืน (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่สมบูรณ์จะต้องให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
อย่าไปลงมือท างานด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูก
เหน็บแนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๒๐ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหารโดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึง ตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อ่ืนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคน ๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวยนักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียนเป็นต้นค าว่า มืออาชีพ เป็นค าที่ใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในสิ่งนั้นและเชี่ยวชาญกว่าสิ่งอ่ืนอย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค าว่าอาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบความส าเร็จ 

ดังนั้น การเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่เป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีทั้งความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคน ๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนที่จะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๒๑ 

ประการที่ ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการที่ ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการที่ ๓ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได ้
ประการที่ ๔ ให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการที่ ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการที่ ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการที่ ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 

                                                           
๑๘สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๑๙สาคร  สุขศรีวงศ์, ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๒๐สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 



๑๙ 

ประการที่ ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการที่ ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร (The Administrators) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้ก้าว

ไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางบริบท 
(Context) หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันซึ่งบุคลากรดังกล่าวที่ หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้ ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาที่ จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่การศึกษานั่นเอง๒๒ 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือผู้ที่ด ารงต าแหน่งในการบริหารและ
เป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าที่ เกี่ยวกับการอ านวยการการจูงใจ การริ เริ่มการ
ประนีประนอมการประสานงานและควบคุมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓) การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ คือ ความสัมฤทธิ์และเป็นหลักโดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อน
ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินจะน ามาใช้ในการตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการ
ท างาน ใช้แสดงผลต่อสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ผู้ด าเนินการวิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าสูตรของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานดังภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้๒๓ 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความส าคัญที่
การก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การก าหนดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการในองค์การนั้น ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานหลัก (Key Performance indicator : 
KPI)ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้
ตัวชี้วัด การยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และตรงตามความต้องการของลูกค้าคือประชาชน 
                                                           

๒๒สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 
(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 

๒๓ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, (ม.ป.ท. : ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๔. 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outputs) 



๒๐ 

 ปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่ท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ คือ การมีระบบ
ข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชี  ที่สามารถให้ข้อมูลแยกรายการ โครงการ
เพ่ือให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาด้วยความประหยัด 
(Economy) คือ การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตโดยการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งได้แก่ 
ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาที่ต่ าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็นหลักส าคัญของนักบริหารที่ดี การไม่
ประหยัดจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกว่าปริมาณงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ราคาแพงหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกว่าปริมาณงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจ าเป็น ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัย
น าเข้าความมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้โดยน าปัจจัยน าเข้าหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าที่น้อย
แสดงว่ามีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยน าเข้าซึ่งหมายถึง องค์การดังกล่าวนี้มี
ประสิทธิภาพสัดส่วนต่อไปนี้สามารถท าได้ดีขึ้นได้ โดยการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) คือ การ
ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนในขณะที่ปัจจัยน าเข้าคงที่หรือโดยการประหยัด (Economizing) คือ รักษาระดับ
ผลผลิตให้คงที่แต่จะลดปัจจัยน าเข้าลงความทีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบ
ระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ล่วงหน้าของโครงการนั้นๆ ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงไรความมีประสิทธิผลมักมีความ
เกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบผลสัมฤทธิ์ 

  
วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ต้องการทั้งใน

ระยะสั้น กลางหรือระยะยาว 

 

 

 

    ความมีประสิทธภิาพ 
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ผลลัพธ ์
outcomes 

ความประหยัดความมีประสิทธิผล 
 



๒๑ 

ปัจจัยน าเข้า(Input) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา กฎ 
ระเบียบ และการรักษาชื่อเสียงขององค์การ เป็นต้น 

ผลผลิต(Outputs) ผลงานหรือบริการที่องค์การนั้นจัดท าขึ้น โดยกิจกรรมที่ให้เกิดผล
งานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ เช่น การออกใบอนุญาตการออกหนังสือส าคัญ ผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาหรือการหางานให้ผู้ร่วมงาน เป็นต้น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ได้ท าขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริหารอันเนื่องจากการด าเนินการ เช่น ผู้รับบริการได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็น
ผลให้การประกอบอาชีพมั่นคงขึ้น บัตรประชาชนที่ได้รับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นที่พอใจ 
คนไข้หายป่วยกลับบ้านไปท างานต่อได้และมีสุขภาพแข็งแรง เป็นต้น องค์กรที่ใช้ระบบบริหารโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะทั่วไป ดังนี้  

๑) มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นที่
ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรือการท างานตามกฎระเบียบ 

๒) ผู้บริหารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจน และเป้าหมาย
เหล่านั้นจะสั้น กระชับ ไม่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การ 

๓) เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์การอ่ืนที่มีลักษณะงานที่
เทียบเคียงกันได ้

๔) การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิ การ และรางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

๕) เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่างานที่องค์กรคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอว่างาน
ที่ตนท าอยู่นั้นเพ่ือให้เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและองค์การ
อย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมกับก าลังความสามารถของ
แต่ละคน 

๖) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารตนสู่หน่วยงานระดับล่าง
เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 
ซึ่งเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ไขปัญหาและสะสมประสบการณ์ เพ่ือก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูง
นอกจากจะช่วยลดปัญหาคอขวดที่ท าให้การท างานล่าช้า ลดขั้นตอนการท างาน ยังเพ่ิมความยืดหยุ่น
และประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย 

๗) มีระบบสนับสนุนการท างาน ในเรื่องระเบียบการท างาน สถานที่ อุปกรณ์ในการ
ท างาน เช่น มีระเบียบที่สั้น กระชับในเรื่องท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีสถานที่ท างานที่สะอาดเป็นระเบียบ และ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลา 

 



๒๒ 

๘) มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการท างานที่สร้างสรรค์ เป็นองค์การที่มุ่งมั่นจะ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นองค์การที่เรียนรู้เปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม เป็นองค์การที่ให้อภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้และ
เป็นองค์การที่มีการติดต่อประสานข้อมูล และร่วมกันท างานกับองค์การภายนอก เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 

๙) เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจดี เนื่องจากได้มีโอกาสปรับปรุงงานและดุลพินิจในการ
ท างานที่กว้างขวางขึ้น ท าให้ผู้รับบริการได้รับความพอใจลดการต่อว่าต่อขานหรือการแสดงความไม่
พอใจลง ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็จะได้รับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
งาน๒๔ 

สรุปได้ว่า การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดแม่นย า ซึ่งต้องมีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาภายหลัง โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะต้อง
คุ้มค่าที่สุดมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับความคาดหวังมากที่สุด แต่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานรวมถึงเวลาและก าลังแรงงานน้อยที่สุดด้วย 

 
ตารางท่ี ๒.๔ ความหมายของผู้บริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ์, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๗). 

นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงานด้านงบประมาณด้าน
เวลาและด้านคนซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ 

พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙, หน้า ๕๖). 

๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
๒. บริหารงานทีถ่ือหลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ 
๓. เป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต เศาณานนท์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒). 

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือยกย่องจากกลุ่มให้ท า
หน้าที่ของต าแหน่งผู้น า 

สมยศ นาวีการ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๒). 

๑. บุคคลใด ๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การโดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น 
๒. บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๘). 

ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล, 
(๒๕๕๒, หน้า๘-๙). 

๑. ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อื่น 
๒. การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการที่จะเป็น
เช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

                                                           
๒๔ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผล

ของงานภาครัฐ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓-๒๑. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๔ ความหมายของผู้บริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุรศักดิ์ ปาเฮ, 
(๒๕๔๓, หน้า ๗๐-๗๕). 

๑. จอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการ
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางบริบท (Context) 
หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” 

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  
(ม.ป.ท., ๒๕๔๕, หน้า ๑๔๔). 

การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
๑) วัตถุประสงค์หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ต้องการทั้งในระยะสั้น กลางหรือระยะยาว 
๒) ปัจจัยน าเข้า หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต  
๓) ผลผลิต หมายถึง ผลงานหรือบริการที่องค์การนั้นจัดท าขึ้น โดย
กิจกรรมที่ให้เกิดผลงานนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ  
๔) ผลลัพธ์ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากผลงานที่ได้ท าข้ึน 
๕) เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่างานที่องค์กรคาดหวังทุกคนจึงรู้สึก
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมกับก าลัง
ความสามารถของแต่ละคน 

 ๖) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารตนสู่
หน่วยงานระดับล่างเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุผลได้อย่าง
เหมาะสม  
๗) มีระบบสนับสนุนการท างาน ในเรื่องระเบียบการท างาน 
สถานที่ อุปกรณ์ในการท างาน  
๘) มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการท างานที่สร้างสรรค์  
๙) เจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังใจดี เนื่องจากได้มีโอกาสปรับปรุงงาน
และดุลพินิจในการท างานที่กว้างขวางข้ึน  

 
๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การจัดการทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จ าเป็นต้องมีการ

จัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานขององค์การ การเติบโตและการด ารงอยู่
ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ท าให้
องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ องค์การนั้น
หมายถึงการที่มีคนมาท างานร่วมกันอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
องค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๓ ประเภท คือ ๑) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
ตนเอง ๒) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันท างาน ๓) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่
รับผิดชอบของคนในองค์การ องค์การในปัจจุบันนี้จะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เมื่อองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แนวคิดเก่ียวกับองค์การในแบบเดิมกับองค์การ



๒๔ 

สมัยใหม่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัต รูปแบบไม่ยืดหยุ่นกับแบบ
ยืดหยุ่น การเน้นที่ตัวงานกับเน้นทักษะ การมีสถานที่ท างานและเวลาท างานที่เฉพาะคงที่กับการ
ท างานได้ทุกที่ทุกเวลา องค์การแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการที่คงเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ถ้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างก็เป็นในช่วงสั้นๆ แต่องค์การปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา จะมีความคงที่บ้างเป็นช่วงสั้นๆ จึงมีการจัดการแบบพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา องค์การแบบเดิมมักมีการจัดการแบบไม่ยืดหยุ่นส่วน
ในองค์การสมัยใหม่จะมีการจัดการที่ยืดหยุ่น กล่าวคือในองค์การสมัยใหม่จะไม่ยึดติดกับแนวทาง
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ต้องให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้า
สถานการณ์แตกต่างไป องค์การแบบเดิมลักษณะของงานจะคงที่ พนักงานแต่ละคนจะได้รับ
มอบหมายงานเฉพาะ และท างานในกลุ่มเดิมไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ในองค์การสมัยใหม่พนักงานต้องเพ่ิม
ศักยภาพของตนที่จะเรียนรู้และสามารถท างานที่เก่ียวข้องได้รอบด้าน และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และ
กลุ่มอยู่เป็นประจ า เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือให้สามารถสื่อสารถึงกันได้แม้ท างานคนละแห่ง
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และโลกาภิวัตน์ท าให้คนต้องท างานแข่งกับเวลามากขึ้นจนเบียด
บังเวลาส่วนตัวและครอบครัว ดังนั้น องค์การสมัยใหม่จะให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างานทั้งเรื่อง
เวลาและสถานที่เพ่ือให้สอดรับกับแนวโน้มวิถีการด าเนินชีวิตของพนักงาน 

นักวิชาการได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึง
ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร (Management Functions) ๕ ประการ คือ๒๕ การวางแผน (Planning) การ
จั ดอ งค์ ก า ร  (Organizing)  ก า รบั ง คั บบัญชาสั่ ง ก า ร  ( Commanding)  ก า รประสาน งาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น โดยที่เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอแนวทางการ
บริหารฟาโยมีความเชื่อว่า๒๖ เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่ เกี่ยวกับการบริหาร 
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ
คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ดังแผนภูมติ่อไปนี้๒๗ 
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๒๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ 
 
จากแผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ จะพบว่า การด าเนินกิจกรรมทุก

อย่างของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ ส าหรับภาวะด้านการจัดการในความคิด
ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนปฏิบัติงาน หรือ
วิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางการของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง หน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน ยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมใน
อันดับที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓.  การสั่ งการ  (Commanding)  หมายถึ ง  หน้ าที่ ในการสั่ งการงานต่ างๆ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงการสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู้จุดมุงหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นมาสารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

การวางแผน 

การควบคุม 

การประสานงาน ภารกิจอื่นๆ การบังคับบัญชา 

การจัดองค์การ หน้าท่ีของผู้บริหาร 
(Management 

Functions) 



๒๖ 

Henry Fayol ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสอทธิภาพของกระบวนการบริการจัดการ ดังนี้๒๘ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอว่า คนงานควรจะ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของ
งานมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวเบอร์ และ
เฮนรี ฟาโยล์ ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ
ของแวเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับผิดจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าค าสั่งสอง
ค าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในหารท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ใน
เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

๔) สายบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุยจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดของล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของกาติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการองค์การ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้
ปัญหาในหารติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหาร
ในระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ล่ะแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการใน
ระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะ
รู้จักบุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างาน
ข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ล่ะทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบั งคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไหร่ อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานทุกระดับองค์การ 
                                                           

๒๘ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๔), หน้า ๖๙. 



๒๗ 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาพ (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้ความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการของ
พนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความ
นับถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่ มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 



๒๘ 

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น  

๑๓) ผลประโยชน์ส่ วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์ถือว่า
เป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมี
การก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงการจัดการที่มี
ความเชื่อในเรื่องหลักการบริหารที่เป็นสากลและเสนอความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารขึ้นฟาโยล์เขา
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีปฏิบัติการและการจัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นวิศวกร
เหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ซึงมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) โดยให้
ความสนใจศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่าย
ปฏิบัติการ (คนงาน) เช่นเดียวกับนักวิชาการอ่ืนๆ เนื่องจากเฮนรี ฟาโยล์ มีความเชื่อว่าความส าเร็จ
ขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ เขาได้เสนอแนว
ทางการบริหารโดยมีความเชื่อว่า การบริหาร สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานธุรกิจทั่วไปหรืองานภาครัฐโดยมีสาระส าคัญๆ เกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่การ
บริหาร ๕ ประการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน การควบคุม และภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่มีความเหมาะสมกับองค์กรแต่
ละองค์กร 

ดังนั้น ผู้วิจัยจักได้กล่าวสรุปเนื้อหาสาระส าคัญๆ ที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ตามทัศนะวิสัยทัศน์ของ
นักวิชาการและผู้วิจัย  

 
 
 
 
 
 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมยศ นาวีการ  
(๒๕๕๒, หน้า ๑๑๙). 

ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ ยวกับการบริหาร ซึ่ งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
(Management Functions) ๕ ประการ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) 

Price, Alan  
(2004, p.110) 

หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการ
จัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน (Planning) ๒)  
ก า ร จั ด อ ง ค์ ก า ร  ( Organizing)  ๓ )  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า ค า สั่ ง 
(Commanding) ๔) การประสานงาน (Coordinating) ๕) การ
ควบคุม (Controlling)  

ศิริวรรณ เสรีวัฒน์  
(๒๕๕๔, หน้า ๖๙). 

การบริหารประกอบด้วย ๕ ประการ การวางแผน การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม 

 
๒.๓ คุณภาพการบริหารจัดการ 

๒.๓.๑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality 
Award หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ง่าย ๆ ว่า PMQA  เป็นกระบวนการพัฒนาองค์กรภาคราชการ โดยน า 
“เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ที่ได้รับพัฒนาจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติและ
ส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้กับระบบราชการ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๙ เพ่ือให้องค์กรภาครัฐมีความ
เข้าใจ เรียนรู้ และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติราชการตามหลักการ แนวคิด และวิธีการที่ดี ส าหรับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องพ้ืนฐานดั้งเดิม
เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร องค์กรและการจัดการ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น แต่ได้ผ่านการ
พัฒนาทางวิชาการให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดย PMQA มีจุดมุ่งเน้นที่
ส าคัญ คือ  การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว พัฒนาการบริหารคน
และการพัฒนาคน  มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ และ
ท างานโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ (ประโยชน์สุขของประชาชน)   

 

                                                           
๒๙ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๒ – ๒๐. 



๓๐ 

 
 โดยจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นวงจร นั่นคือ 

 
 
แผนภาพที่ ๒.๔ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของส่วน

ราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ (ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจประเมินการด าเนินการของส่วนราชการใน
ประเด็นต่างๆ ตามหมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการของส่วนราชการ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป  
ประกอบด้วย ๗ หมวด ได้แก่ 

หมวด ๑ การน าองค์กร (วางวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการท างาน)  
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (วางยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง 

การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่หน่วยงาน/บุคคล (การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ) 
หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (การรับฟังความเห็นหรือมี

ส่วนร่วมจากประชาชน การปรับระบบให้บริการประชาชน การส ารวจความพึงพอใจ) 
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (การจัดการสารสนเทศ การจัดการ

ความรู้) 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุง่เน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3. การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การน า
องค์กร

2. การวางแผน
เชงิยทุธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัพการบริหารจัดการภาครฐัฐ

7. ผลลัพธ์
การด าเนินการ

ลักษณะส าคัญขององค์กร                              
สภาพแวดล้อม ความสมัพันธ ์และความท้าทาย

1. การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 2. หาจุดแข็งและจุดอ่อนในการปรับปรุงองค์กร 

3. วางแผนปรับปรุง 4. ด าเนินการปรับปรุงองค์กร 



๓๑ 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ 
HRD การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า) 

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ (การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน) 
หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน ๔ ด้าน) 
การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง ๗ หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะ

สัมพันธ์กับการด าเนินงานของภาครัฐหรือส่วนราชการที่ผ่านมาหลายเรื่องที่เราเรียกกันว่า เครื่องมือ
การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ (โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาองค์กร) ซึ่งจะท าให้ส่วน
ราชการและข้าราชการมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่ผ่านได้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยจะเห็นว่า PMQA จะเป็นเบื้องหลังหรือพ้ืนฐานของกิจกรรมและกระบวนการ
บริหารจัดการที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติในหลายปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

หมวด ๑ การน าองค์กร การด าเนินการที่ผ่านมาส่วนราชการต่างๆ ได้มีการจัดท า
วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ เพ่ือเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SWOT Analysis) หัวข้อ
ต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ ์

๑.๑ การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
๑.๒ การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ รัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ซึ่งส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล นอกจากนี้ได้น าเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  

๒.๑ การจัดท ายุทธศาสตร ์
๒.๒ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการ
ด าเนินการในหมวด ๓ เป็นหมวดที่ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้น มีช่องทางส าหรับรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการหลายช่องทาง และหน่วยงานราชการ เน้นการท างานเชิงรุก เพ่ือน า
บริการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน ศูนย์บริการร่วม การจัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มาก าหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในมิติ ๒ คุณภาพการให้บริการ ในค ารับรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย 

๓.๑ สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๒ การสร้างความผูกพัน 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การด าเนินการในหมวด ๔ เป็นสิ่ง
ที่ส่วนราชการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ และเป็นส่วนที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ได ้

๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๓๒ 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผนแม่บทด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙  และ
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (I AM READY) 

๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้ส่วนราชการการด าเนินการไปแล้วในหลาย
เรื่อง เช่น การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้าน
ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งได้น าไปสู่การปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้ว 

๖.๑ กระบวนการท างาน 
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นหมวดที่ส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการ
ด าเนินการว่าได้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างไร 
ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดต่างๆ เป็นเช่นไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็น
อย่างไร ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ตามมิติต่างๆ ของค ารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ
ของแต่ละหน่วยงาน 

๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ  
๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล  
๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  
๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
ท างานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สรุปน ามาใช้ ในด้านการบริหารงานทั่วไป 
เป็นความพอใจในการเตรียมความพร้อมไปสู่การปฏิบัติ โดยน าเกณฑ์ที่ ๑ – ๓ มาใช้ในสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้งได้แก่ การก าหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และน าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาพิจารณาประกอบ  น ามาใช้ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรใน
องค์กรด าเนินงานมุ่งผลลัพธ์ด าเนินการ ถ้าการวางแผนการเตรียมความพร้อมดี ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารคิดให้รอบคอบก่อนสั่งการ ท าให้ผลลัพธ์องค์กรตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปทฤษฎีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  
(๒๕๕๗, หน้า ๒-๒๐). 
 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งสู่ผลลัพธ์
การด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. การน าองค์กร ใช้เกณฑ์คุณภาพ 

๑.๑ การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ 
๑.๒ การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  
(๒๕๕๗, หน้า ๒-๒๐). 
 

๒.๑ การจัดท ายุทธศาสตร์ 
๒.๒ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

๓. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๓.๑ สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓.๒ การสร้างความผูกพัน 

๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ 
๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๕. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

๕.๑ สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร 

๖. การจัดการกระบวนการ 
๖.๑ กระบวนการท างาน 
๖.๒ ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

 

๒.๓.๒ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
การท างานตามวงจร PDCA เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Act) การด าเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่าง
ต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ค าว่า 
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ คือ หมุนให้เร็ว หมุนให้ถูกต้อง ที่อยู่ทางด้านขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การ
หมุนวงจรอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ๑ รอบ จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาได้ ๑ ระดับ 
การหมุนให้เร็วจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่ง ที่ได้
กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้๓๐ 
                                                           

๓๐วรภัทร์ ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานอุดมศึกษา, (กรงเทพมหานคร : สถาบัน
ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๓๖-๔๕. 



๓๔ 

๑. การวางแผน (Planning) ในบรรดาส่วนประกอบทั้ง ๔ ส่วนของวงจรคุณภาพนั้น  
ควรพิจารณาการวางแผนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ส่วนอ่ืนไม่มีความส าคัญ 
เพียงแต่ว่าส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนที่ท าให้ส่วนอ่ืนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล           
ถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วนอ่ืนไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ ดี 
จะท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 
ในการปรับปรุงเป็นการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ต้องการให้เป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่จริง และกิจกรรมการ
ปรับปรุงที่มีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีมุมมองที่แม่นย าในทั้งสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างบ้านบนพ้ืน
ทราย ไม่ว่าจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม ถ้าภาพในมุมมองของสถานการณ์ที่ต้องการและ
สถานการณ์จริงไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์กลับมา ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการจ าแนกปัญหา การตั้ งเป้าหมาย เข้าใจถึง
ข้อจ ากัดและขอบเขต รวมถึงการน ามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงที่เป็นไปได้ ตัดสินใจถึง
แผนปฏิบัติการ ก าหนดวิธีส าหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ที่ได้ 

การพัฒนาแผน โดยปกติปัญหาที่ถูกน ามาแก้ไขเพ่ือปรับปรุงนั้น จะประกอบด้วยสาเหตุ
หลายประการ ในการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้น าขององค์กรต้องท าการจัดท าและพัฒนาแผนการ
ปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบด้วย การก าหนดกิจกรรมพ้ืนฐานที่ต้องการปรับปรุงอย่าง
ชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสร้างองค์กร กระจายส่วนย่อยของกิจกรรมพ้ืนฐานไปตามฝ่าย  
ต่างๆ ในองค์กร ก าหนดวิธีการประเมินความส าเร็จ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน 
บุคคลที่มีต าแหน่งสูงสุดในองค์กร ควรเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดย
ผ่านการพบปะสนทนากับแต่ละฝ่ายในองค์กร 

ในท านองเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายต้องออกแบบและพัฒนาแผน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยแผนการจะได้รับการกระจายออกเป็นล าดับลงมาทั่วทั้งองค์กร
ด้วยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับในโครงสร้างองค์กร จนกระทั่งถึงระดับที่ไม่
จ าเป็นต้องกระจายลงอีกต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตัดสินใจของบุคลากรที่ต้องท างาน ทรัพยากรที่
ต้องการ และตารางเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม และท าแผนการพัฒนาให้อยู่ในรูปของเอกสารทั้งหมดอย่าง
ละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการสื่อสารแผนการได้อย่างแม่นย าที่สุด 

ขณะที่สร้างแผนการควรมีความระมัดระวัง ในแนวทางที่มีส่วนช่วยในการสร้างแผนการ
อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ขณะที่สร้างแผนการจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจน ถึงข้อจ ากัด            
ด้านทรัพยากรและเวลาที่มี รวมทั้งต้องหาวิธีการทั้งหมดที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ อาจมีการ
ผ่อนปรนข้อจ ากัดเหล่านี้บ้าง หลังจากมีการพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดแล้ว ต้องท าการเลือกวิธีการ
ที่ดีที่สุดเป็นแผนการปฏิบัติ ต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์    
เพ่ือดูว่าแผนการมีประสิทธิผล และมีการกระท าตามแผน และประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม่   
ต้องมีการรวบรวมสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และจัดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการน ามาใช้งานอย่าง
เต็มที่ ในการวางแผนงาน ต้องมีการพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องกระท ากับสิ่งที่น่ากระท า ทรัพยากรมีอยู่
อย่างจ ากัด และเป็นไปไม่ได้ที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องพยุงความสมดุลระหว่าง
เป้าหมายกับทรัพยากร การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเป็นการสวนทางกับการเพ่ิมผลผลิต จะต้องมีการ
สร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล เพ่ือสื่อสารเป้าหมายของแผนการไปสู่ทุกส่วนขององค์กร 
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ทรัพยากรทางด้านวัสดุ อาจมีจ ากัดแต่ความสามารถของมนุษย์มีไม่จ ากัด ดังนั้น จึงมีทางเป็นไปได้
เสมอในการปรับปรุง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ การวางแผน 
หมายรวมถึง การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนที่จ าเป็น 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางครั้ง อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนด
มาตรฐานของวิธีการท างาน หรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกัน ด้วยข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้
จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผนหรือไม่ จึงกล่าวได้ว่า การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน เป็นการก าหนดวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและแนวทางการแก้ไขกับปัญหาที่จะเกิดในอนาคต ดังนั้น ผู้เข้าร่วมในการก าหนดแผน
จะต้องรับรู้ข้อมูลทุกด้าน พร้อมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หรือองค์กร 

๒. การด าเนินการหรือการปฏิบัติตามแผน (Doing) การน าแผนการมาปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
จ าเป็นต้องมีขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจว่า ฝ่ายที่รับผิดชอบในการน าแผนการไปปฏิบัติ ได้รับทราบ
ถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้นๆ การสร้างความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่
มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การจัดให้มีการศึกษาและการอบรมที่ต้องการ เพื่อการน า
แผนการนั ้นๆ มาปฏิบัติและการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็น การปฏิบัติตามแผน 
หมายถึง การปฏิบัติให้ด าเนินไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จ าเป็นต้องศึกษา
ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติ หรือ
เป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้
บุคลากรจ านวนมาก อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องด าเนินการไป
ตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานไว้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป ด้านผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การด าเนินงานอาจมีปัญหาเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจน
ของหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น แม้ว่าตอนวางแผนจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ หากไม่ได้ระบุไปว่าใคร
เป็นเจ้าภาพหลัก จะท าให้ทีมงานเกี่ยงงานกันได้ ยิ่งหากมีความขัดแย้งกันมาก่อน จะท าให้การ
ด าเนินงานไม่สามารถด าเนินการไปได้ หรือในขั้นตอนวางแผนจะระบุถึงงบประมาณไว้ชัดเจน แต่ขั้น
ปฏิบัติงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ สิ่งที่ต้องท าในฐานะ
หัวหน้าทีมงานก็คือ การระมัดระวังในการน าทีม (Directing) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง วิธีการสื่อสาร 
(Communication) การจูงใจให้ทีมงานอยากท างาน (Motivation) และหัวหน้าทีมยังต้องท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา (Consulting) ให้กับทีมงานด้วย รวมถึงต้องมีการจัดก าลังคน และจัดเตรียมทรัพยากร
ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน (Organizing) ให้ดี ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) จึงกล่าวได้ว่า 
การด าเนินงานเป็นการบ่งบอกถึงองค์กรหรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานนั้นๆ ว่ามีหน้าที่
อะไร การก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้และตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้  
ในแผน 

http://www.kmitl.ac.th/
http://www.kmitl.ac.th/
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๓. การตรวจสอบหรือการประเมินผล (Checking) การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของ
การปฏิบัติตามแผน ต้องมีการประเมินการปฏิบัติตามแผน หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่ 
การที ่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการ  ความไม่
เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องหาว่า สาเหตุ มาจาก
ประการไหน เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าความล้มเหลว มาจาก
แผนการไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพลาด ในการท าความเข้าใจกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเลือกเทคนิคที่ใช้ผิด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ และมีความรู้
ในขั ้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด       
หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาด ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่
ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง           
การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม และมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ การให้การศึกษาและการ
ฝึกอบรมไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ หรือการประเมิน
ทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 
 ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)๓๑ มีว่า การตรวจสอบ
และประเมินผลมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ และเสริมสร้างความเขมแข็งของการก ากับ
ดูแลและควบคุมตนเองที่ดี อันจะน าไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ รวมทั้งเสริมสรางความนา
เชื่อถือและความมั่นใจแกสาธารณชนตอการด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตรต่างๆ วาไดมีการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลอยางรอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ คุณภาพของการ
บริหารงาน ตลอดจนการยกระดับสมรรถนะ การเรียนรูและศักยภาพของการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ 
นภดล ร่มโพธิ์๓๒ กล่าวว่า ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งส าหรับธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการแสดงผลของการด าเนินงานเท่านั้น             
การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของ  
กลยุทธ์ที่ได้น าไปใช้ ซึ่งหลายครั้งน ามาสู่การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  กล่าวได้
ว่า การตรวจสอบหรือการประเมินผล (Check) เป็นผลผลิตจากการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จอยู่ในระดับใด   
และประเด็นใดบ้างที่ประสบผลส าเร็จและส าเร็จอยู่ในระดับใด ให้ได้ข้อมูลการปฏิบัติงานมาทั้งหมด 
และสรุปเป็นรายงานการด าเนินการเพื่อส่งไปยังการทบทวน การปรับปรุงพัฒนาเป็นล าดับต่อไป 
 ๔. การทบทวน การปรับปรุงหรือการพัฒนา (Acting) ถ้าหากความล้มเหลวมาจากการ
วางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพของกระบวนการวางแผน โดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และท าการ
ปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้โดยการก าจัดสาเหตุมิใช่ก าจัดอาการ 

                                                           
๓๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) , แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ, ๒๕๕๔), หน้า ๓. 

๓๒นภดล ร่มโพธิ์, การประเมินความส าเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร, วารสาร
บัณฑิตธุรกิจ, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑๒๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๔. 



๓๗ 

และเมื่อไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ควรมีการวิเคราะห์หาเหตุและมีการทบทวนแผนการ 
ดังนั ้น เพ่ือท าการปรับปรุง ต้องมีการบ่งชี้สาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้อง และมีการ
เปลี่ยนแปลงแผน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ควรมีการวางแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความไว้วางใจ
และเหมาะสม 
 การปรับปรุงแก้ไขการท างาน เป็นกิจกรรมที่มีขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท า 
การตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนด
มาตรฐานของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่
ได้จากการปรับปรุง จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย  ขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม จะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงท าให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็น
กรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปจึงกล่าวว่าได้ว่า การทบทวน การปรับปรุง
พัฒนา เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อผลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลออกมาอย่างไร จะเป็นสิ่งที่ชี้ว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจะต้องพัฒนาอะไร
ต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งหลักการง่ายๆ ก็คือ หากการประเมินผลออกมาในลักษณะที่ต่ ากว่ามาตรฐาน       
ก็แปลว่า ประเด็นนั้น จะต้องถูกวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาในรอบปีต่อไป  

สรุปว่า วงจรเดมมิ่งเป็นการสร้างคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลเป็นการพิจารณาความ
ผิดพลาดหรือความส าเร็จในการด าเนินงานที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างหรือมีกิจกรรมใดบ้าง ที่ยังไม่ส าเร็จ
และอยู่ในระดับใด และมีกิจกรรมใดบ้างที่ประสบผลส าเร็จ และการทบทวน การปรับปรุงพัฒนา เป็น
การบอกทิศทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๕  คุณภาพการบริหารจัดการตามกรอบวงจรเดมมิ่ง 

วงจรเดมมิ่ง วงจรเดมมิ่ง 

การวางแผน 

(plan) 

วงจรเดมมิ่ง 
Deming Cycle 

ปรับปรุงแก้ไขการท างาน 
(Act or adjust) 

การลงมือปฏิบัติงาน 
(Do or implementation) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 
(Check or evaluation) 

การวางแผน 
(Plan) 



๓๘ 

 จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของวงจรการด าเนินงานว่า เริ่มจากการ
วางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากนั้น จึงน าแผนไปปฏิบัติ ในระหว่างที่ปฏิบัติตามแผน 
จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลอยู่ตลอดเวลาว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง หากพบปัญหาควรปรับปรุงแก้ ไข เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความจ าเป็นในการ
ที่จะต้องมคีวามรู้ และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการของวงจรคุณภาพ 
(PDCA) มาสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรภัทร์ ภู่เจริญ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๓๖-๔๕). 

การท างานตามวงจร PDCA อย่างเป็นระบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
(๒๕๕๔, หน้า ๓). 

๑) การตรวจสอบ 
๒) การประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์ 
๓) การบูรณาการ  
๔) การเสริมสร้างความเขมแข็ง 
๕) การก ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ด ี

นภดล ร่มโพธิ์,  
(๒๕๕๒, หน้า ๔). 
 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร ๔ ประการ 
๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร 
๒) การแสดงผลของการด าเนินงาน 
๓) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ 
๔) การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 
๒.๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริหารจัดการสถานศึกษา 
การบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพจึงต้องมีการประกัน

คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
ด าเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ  

 
 
 



๓๙ 

๑) การประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ใน

หมวด ๕ ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหน้าที่ พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่ม
ใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  

โดยมีส าระส าคัญที่ ครอบคลุม เป้ าหมายและหลักการของการจั ดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิด และด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น 
คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจั ด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์
กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงในแผนภาพที่ ๒.๖๓๓ 

 
 
 
 

                                                           
๓๓ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๑ – ๑๒. 



๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๖  มาตรฐานการศึกษาของชาติ, พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่า ง
ต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output 
หรือ Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ ๒.๗ 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง 
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรา้งสังคมแหง่ 

การเรยีนรู้/สังคมแห่งความรู ้

มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพ

บัณฑิต 

มาตรฐานด้านการสรา้งและ
พัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

มาตรฐานด้านการบริหาร 
จัดการการอุดมศึกษา 

การประกันคณุภาพภายใน ภายใต้ตัวบง่ช้ีตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ 

มาตรฐาน 
อุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับ 
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ 



๔๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๗ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จากแผนภาพที่ ๒.๗ จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในแล้วจ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเปน็การบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปดิเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเปน็ข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
หลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม๓๔ 

ระบบฐานข้อมูลนี้ทางคณะต่างๆ เช่นคณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น มีระบบให้ทุกส่วนงาน
ดาวน์โหลดได้เพ่ือความความสะดวกของหน่วยวิทยบริการต่างๆ รวมทั้งส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลางได้จัดอบรมทุกส่วนงานอีกด้วย 

 
 
 
 

                                                           
๓๔ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติมพฤศจิกายน ๒๕๕๔, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๘. 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง 
ของสถาบัน 

รายงาน
ประจ าปี 
ติดตาม

ตรวจสอบ
โดยต้น
สังกัด 

ทุก ๓ ปี 

ตรวจ
เยี่ยม 

รายงานผล
การประเมิน 

ติดตาม
ผล 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประกันคณุภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพบริหารจัดการสถานศึกษา 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุ ด ม ศึ ก ษ า  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
(๒๕๕๖, หน้า ๑ – ๑๒). 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่
สากล ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
สะท้อนให้ เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประ เมินคุณภาพการศึ กษา 
(องค์การมหาชน), 
(๒๕๕๕, หน้า ๘). 

ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ 
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัด
การศึกษา เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
๒.๓.๒ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  
ส าหรับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของไทยที่น าเสนอ แบ่งออกเป็น  ๕

รูปแบบ คือ  
๑) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  ในกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่าสถาบันที่คัดเลือกทั้งหมด

มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern Management) มีการน าแนวคิด การจัดการทาง
บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ อธิการบดีมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมทางการบริหารงานภายในสถาบัน ในด้านการปรับโครงสร้างของสถาบัน
พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการบางสถาบัน 
มีการคัดเลือกหน่วยงานในสถาบันเพ่ือน าร่องสู่การออกนอกระบบราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นเน้นการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและให้ความส าคัญต่อต้นทุนต่อหน่วยและการจัด 
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานที่คล่องตัว 

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความส าคัญต่อผู้เรียนมากขึ้น      
มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด น าแนวคิดทางการตลาด
มาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียน มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่เรียกว่า 
“หลักสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ” เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หลาย



๔๓ 

สถาบันมีการวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพ้ืนที่เรียน ค่าหน่วยกิต จนมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมทางหลักสูตร การเรียนการสอนใหม่ๆ มากแต่อาจเพ่ือสู่การแสวงหารายได้มากกว่าการ
สร้างองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย ผู้เรียนหรือสังคม นอกจากนี้สถาบันหลายแห่งเริ่มพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะสถาบันในกรุงเทพกับภูมิภาค นอกจากนี้ 
การให้การศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประส านความร่วมมือกับธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบางแห่งได้มีการขยายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุ่งสู่
ผู้เรียนที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจในท้องถิ่นห่างไกลได้เข้าศึกษา 

๓) ด้านการบริหารงานวิจัย  สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ ภูมิภาค
เอเชีย และนานาชาติ มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย (Research Fund) มีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence) สนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ  การเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันต่างประเทศ มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน 

๔) ด้านการบริหารการเงิน  แรงขับเคลื่อนจากการที่มหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกนอก
ระบบท าให้แต่ละสถาบันมุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายได้ มีการ
ขยาย-ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่ งแหล่งรายได้ เ พ่ิมขึ้น 
มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มก่อตั้งกองทุนคงยอดเงินต้น (Endowment Fund) พยายามลดสัดส่วน
รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และเพ่ิมรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
(Intellectual Services) มีการจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni Relations) เพ่ือระดม
ทรัพยากรจากศิษย์เก่า มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาทางธุรกิจการค้า (Consultant Service)  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เน้นการบริหารการเงินแบบมุ่งศูนย์ก าไร หรือ ศูนย์ต้นทุน เพ่ือแยกให้เห็น
ถึงผลตอบแทนของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน และบางแห่งน าระบบการบริหารงานการเงินจากกิจการ
ในเครือในต่างประเทศมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมินผลการด าเนินงานและการตรวจสอบจาก
ผู้แทนในต่างประเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

๕) ด้านการบริหารงานบุคลากร คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา และ
การให้เงินเดือนที่แตก-ต่างจากระบบราชการ คือจากการเป็นบุคลากรที่เรียกว่า"ข้าราชการ"สู่การ
เป็น"พนักงานมหาวิทยาลัย"  การบรรจุแต่งตั้งท่ีมีแนวโน้มท ามากข้ึนคือ สัญญาจ้างเต็มเวลา บางเวลา 
การใช้บุคลากรร่วมในบางต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าการเป็น "ข้าราชการ"  
แต่ต้องได้รับการประเมินผลการท างานทุก ๖ เดือน หรือ ๑ ปีตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน บาง
สถาบันมุ่งพัฒนาระบบสัญญาจ้าง ทั้งในระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บางแห่งมีการน าระบบการจ้าง
งานภายนอก (Outsourcing) มาใช้กับการให้บริการเพ่ือประสิทธิภาพและการลดจ านวนบุคลากร
ประจ าลงทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า สถาบันแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างด้านปรัชญา ปณิธาน 
ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งลักษณะของเจ้าของที่เป็นของรัฐ หรือการเป็นเจ้าของที่มาจากธุรกิจ
ครอบครัว ประกอบกับความแตกต่างทางด้านลักษณะผู้น า รูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกันไป  
อย่างไรก็ดีพบปัจจัยเกื้อหนุนนวัตกรรมการบริหารสถาบัน ๒ ด้านที่ส าคัญ คือ วิสัยทัศน์และภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร และการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยได้ท าให้สถาบันแต่ละแห่งต้องพยายาม



๔๔ 

ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การพ่ึงพาตนเองมากขึ้น กอรปกับเงื่อนไขเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกท าให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปฏิรูป หรือปรับระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น รวมทั้งการบริหารแบบโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก๓๕ 

สรุป รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ต้องประกอบด้วย 
๑) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ ๓) ด้านการบริหารงานวิจัย ๔) ด้าน
การบริหารการเงิน และ๕) ด้านการบริหารงานบุคลากร 

ค) ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของประเทศ
ไทย 

จากการศึกษาพบว่า สถาบันต่างๆ มีการพัฒนารูปแบบการจัดการภายในที่แตกต่างและมี
ลักษณะเฉพาะ มีปัญหาและอุปสรรคที่สถาบันต้องเผชิญ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจึงจ าแนก
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งท่ีเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด และ
มหาวิทยาลัยในก ากับ มีประเด็นปัญหาที่พบคือ 

(ก) แหล่งที่มาของเงินทุนจากงบประมาณของรัฐลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายคงที่หรือมี
แนวโน้มมากขึ้น เป็นข้อจ ากัดในการใช้เงิน-ลงทุนเพ่ือพัฒนาสถาบัน!ด้านโครงสร้างการบริหารงาน
พบว่า หากเป็นสถาบันที่เพ่ิงเปิดใหม่ มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนหรือจัดวางระบบบริหาร
โครงสร้างองค์กรและกติกาต่าง ๆ ได้ง่าย แต่ส าหรับสถาบันเก่าแก่ มีอายุยาวนานจะมีเงื่อนไขต้น
(Initial conditions) และขีดจ ากัด (Boundary conditions) มาก 

(ข) การบริหารจัดการยังมิได้มุ่งท่ีผู้รับบริการ เช่น นิสิต นักศึกษา เป็นส าคัญ 
(ค) นโยบายการใช้เครื่องมือปฏิบัติการร่วมกัน ในทางปฏิบัติ ยังมีปัญหา เนื่องจาก

ตารางเวลาไม่เหมาะสมด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย และต้องเสียค่าบริการพิเศษให้กับหน่วยงานที่ไปขอให้
บริการ 

(ง) การพยายามให้ทุกคนจบปริญญาตรี มีผลกระทบต่อศาสตร์ของวิชาการ หลักสูตร
ต่อเนื่องไม่ได้ผลเต็มที่เพราะผู้เรียนไม่พร้อม 

(จ) ด้านของการวิจัย พบว่าจ านวนงบประมาณอาจมีจ ากัดหรืออาจไม่ต่อเนื่อง ขาด
ความพร้อมและความเต็มใจของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งด้านอาจารย์และผู้สนับสนุน และแต่ละกลุ่มอาจมี
ความสนใจที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสนองความต้องการส่วนบุคคลมากกว่ามองถึงการน าผลการวิจัย
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ขาดแคลนผลการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ และขาดวาระการวิจัยระยะยาวที่มุ่ง
สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ และการตอบสนองความต้องการของ
ชาติ 

(ฉ) ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศยังอยู่
ในวงจ ากัด ท าให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่๓๖ 
                                                           

๓๕ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่
(Management Innovation in Higher Education), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การค้าครุสภา,  
๒๕๔๖), หน้า ๓๐. 

๓๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๐-๑๑๐. 



๔๕ 

๒) สไตล์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(ก) ด้านการบริหารการเงิน ต้องพ่ึงรายได้หลักจากค่าหน่วยกิตท าให้เป็นข้อจ ากัด

ต่อการพัฒนาสร้างสรรค์ส่วนที่เป็นการสนับสนุนการวิจัย การบริการสังคม หรือสาธารณชน 
(ข) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนก าลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการขยายตัวเชิง

ปริมาณที่ไม่จ ากัดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และความไม่ชัดเจนของนโยบายของรัฐต่อการมีส่วน
ร่วม-ของภาคเอกชนในภาพรวมของการอุดมศึกษาของชาติ 

(ค) การแข่งขันทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนรัฐบาลและจากต่างประเทศจะ-ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนถ้ารัฐบาลมิได้มีการก าหนดแผนภาพรวม
ของการอุดมศึกษาไทยที่ชัดเจน และจะน าไปสู่การมุ่งปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

๓) ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ประเด็นพิจารณาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ คืองานวิจัยนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย แบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัดและ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระดับสถาบัน 

(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ข้อเสนอยุทธ์ศาสตร์การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา
ไทย เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา และการอุดมศึกษาไทยที่มี คุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มี ๔ ประการ คือ 

๑) การเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานต้นสังกัดจากการควบคุม (Control) เป็น
การติดตามก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) 

๒) การสร้างระบบและกลไกการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด
และสถาบันฯ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน     

๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีนโยบายชัดเจนในภาพรวมของ-การอุดมศึกษาไทย
ซ่ึงประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต้อง
พ่ึงตนเอง ว่าสถาบันทั้ง ๒ ภาค จะประกอบเป็นระบบการอุดมศึกษาเป็นสัดส่วนเท่าใด เพ่ือการสร้าง
ความมีเอกภาพเชิงนโยบายในเรื่อง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาค          

๔) หน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดท าแผนระยะสั้น และระยะยาวในลักษณะ
ฐานข้อมูลอุดมศึกษาและแสดงให้เห็นทิศทางของการอุดมศึกษาของชาติที่จะชี้น าทิศทางของประเทศ 
เพ่ือที่สถาบันจะได้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชาติ  

  สรุป ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของประเทศ
ไทย เช่น ขาดแคลนผลการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ ต้องเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานต้นสังกัดจาก
การควบคุมเป็นการติดตามก ากับดูแล เป็นต้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา ๓๔ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็น
อิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท า



๔๖ 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้ง ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึง
ประกาศมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้๓๗  

ก) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน ดังนี้  
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ ๔ ด้าน คือ 
(ก) ด้านกายภาพ  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของ

อาคารเรียน ที่ดี มีห้องครบทุกประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทมีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  

(ข) ด้านวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา และแผนการผลิตบัณฑิตที่
ตอบสนองความต้องการของประเทศ และผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการ
การศึกษาที่ดี  

(ค) ด้านการเงิน  สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและ
งบที่ จ าแนกตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

(ง) ด้านการบริหารจัดการ สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพในการ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

ข) มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วย มาตรฐาน ๔ ด้าน คือ 

๑) ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มี
คุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจัด
ให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งใน และนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา  

๒) ด้านการวิจัย สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มี
การบริหาร จัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย 
                                                           

๓๗กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐-๑๕. 

 



๔๗ 

ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงาน
ประดิษฐ์ และงานริเริ่ม สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทาง
วิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งใน และ
ต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบัน และระดับบุคคลได้ในหลาย
ลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพ่ือแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการ
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการ
ทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่
ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อน กลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  

๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุ
บ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับสถาบัน มีระบบ และกลไกในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือ
โดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียน และบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า  
เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของสถาบัน 

สรุป แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมี
คุณภาพการจัดการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยต้องมีมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ 
ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และต้องมีมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
 

ตารางท่ี ๒.๙  สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัย 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, (๒๕๕๖, หน้า ๑-๑๒). 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติตามมาตรฐาน ดังนี้ 

๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 

๒. มาตรฐานที่ ๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
๓. มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
(๒๕๔๖, หน้า ๓๐). 

การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ 
๑. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
๒. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
๓. ด้านการบริหารงานวิจัย 
๔. ด้านการบริหารการเงิน 
๕. ด้านการบริหารงานบุคลากร 



๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๙  สรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๐-๑๕) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน  ๒  ด้าน 
๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ๔ 
ด้าน 

๑) ด้านกายภาพ   
๒) ด้านวิชาการ 
๓) ด้านการเงิน   
๔) ด้านการบริหารจัดการ 

๒. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ๔ ด้าน 

๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
๒) ด้านการวิจัย 
๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
๔) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
๒.๔ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับทันกับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่คนมาขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารงาน โครงสร้างขององค์การ หน่วงงานใหม่ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมไปถึง
นวัตกรรมใหม่ท่ีเป็นองค์ประกอบสนับสนุนในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ และในปัจจุบันมีการ
ค านึกถึงสภาแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะการบริหารจัดการต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ผู้บริหารควรต้องค านึงถึงผลได้ผลเสียอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมประกอบกับการบริหารงานเป็น
ส าคัญ อนึ่ง การบริหารงานในยุคปัจจุบัน พยายามท าให้เกิดการมีส่วนร่วม (Participation) มากขึ้น 
การท างานเป็นทีม (Team work) การพัฒนาคน พัฒนางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องด าเนินการพัฒนาไป
พร้อมๆ กันอย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่เป็นพ้ืนฐาน
เกีย่วข้องกับการบริหารงานเป็นสิ่งที่เกื้อหนุน สนับสนุนให้งานไปสู่ความส าเร็จ และหากกล่าวถึงหลัก
พุทธธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารงานรูปแบบใดๆ หลักพุทธธรรมย่อมเข้าได้ใช้ได้
กับทุกบริบท ซึ่งหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นพ้ืนฐานในการบริหารงานคือ อิทธิบาท ๔ เป็น
หลักธรรมถือให้เกิดความส าเร็จ ฉันทะ มีความพึงพอใจในงานที่ท า วิริยะ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจ
ท างาน จิตตะ มีความห่วง มีใจฝักใฝ่จดจ่อ เอาใจใส่ในการงานอย่างต่อเนื่อง วิมังสา มีความคิด
รอบคอบ ไตร่ตรอง หาเหตุผล แก้ไขปรับปรุงงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์แก่ศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 



๔๙ 

๒.๔.๑ ความหมายของอิทธิบาท ๔  
อิทธิบาทหรืออิทธิบาท ๔ เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่

ความส าเร็จหรือคุณเครื่องให้หมายถึงความส าเร็จ คุณเครื่องส าเร็จประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ 
คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความ
ต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป วิริยะ (ความ
เพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไมท้อถอย จิตตะ 
(ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอยไป วิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น  
อิทธิบาท ๔ ท่านได้อธิบายความที่มีเนื้อหาสาระส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติการเจริญหรือการปฏิบัติ อิทธิบาท ๔ ประการ  
คือ เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความ
เพียรที่มุ่งมัน่ เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วย วิริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึงสมาธิที่เกิดจากวิริยะและ
ความเพียรสร้างสรรค์ เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจาก
จิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วย  วิมังสาสมาธิปธานสังขาร  หมายถึง 
สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์  เพราะฉะนั้น อิทธิบาท ๔ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
ฉันทะ๓๘ หมายถึง สร้างความพอใจในกุศลคือความประสงค์จะท ายิ่งขึ้น ความพึงพอใจ ความใคร่เพ่ือ
จะท า ความฉลาด ความพอใจในธรรม ฉันทสมาธิ๓๙ หมายถึง สมาธิที่เกิดจากฉันทะ  วิริยะ หมายถึง 
การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ จิต หมายถึง มโน มานัส มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน และ  
ปธานสังขาร หมายถึง ความเพียรที่มุ่งมั่น (ปธาน) ปรารภความเพียร ประคองจิต ความขะมักเขม้น 
ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความก้าวไป
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรย์ วิริยะพละ 
สัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิ สมาธิ 
หมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่แห่งจิต ความไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต 
ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว) 

อิทธิบาท ๔ คือ เป็นหลักธรรมคุณเครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ พระพุทธเจ้าตรัสว่า  ภิกษุ
ทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ธรรมน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร ๒) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร ๓) 
เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร ๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ เพ่ือรู้ยั้ง เพ่ือก าหนด เพ่ือ
ก าหนดสิ้นไป เพ่ือละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล๔๐ 

 

                                                           
๓๘ม.ม. (ไทย) ๑๒/๒๔๗/๑๗๗. 
๓๙ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 
๔๐ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๙๘/๔๒๗. 



๕๐ 

อิทธิบาท ๔ คือ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เจริญอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ ๒) เจริญอิทธิ
บาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ ๓) เจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์  
๔) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียร
สร้างสรรค์๔๑  

อิทธิบาท ๔๔๒ สรุปได้ว่าหลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่ง
ความส าเร็จ หรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร 
แต่ถ้าหากได้ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ ไม่มี
คราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย  
 ๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงท าจึงได้ท าสิ่งที่ท าอยู่ในขณะนี้ 
 ๒) วิริยะ คือ ความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ    
 ๓) จิตตะ คือ ความเอาพระทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงท าเพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้  
 ๔) วิมังสา ท างานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา  
 ดังนั้น หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการ ที่
เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ 

๑. ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้น  
และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ 
หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร 

๒. วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรท า ขยัน
หมั่นประกบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าว
ไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 
 ๓. จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต
รับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
 ๔. วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข )   
ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 

อิทธิบาท ๔๔๓ มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการตามที่ท่านผู้รู้ได้ท าการศึกษาและ
แสดงให้เห็นว่ามีความส าคัญและเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดพลังพิเศษส่งเสริมให้กิจกรรมทั้งปวง
สัมฤทธิผล คือ  

                                                           
๔๑ที.ป. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๗. 
๔๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑ 
๔๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



๕๑ 

(๑) ฉันทะ ได้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท า
สิ่งๆ นั้นให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดหมาย มีความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท า หรือซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่งนั้นเข้าถึง
หรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดีงาม ที่ประณีตที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นๆ เกิดมีจริง อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยาก
ที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกับความอยากได้สิ่งนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใด
รูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าตันหาคือความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นๆ งา
นั้นๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือแยกออกไปว่าขณะเมื่อสิ่ง
นั้นก าลังเดินหน้าไปสู้จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความอ่ิมเอิบใจ ครั้นสิ่งนั้นหรืองานนั้นที่ท าบรรลุจุดหมาย
ก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปรงใส่ผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้
ขอบเขต ท างานโดยมีใจรักเป็นแรงจูงใจให้บุคคลกระท าสิ่งต่างๆ ในทางบวก ลักษณะของบุคคลที่มี
ฉันทะ คือ ความสนใจใฝ่รู้ ความรักความพอใจในสิ่งที่ท าและผลของการกระท า ความมุ่งมั่นให้สิ่งที่ท า
นั้นบรรลุเป้าหมาย และการใช้วิธีการที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมาย จึงควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ฉันทะในฐานะแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจในการกระท าของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้๔๔  

๑. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี รักใคร่ ที่ดีงาม สบาย เกื้อกูล เป็นกุศล เรียกว่า ฉันทะ 
๒. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี รักใคร่ ที่ไม่ดี ไม่เก้ือกูล เป็นอกุศล เรียกว่า ตัณหา 

ฉันทะ มีความสัมพันธ์กับการกระท าที่น าไปสู่อุตสาหะ วายามะ หรือวิริยะ ฉันทะท าให้
เกิดการแสวงหามูลฐาน หรือต้นเค้าที่จะท าให้เกิดฉันทะก็คือ การมีโยนิโสมนสิการเป็นสมุฏฐาน 
ฉันทะจะตั้งต้นเมื่อเริ่มใช้ปัญญาดังแผนภาพที่ ๒.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๘  เส้นทางการเกิดความพอใจเพ่ือน าไปสู่ความขยันหมั่นเพียร 
                                                           

๔๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, พุทธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน้า ๔๙๐ – ๕๒๖. 

อวิชชา (ความไม่รู้) ความพอใจ ปัญญา (โยนโิสมนสิการ) 

เวทนา      ตัณหา เวทนา      ฉันทะ 

แสวงหาเวทนามาเสพเสวย 
สนองความต้องการของตน
ยึดถืออัตตาเป็นศูนย์กลางใช้

วิธีการแสวงหาเพื่อให้ 
ได้เวทนาปรนเปรอต่อตน 

การกระท าท่ีต้องการท าในสิ่งที่
ดีงามต้องการรู้สภาวะที่แท้จริง

มุ่งประสงค์ต่อประโยชน์
คุณภาพชีวิตที่ดีงามไม่ผูกพัน
กับอัตตาน าไปสู่วิริยะหรือ

อุตสาหะ 



๕๒ 

ตัณหาน าไปสู่การแสวงหาสิ่งที่ต้องการส าเร็จลุล่วงความตัณหาเท่านั้น แต่ไม่ท าให้เกิดการ
กระท าและไม่ท าให้เกิดความต้องการที่จะท า ส่วนฉันทะท าให้เกิดการกระท าผลก็ย่อมเกิดขึ้น เป็น
ความต้องการด้านกุศล ต้องการภาวะดีงามหรือความรู้ความเข้าใจในความจริงแท้ที่เป็นผลของการ
กระท า และการกระท าต้องเป็นเหตุของผลนั้นด้วย  

การที่มีฉันทะเป็นแรงจูงใจในการกระท าก่อให้เกิดผลในทางจริยธรรม ส่วนตัณหาท าให้ผล
ทางปฏิบัติแตกต่างกันคือ เกิดความทุกข์ ดังนั้น ฉันทะท าให้เกิดความต้องการที่จะท าหรือท าให้อยากท า  

ส่วนบุคคลที่มีฉันทะเป็นแรงจูงใจ ต้องการภาวะที่เป็นผลของการกระท าซึ่งตรงกับเหตุให้
บุคคลมีความอยากกระท า ดังนั้น ผลที่ตามมาเป็นแรงจูงใจผลของพฤติกรรมที่เกิดจากมีฉันทะเป็น
แรงจูงใจ มีดังนี ้

๑. ท าให้เกิดความสุจริต ความขยัน อดทน ความซื่อตรงต่องานและซื่อตรงต่อเหตุผลที่
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ไม่ท าให้เกิดความทุจริต 

๒. ท าให้ตั้งใจท างานน าไปสู่ความประณีต ความดีเลิศของงาน เพราะนิสัยใฝ่สัมฤทธิ์
ท าจริงจัง และสู้งาน 

๓. มีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน การประสานงานและการมีส่วนร่วม เพราะทุก
คนต้องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มิใช่มุ่งสนองตัณหาส่วนตนจนคอยแก่งแย่งชิงกัน จ้องจับผิดซึ่งกัน
และกัน 

๔. จากการกระท าเพ่ือผลของงาน ผลที่ได้รับจึงสอดคล้องกับตัวก าหนด หรือตัวบ่งชี้
ปริมาณและคุณภาพของงาน ดังนั้น จึงเกิดความพอเหมาะพอดีระหว่างการกระท ากับผลที่พึงประสงค์ 

๕. เนื่องด้วยบุคคลที่กระท าด้วยฉันทะต้องการผลของการกระท าโดยตรง ท าให้บุคคล
นั้นประจักษ์ถึงผลเกิดที่ต่อเนื่องไปกับการกระท า การกระท าก่อให้เกิดผลที่เขาต้องการท าให้เขารับ
ความพึงพอใจ ความอ่ิมใจ ความสุขและความสงบตั้งมั่นของจิตใจ ด้วยเหตุนี้ฉันทะจึงถูกจัดเข้าเป็น
อิทธิบาทเป็นหลักส าคัญในการสร้างสมาธิ ฉันทะจึงท าให้เกิดสมาธิ (ภาวะจิตมีอารมณ์เดียว) ฉันทะไม่
ท าให้เกิดทุกข์ เพราะไม่ว่าการกระท านั้นส าเร็จผลหรือไม่ก็ตาม จะเป็นไปตามเหตุผล เหตุเท่าใดผลก็
เท่านั้น ดังแผนภาพที่ ๒.๙ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๙  ขั้นตอนการใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดฉันทะ 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่าบุคคลไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงตัณหาได้ ดังนั้น น่าจะท าให้
ตัณหาก่อประโยชน์จนก่อให้เกิดฉันทะ แล้วละตัณหาเสีย กล่าวคือ เมื่อตัณหาเกิดขึ้นเราสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เพ่ือเป็นอุบายที่น าไปสู่จุดหมาย เป็นวิธีล่อให้กระท าการที่เป็นเงื่อนไขแล้ว

การพิจารณาไตร่ตรอง 
แยกแยะสืบสาวหาเหตุผล โยนิโสมนสิการ 

จิตใจน้อมเข้าหากระบวน 
การกุศลธรรมฉันทะ 

ฉันทะ อุตสาหะ 



๕๓ 

ใช้โอกาสระหว่างนั้นค่อยๆ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความรักความดีงามของผลการกระท านั้น
โดยตรงจนเกิดฉันทะขึ้นเอง แล้วก็จะเปลี่ยนแรงจูงใจและพฤติกรรมของตนเองจนเกิดฉันทะที่ถาวร 
ดังนั้นเมื่อใช้อุบายแล้วต้องให้ผู้ที่ถูกใช้อุบายได้ใช้โยนิโสมนสิการในทางที่เข้าใจคุณค่าของความรู้ เกิด
ความใฝ่รู้ เกิดมีฉันทะ ดังแผนภาพที่ ๒.๑๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๐  กระบวนการน าตัณหามากระตุ้นให้เกิดฉันทะ 
 

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปความเข้าใจและข้อก าหนดเกี่ยวกันตัณหาและฉันทะ ได้
ดังนี้๔๕  

ในทางพุทธศาสนาแรงจูงใจมี ๒ ลักษณะ คือตัณหา และฉันทะ ซึ่งฉันทะเป็นแรงจูงใจ
ฝ่ายดี หรือฝ่ายกุศลที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลทั่วไป เพราะบุคคลที่มีฉันทะเป็นแรงจูงใจจะมี
ความต้องการกระท าสิ่งต่างๆ ให้ดีงาม ต้องการภาวะที่ดีงาม ต้องการความจริง กระท าสิ่งต่างๆ ตาม
เหตุผล มีความพึงพอใจในผลที่เกิดจากการกระท าท่ีแท้จริงมิใช่กระท าตามเงื่อนไขของตัณหา 

กล่าวได้ว่าคนที่มีฉันทะ เป็นคนที่ ใฝ่รู้ คือ ใคร่รู้ข้อบกพร่องของตน ยินดีรับฟังเพ่ือเป็น
เครือ่งชี้ช่องทางปรับปรุงตนและกิจของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

(๒) วิริยะ ในรูปศัพท์วีระ เป็นชื่อพระผู้มีพระภาค อธิบายว่า พระผู้มีพระภาคผู้วีระมีพระ
วิริยะ ชื่อว่า  วีระ, ทรงองอาจ จึงชื่อว่าวีระ, ทรงให้ผู้อ่ืนพากเพียร จึงชื่อว่าวีระ, ทรงสามารถจึงชื่อว่า
วีระ, ทรงหมดความขนพองสยองเกล้า จึงชื่อว่าวีระ, พระผู้มีพระภาคทรงเว้นขาดจากบาปธรรมทั้ง
ปวงในโลกนี้ ก้าวล่วงทุกข์ในนรก ทรงอยู่ด้วยความเพียร ทรงมีความเพียร มีความมุ่งมั่น แกล้วกล้า 
มั่นคง เรียกได้ว่าทรงเป็นอย่างนั้น๔๖ 

                                                           
๔๕พระธรรมปิฎก, วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 

๒๕๔๒), หน้า ๕๒๕ – ๕๒๖. 
๔๖ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๗๑/๒๖๑-๒๖๒. 

ผู้ถูกล่อเร้ากระท าตามเงื่อนไข การล่อเร้าดว้ยรางวัล (ตัณหา) 
เห็นผลดีของการ 
กระท าโดยตรง 

ผู้ล่อเร้าควรกระตุ้นผู้ถูกล่อ
เร้าให้ใช้โยนิโสมนสิการ 

เกิดความรู้ความ
เข้าใจในคุณค่า 
เกิดความรักใน
การกระท านั้น 

เกิดฉันทะ แรงจูงใจและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 



๕๔ 

วิริยะ เพราะท าให้ผู้ถึงพร้อมด้วยวิริยะนั้นขวนขวายเป็นพิเศษ ดังสาธก ในคัมภีร์อรรถ
กถาว่า “วิริยะ มีลักษณะอุปถัมภ์, มีลักษณะเชิดชู, มีลักษณะพากเพียร, เหมือนการค้าเรือนด้วยเสา, 
เมื่อปรารภด้วยดีย่อมเป็นมูลเหตุของสมบัติทั้งหมด”๔๗ 

วิริยะ เป็นค าภาษาบาลี ในพจนานุกรม ให้ความหมายว่า ความเพียร , ความบากบั่น,  
มักใช้คู่กับค า อุตสาหะ เป็น วิริยอุตสาหะ (ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า วีรฺย)๔๘ 

วิริยะ ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ให้ความหมายว่า ความเพียร, ความบากบั่น, ความเพียร
เพ่ือจะละความชั่ว ประพฤติความดี. ความพยายามท ากิจไม่ท้อถอย๔๙ 

วิริย ในพจนานุกรมบาลี-ไทย ให้ความหมายว่า สถานะแห่งบุรุษที่แข็งแรง ; วิริยะ,
อุตสาหะ, ความเพียร, ความพยายาม๕๐ 

นอกจากนี้ ยังมีธรรมอีกหมวดหนึ่งที่จะต้องรู้จักเพราะมีคุณสมบัติท าให้ความเพียรทั้ง  
๔ นั้น ส าเร็จได้คือ การท าใจให้ตั้งม่ันในเหตุและผลของธรรมชาติ ๔ อันเป็นธรรมที่ตั้งแห่งความส าเร็จ
ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการชื่อว่า อธิษฐานธรรม๕๑ แปลว่า ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ๔ ประการ ได้แก่ 
๑) ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ ๒) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ ประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้
จริง ๓) จาคะ หมายถึง การสละกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ และ ๔) อุปสมะ หมายถึง ความสงบ
ใจจากกิเลสที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ 

แต่ความส าเร็จจะเกิดได้ต้องอาศัยธรรมคือ สิ่งที่เป็นคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์
หมายถึง อิทธิบาท ๔๕๒ ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ท าค าที่พูด สิ่งที่คิดนั้น วิริยะความ
เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่วางธุระ วิมังสา หมายถึง หมั่นพิจารณาติตรองเหตุผล
ในสิ่งนั้น เมื่อคุณธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นมาบริบูรณ์แล้ว อาจชักน าบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่
เหลือวิสัย 

จึงประมวลความหมายได้ว่า วิริยะ มาจากศัพท์ว่า วีระ หมายถึง ความกล้าหาญ ความ
เพียรของผู้กล้าหาญ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความบากบั่น ความอาจหาญไม่ท้อถอย ของคนผู้
ปรารภความเพียรในการท ากิจต่าง ๆ 

ไวพจน์ของวิริยะ  
อุสฺสาหาตปฺป ปคฺคาหา วายาโม (จ) ปรกฺกโม 
ปธาน วีริย (เจ) หา อุยยาโม (จ) ธิตี (ตฺถิย )๕๓ 

                                                           
๔๗อภ.ิอ. (ไทย) ๑/๑๖๙ (อ่านเพิ่มเติมเล่มเดียวกันอ้างข้อ ๑๑, หน้า ๒๖๔.) 
๔๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา

อินเตอร์พริ้น, ๒๕๔๖, หน้า ๑๐๗๙. 
๔๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๖. 
๕๐มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ พ.ศ. ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่

โรงพิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๓๕), หน้า ๒๘๑. 
๕๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔/๒๔๑., และ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๖๘๒/๔๓๗. 
๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓., และ อภ.ิวิ. (ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒. 
๕๓พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์, พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือพจนานุกรมภาษาบาฬี

แปลเป็นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๖), หน้า ๔๖. 



๕๕ 

๑) อุสฺสาห ความพยายาม ความเพียร ความอุตสาหะ ความบากบั่น ความพยายามที่
อดทนต่อความทุกข์ยาก หรืออดทนต่อความทุกข์ยิ่งข้ึนไปอีก ชื่อว่าอุสสาหะ 

๒) อาตปฺป ความพยายาม ความเพียร ความบากบั่น ความพยายามที่ท ากายและจิตให้
เร่าร้อนอยู่บ่อยๆ ชื่อว่าอาตัปปะ 

๓) ปคฺคาห ความพยายาม ความเพียร ความพยายามยกจิตที่เร้นอยู่ให้ขึ้นมา ชื่อว่าปัคคาหะ 
หรือความพยายามที่ถือเอาปรมัตถ์ไว้เป็นที่อาศัยของตน ชื่อว่าปัคคาหะ 

๔) วายามะ ความพยายาม ความเพียร ธรรมเครื่องช่วยให้บุคคลพยายาม ชื่อว่าวายามะ 
ความพยายามที่เป็นไปตลอดเวลา ชื่อว่าวายามะ หรือความพยายามที่เป็นไปทุกเมื่อเหมือนลม ชื่อว่า
วายามะ 

๕) ปรกฺกม ความพยายาม ความเพียร ความบากบั่น ความพยายามที่ย่างไปทุกที่ ชื่อว่า
ปรักกมะ หรือความพยายามที่ย่ ายีความเกียจคร้านอันเป็นข้าศึก ชื่อว่าปรักกมะ 

๖) ปธาน ความพยายาม ความเพียร ขวนขวาย ความพยายามที่ให้เริ่มท า การตั้งความ
เพียร ชื่อว่าปธาน 

๗) วีริย ความพยายาม ความเพียร วิริยะ ขวนขวาย การท าในสิ่งที่ดี หรือของคนดี หรือ
ความพยายามที่เป็นไปตามวิธี ชื่อว่าวีริยะ 

๘) อีหา ความพยายาม ความเพียร ขวนขวาย ความพยายามที่ช่วยให้ไปสู่ผลที่ดีและไม่ดี
ชื่อว่าอีหา 

๙) อุยฺยาม ความพยายาม ความเพียร ขวนขวาย บากบั่น ความพยายามที่ช่วยให้ไปสู่ที่
สูงขึ้น ชื่อว่าอุยยามะ 

๑๐) ธิติ ความพยายาม ความเพียร ความมุ่งมั่น ความพยายามอันเป็นที่ตั้งแห่งผลดีและ
ไม่ดี ชื่อว่าธิติ๕๔ 

ลักขณาทิจตุกกะของวิริยะ 
วิริยเจตสิก เป็นธรรมชาติเพียรพยายามต่ออารมณ์ คือ อดทนต่อสู่กับความยากลาบาก  

ที่เก่ียวกับการงานต่างๆ และไม่ว่างานนั้นจะยากล าบากมากน้อยสักเพียงใดก็ตาม ถ้าไม่ประกอบด้วย
วิริยะแล้ว ย่อมส าเร็จไม่ได้ วิริยะจึงชื่อว่าความเพียร อันได้แก่ความอุตสาหะ ซึ่งมีความหมายว่า
สามารถอดทนต่อความยากล าบากท่ีก าลังได้รับอยู่ ดังวจนัตถะว่า 

“อุทุกฺขลาเภสหน อุสฺสาโห” ความสามารถอดทน เมื่อได้รับความล าบากชื่อว่า อุตสาหะ
ได้แก่ วิริยเจตสิก มีลักขณาทิจตุกกะ ดังนี้ 

อุสฺสาหนลกฺขณ มีความอดทนต่อสู้ กับความล าบาก เป็นลักษณะ สหชาตาน 
อุปตฺถมฺภนรส มีความอุดหนุนธรรมที่เกิดพร้อมกับตนไม่ให้ถอยหลัง เป็นกิจ 

อสีสทนปจฺจุปฏฺาน มีการไม่ท้อถอย เป็นผลปรากฏ 
ส เวควตฺถุปทฏฺาน (วา) มีความสลด คือ สังเวควัตถุ ๘ เป็นเหตุใกล้ 
วิริยารมฺภวตฺถุปทฏฺาน (หรือ) มีวิริยารัมภวุตถุ ๘ เป็นเหตุใกล้ 

                                                           
๕๔พระมหาสมปอง มุทิโต แปลเรียบเรียง, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, หน้า ๒๑๐-๒๑๑. 



๕๖ 

อธิบายว่า บรรดาสัมปยุตธรรมทั้งหลาย จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับวิริยเจตสิกนี้ย่อม
อุตสาหะ พากเพียร ไม่ท้อถอย เพราะอ านาจของวิริยะนั้นเองที่ช่วยอุดหนุนไว้ อุปมาเหมือนบ้านเก่าที่
จวนจะพัง เอาเสาปักค้าจุนไว้ให้ตั้งมั่นทานลมอยู่ได้ ฉันนั้น๕๕ 

ธรรมท่ีเป็นเหตุเกิดวิริยะ 
พระอรรถกถาจารย์แสดงธรรมที่เป็นเหตุเกิดวิริยะสัมโพชฌงค์ ในอรรถกถาอาหารสูตรมี 

๑๑ ประการ๕๖ ดังนี้ 
๑) การพิจารณาเห็นภัยในอบาย หมายถึง การพิจารณาถึงความเสื่อม มองเห็นสภาพที่

ปราศจากความเจริญ ความแร้นแค้น ความยากไร้เข็ญใจ และความตกทุกข์ได้ยาก ท าให้เกิดความ
หวาดกลัว ไม่อยากตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดความพากเพียรพยายาม บ าเพ็ญ
เพียรทางด้านจิตใจ พิจารณาเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริง แล้วเกิดสังเวชสลดใจ ก็เป็นเหตุให้
เกิดวิริยะได ้

๒) การพิจารณาเห็นอานิสงส์ของความเพียร คือ พิจารณาเห็นว่า ความเพียรจะท าให้
ประสบผลส าเร็จได้ เมื่อพิจารณาแล้วก็เตือนตนให้เร่งท าความเพียร ไม่ท้อถอย ไม่เกียจคร้าน วิริยะ
คือความเพียรก็เกิดข้ึนมาได้ด้วยเหตุนี้ 

๓) การพิจารณาเห็นทางด าเนิน คือ พิจารณาเห็นว่า วิถีทางด าเนินของบุคคลผู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จในชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ล้วนแต่อาศัยวิริยะอุตสาหะ ต่อสู้ อดทนมาแล้วทั้งสิ้น เช่น 
พระพุทธเจ้า และพระอริยสาวก เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ล้วนผ่านอุปสรรคความยากล าบากมาได้ด้วย
ความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย ไม่ล้มเลิกความพยายาม จึงบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ 

๔) ความเคารพในการเที่ยวบิณฑบาต หมายถึง ภิกษุได้ปัจจัย ๔ มีอาหารบิณฑบาต เป็น
ต้น ที่ประชาชนถวายเพ่ือดารงชีพ ต้องให้ความส าคัญต่อบิณฑบาต เช่น พระมหามิตตเถระแสดง
ความเคารพในบิณฑบาต ปรารภความเพียรแล้วบรรลุอรหัตผลก่อนออกบิณฑบาต 

๕) การพิจารณาความเป็นใหญ่แห่งมรดก อริยทรัพย์ ๗ ประการ เป็นทรัพย์มรดกอัน
ยิ่งใหญ่ของพระศาสดา คนเกียจคร้านไม่อาจรับได้ เหมือนมารดาบิดา ไม่รับรองบุตรผู้ปฏิบัติผิดว่า ผู้นี้
ไม่ใช่บุตรของเรา เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไป เขาย่อมไม่ได้รับมรดก ฉันใด ผู้เกียจคร้าน ย่อมไม่ได้รับ
มรดกคืออริยทรัพย์นี้ ฉันนั้น 

๖) การพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่ ข้อนี้มีความส าคัญมาก ซึ่งผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาจะต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง เป็นธงชัยของผู้มีความเพียรของผู้ประสบ
ความส าเร็จในการตรัสรู้ธรรม เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยความเพียรอย่างยิ่ง 

๗) การพิจารณาความเป็นใหญ่แห่งพระศาสดา หมายถึง การพิจารณาถึงฐานะอันยิ่งใหญ่
ของตนที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระพุทธศาสนา โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเมื่อตระหนักถึง
ฐานะของตน และพระศาสดาที่ผ่านการสั่งสมบารมีมานานนับอสงไขยกัป จึงเกิดวิริยะความเพียร
พยายาม ให้สมกับทีไ่ด้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

                                                           
๕๕วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี รวบรวม, คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๒, (มูลนิธิแนบมหานี

รานนท์ จัดพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๒๘-๒๙. 
๕๖ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๒/๓๓๖-๓๓๗, อภ.ิวิ.อ. (ไทย) ๒/๒/๑๓๘. 



๕๗ 

๘) การพิจารณาความมีพรหมจารีเป็นใหญ่ คือ ในท่ามกลางกัลยาณมิตรที่ดาเนินชีวิตด้วย
การอุทิศตนต่อจุดหมายสูงสุดของชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ในสังคมสงฆ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการธ ารง
ไว้ซึ่งพระธรรมวินัยโดยตรง เป็นชุมชนของผู้มีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไว้ได้มากที่สุด 
นับว่าได้กัลยาณมิตรที่ชักนาให้เกิดความเพียรพยายามตามไปด้วย 

๙) การงดเว้นบุคคลผู้เกียจคร้าน เมื่อจะทาความเพียรเพ่ือจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น 
ควรหลีกเว้นจากบุคคลผู้เกียจคร้าน มีบุคคลจ านวนมากที่ไม่เคยสนใจการพัฒนาจิต ไม่เคยพยายาม
ช าระจิตให้บริสุทธิ์ เอาแต่กิน นอน และหาความสุขตามใจปรารถนา บุคคลเหล่านี้เปรียบเหมือนงู
เหลือมที่กลืนกินเหยื่อเต็มท้อง แล้วก็หยุดนอนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ จึงควรเว้นการคบหากับ
บุคคลผู้เกียจคร้านนี้ 

๑๐) การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร เมื่อเว้นบุคคลผู้เกียจคร้านแล้วคบหาสมาคมกับ
บุคคลผู้ปรารภความเพียร เป็นผู้สละความเพียรทางกาย และทางใจ จะเป็นเหตุให้ถูกชักน าไปสู่ความ
เจริญงอกงามของชีวิตได้ เพราะได้แบบอย่างที่ดีในการสืบทอดพฤติกรรมของกันและกัน เป็นเหตุให้
เกิดวิริยะ ความเพียรพยายามในการท ากิจ ท าหน้าที่ให้บรรลุถึงความส าเร็จได้ 

๑๑) ความน้อมใจไปในวิริยะความเพียร การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร ผู้อุทิศตนมุ่ง
ปฏิบัติธรรม และมีจิตโน้มน้อมโอนไปเพ่ือให้ความเพียรเกิดขึ้นในอิริยาบถทั้งหลาย มียืน นั่ง เป็นต้น
อย่างต่อเนื่อง วิริยะย่อมเกิดได้ เมื่อรู้ชัดว่าวิริยะนั้นที่เกิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเจริญบริบูรณ์ด้วย
อรหัตตมรรค 

การพิจารณาเหตุเกิดของวิริยะทั้ง ๑๑ ประการนี้ เป็นอุบายวิธีที่จะทาให้จิตใจ อาจหาญ
ร่าเริง เริ่มตั้งความเพียร และสืบต่อความเพียรนั้นโดยความบากบั่นมั่นคง แต่ละข้อมีความสัมพันธ์กับ
วิริยะในฐานะเป็นเหตุเกิด ดังที่ได้กล่าวมานี้ในอาหารสูตร ๕๔ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการเกิดขึ้นของ
ความเพียรจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงท่ามกลาง และท่ีสุดตามลาดับ ได้แก่ 

๑) อารภธาตุ ธาตุคือความริเริ่มความเพียร 
๒) นิกกมธาตุ ธาตุคือความพากเพียรเพื่อออกไปจากความเกียจคร้าน 
๓) ปรักกมธาตุ ธาตุ คือ ความบากบั่นที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังผู้ปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนาจะต้องมนสิการความเพียรในธาตุทั้ง ๓ นี้ให้สม่ าเสมอ ให้เหมือนกับอาหาร และลมหายใจที่
ร่างกายขาดไม่ได้ เพ่ืออุดหนุนธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดข้ึนและเพ่ือความไพบูลย์ของวิริยะด้วย 

สรุป วิริยะ คือ ความพยายาม ความเพียร ความอุตสาหะ ความบากบั่นความพยายามที่
ท ากายและจิตให้เร่าร้อนอยู่เสมอๆ ความพยามยกจิตที่เร้นอยู่ให้ขึ้นมา ความพยายามที่เป็นไปทุกเมื่อ
เหมือนลม ความเพียรขวนขวาย พยายามในการทาในสิ่งที่ดี ที่ช่วยให้ไปสู่ผลที่ดีที่สูงขึ้น วิริยะคือ
ความเพียรนี้เป็นองค์ธรรมที่ส าคัญยิ่งข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นองค์แห่งสัมมาวายามะซึ่งเป็น
องค์มรรคซึ่งคอยช่วยหนุนองค์มรรคข้ออื่นๆ ทุกข้อเสมอไปในการปฏิบัติตามภารกิจต่างๆ ของตน 

(๓) จิตตะ ได้แก่ ความคิดจดจ่อหรือเอาใจใฝ่ คือความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าเรื่องนั้น ใจอยู่
กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจ
เป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกงานอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่  ร่างกายการแต่ง
เนื้อแต่งตัว อะไรเกิดข้ึนก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางทีก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน 



๕๘ 

ความมีใจจดจ่อเช่นนี้ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลังมาเฉพาะ
ส าหรับกิจนั้นเรียกเป็นสมาธิ พร้อมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์๕๗ 

จิตตะ คือ ความตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยจิให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย หมั่นใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีอิทธิบาทข้อนี้จะประกอบ
กิจการสิ่งใดก็จะท าด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น สดชื่นอยู่ในขณะที่ท างานเสมอหรือ
เรียกว่า “มีกะจิตกะใจท างาน” การที่คนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนผู้นั้น
จะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจนั้น อย่างไรก็ตามการ
ท างานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนที่ไม่มีความผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ท าอะไรเลย แต่งาน
ของผู้มีอิทธิบาท คือ จิตตะนี้จะมีความผิดพลาดน้อยมากและผลงานที่ท าส าเร็จลงก็มีผลเป็นที่น่าใจ
อย่างยิ่ง๕๘ 

จิตตะ คือ ความคิด ความเอาใจใส่ จดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ  
เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงาน มีสมาธิอยู่กับงานที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย ท าจนกว่าจะส าเร็จ
ในงานนั้น เรียกว่าเป็นจิตสมาธิ๕๙ 

(๔) วิมังสา ได้แก่ ความสอบสวนไตร่ตรอง การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจ
ตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่อง หรือข้อข้องใจเป็นต้นในกิจที่ท า รู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลองเม่ือท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่นคิดว่าผลนี้
เกิดจากสาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบนี้เข้าไปจะเกิดผล
อย่างไร ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขจุดไหน ฯลฯ 
การคิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้ ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยก าหนดและติดตามเรื่องที่
พิจารณาอย่างติดต่อตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่
วอกแวกและมีก าลังใจเรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมา 
ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุง แก้ไข) ใช้ปัญญาสอบสน คือ หมั่น
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง 
เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการ
และด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๖๐ 

วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลและกระบวนการท างาน วิมังสาเป็นผลของจิตตะ 
คือเมื่อตรวจตราดูแล้วเห็นว่าการท างานบกพร่อง หรือผิดวัตถุประสงค์ก็จัดการแก้ไข ความบกพร่อง 
และท างานให้ตรงวัตถุประสงค์ อีกอย่างหนึ่งก็พิจารณาเหตุผลในการท างานตามขั้นตอนงานที่ลงมือ

                                                           
๕๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๕๘แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนา
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๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 



๕๙ 

ท าแล้วนั้นได้ผลเป็นขั้นๆ อย่างไร เป็นผลที่พึงปรารถนาหรือไม่ ถ้าได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจหรือได้ผลไม่
พึงปรารถนาก็จัดการแก้ไข๖๑ 

วิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกันแต่ละ
อย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน๖๒ 

๒.๔.๒ ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ 
วิธีการที่คนจะพึงใช้ในการสร้างความส าเร็จในชีวิตนั้นในทางพระพุทธศาสนามีคุณธรรม

อยู่ข้อหนึ่งเรียกว่า อิทธิบาท ๔ ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ ๔ ประการ คือ ฉันทะ แปลว่า ความพอใจในการ
ท างานเราต้องสร้างความพอใจสนใจในงานจะท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย วิริยะ แปลว่า 
ความเพียรในการท างานทุกอย่างต้องมีความล าบากและอุปสรรคบ้างไม่มากก็น้อย เราต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นให้ได้ เพื่อจะให้ส าเร็จลุล่วงไปในเวลารวดเร็ว วิมังสา แปลว่า 
การพิจารณา สอบสวน เป็นการใช้เหตุผลพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่ท าให้ละเอียดถี่ถ้วนเพ่ือให้ได้งานที่ดี
ที่สุด มีค าอธิบายขยายความถึงประโยชน์ที่มีเนื้อหาสาระส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความส าเร็จและเป็นแรงเสริม
ก าลังใจ ที่คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ พอสรุปได้ดังนี้ 

๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกต่อความเบื่อหน่าย ท าให้ไม่เบื่อหน่าย ไม่ท้อแท้ มี
ก าลังใจต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก ท าให้งานหนักกลายเป็นงานเบา ที่ยากก็กลายเป็นง่าย ถ้า
ขาดฉันทะ ท าให้ขาดก าลังใจ เบื่องาน ทอดท้ิงงาน กลายเป็นคนจับจด ไม่กล้าหน้า 

๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้าน ท าให้งานต่อเนื่อง ถ้าขาดวิริยะจะเป็น
คนอ่อนแอ หนีที่ยากแต่ไปหาที่ง่าย ท าอะไรไม่ส าเร็จ ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้างกลายเป็นคน
หย่อนสมรรถภาพ 

๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้โดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสีย
แล้ว 

๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือช่วยท าให้งานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างาน
ไดผ้ลดี ถ้าขาดวิมังสาจะท างานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และท าให้โง่เขลา 

ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ดังกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ฉันทะและวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่
ช่วยให้บุคคลมีความสามรถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยมีจิตตะ
และวิมังสา เป็นตัวหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง จากการทบทวนประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียน
การสอนธรรมศึกษา พบว่า ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ ผู้บริหารด าเนินการแล้วก่อให้เกิดความส าเร็จ
ตามความต้องการของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความส าเร็จและเป็นแรง
เสริมก าลังใจ ที่คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
                                                           

๖๑อมร  โสภณวิ เชษฐ์ ว งศ์  และกวี  อิ ศริ ว รรณ ,  หนั งสื อ เ รี ยนสั งคม ,  (กรุ ง เทพมหานคร  :  
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕), หน้า ๑๐๓. 

๖๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ท าอย่างไรจึงเรียนเก่ง,”(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙. 



๖๐ 

อิทธิบาท ๔ ประการ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความส าเร็จเป็นแรงเสริม
ก าลังใจ ที่คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๑  การบริหารการจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ 

 
จากภาพที่ ๒.๑๑ การจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔ จะพบว่าตามหลักการจัดการจะมี

ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจทรัพยากรบริหารตามหลักอิทธิบาทว่า 
เราท าทุกอย่างด้วยใจที่มีเมตตา มีปัญญา มองกระบวนการที่การท างาน ไม่ใช่เน้นที่ตัวคนหลาย
องค์กรมีความเครียด เนื่องจากผลที่เคยได้รับ ไม่เป็นเหมือนเดิมที่เคยมี เคยเป็น เคยได้ เปลี่ ยนไป  
ท าให้เกิดความทุกข์มาก ถ้าเราย้อนกลับมาดู องค์กรสวนใหญ่เน้นที่ผลลัพธ์ องค์กรเชิงพุทธเน้นที่
กระบวนการ เน้นการท างานในแต่ละขณะ ท างานด้วยฉันทะ มีใจรักการท างาน วิริยะ มีความเพียรตั้ง
มั่นไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค เป็นแรงผลักดันให้องค์การก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ จิตตะ การใช้พลังในสมอง
ซีกขวา เป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ สร้างความแตกต่างกันตรงความใส่ใจ เราเป็นองค์กร
ที่ท าแตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ และสุดท้ายคือ วิมังสา ลับคมเลื่อยอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ ถ้าองค์กรใดมีหลักแบบนี้ รับรองว่าประสบความส าเร็จแน่นอน มีการ
กระบวนการ (Process) หมายถึง ตัวผู้บริหาร จะต้องมีความขยันอุตสาหะหมั่นเพียรคือหลักอิทธิบาท 
๔ ประการ คุณธรรมเป็นเหตุน าไปสู่ความส าเร็จประกอบด้วย ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ 
เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่ว่างธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผล
ในสิ่งนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จะเป็นแรกผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความส าเร็จแห่งผล
ตามท่ีมุ่งหมายมีอธิบายดังต่อไปนี้ 

๑) ฉันทะ หมายถึง ความต้องการที่จ าท า (กัตตุกัมยตาฉันทะ) ความใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้น
อยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไปเป็นอาการที่จิตใฝ่ปรารถนาอยากท าสิ่งนั้นด้วยความ
สุจริต อยากท าสิ่งดีงามเพ่ือให้ความถูกต้องเกิดมีขึ้น อยากให้สิ่งนั้นๆ เข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่
ประณีตงดงาม เมื่อมีความใฝ่ใจใคร่จะท าเช่นนี้คนเราก็จะมีความเพียรสร้างสรรค์ท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จลง

ปัจจัยน าเข้า (Input) 

วิริยะ : ความเพียร 

จิตตะ : ความเข้าใจ 

ปัจจัยน าออก (Output) 

วิมังสา : การตรวจสอบ 

ฉันทะ : ความพอใจ กระบวนการ 
(Process) 

ปัจจัยน าออก (Output) 

วิมังสา : การตรวจสอบ 
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ได้ ความอยากท าที่จัดเป็นฉันทะนี้จะต่างจากความอยากที่จัดเป็นตัณหา ที่เป็นความอยากในทาง
สนองความต้องการกามารมณ์ อยากเป็นโน้นเป็นนี้ในทางทุจริตเป็นต้น ฉันทะนี้เป็นคุณธรรมส าคัญใน
เบื้องต้นที่ผู้ปรารถนาความเจริญพึงท าให้เกิดมีในตนเพ่ือขจัดความเกียจคร้านให้หมดไปแล้วใฝ่หา
ความเจริญก้าวหน้าหันมาเอาใจใส่ต่อกิจการที่ท า สามารถท าให้สมปรารถนาได้ ถ้าคนเราขาดฉันทะที่
จะมีแต่ความหมดก าลังใจ เบื่องานในหน้าที่ของตน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ท าไม่จริง ทิ้งงาน
นี้ คว้างานโน้น จนเอาดีไม่ได้สักอย่าง 

๒) วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย ความเพียร ความเพียรประกอบด้วยความดี ความบากบั้นในการศึกษา ศิลปวิทยา 
ความเพียรในการระวังและละอกุศล หรือความเพียรในการท าและรักษากุศลเป็นตนด้วยความกล้า
หาญ ไม่กลัวต่อความยากล าบาก โดยตระหนักตามพุทธภาษิตที่ว่า "วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะล่วง
ความทุกข์ได้ด้วยความเพียร" คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม 
จิตใจจะแน่วแน่ มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย ดังนั้น นักท างานหรือนักศึกษาควรปลูกนิสัยความ
ขยันหมั่นเพียรให้มีความเข้มแข็ง มีความบากบั้นต่อเนื่อง กล้าสู่งานท าประเภทที่สุดจริตยุติธรรมไม่ท า
ให้เกิดความเดือนร้อนทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวม 

๓) จิตตะ หมายถึง ความตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่
ปล่อยจิให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย หมั่นใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีอิทธิบาทข้อนี้จะ
ประกอบกิจการสิ่งใดก็จะท าด้วยความมีชีวิตชิวา มีความกระตือรือร้น สดชื่นอยู่ในขณะที่ท างานเสมอ
หรือเรียกว่า "มีกะจิตกะใจท างาน" การที่คนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนผู้
นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจนั้น อย่างไรก็ตาม
การท างานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนที่ไม่มีความผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ท าอะไรเลย แต่
งานของผู้มีอิทธิบาทคือจิตตะนี้จะมีความผิดพลาดน้อยมากและผลงานที่ท าส าเร็จลงก็มีผลเป็นที่น่าใจ
อย่างยิ่ง 

๔) วิมังสา หมายถึง ความมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อมูลยิ่งหรือหย่อนในสิ่งที่ท านั้นโดยมีการวางแผน วัดผล คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงอยู่
เสมอ การที่คนเราใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคิดหา
เหตุผลและสอบสวนเช่นนี้ ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยก าหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นไปดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณานั้นโดยไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก
เมื่อพิจารณาแล้ว พบข้อบกพร่องของงานก็รีบแก้ไขท าให้ดียิ่งขึ้น 

อิทธิบาท ๔ ประการนี้ ท่านก าหนดเป็นหัวใจของผู้ต้องการความส าเร็จที่ต้องมีความ
เข้าใจ ตั้งใจ เต็มใจและสนใจในสิ่งที่ท านั้นๆ โดยใช้ค าย่อว่า "ฉ วิ จิ วิ" และสรุปเป็นค าคล้องจอง
เพ่ือให้จ าง่ายว่ามีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน ในอิทธิบาท ๔ ประการนี้ ฉันทะ 
นับว่าส าคัญทีสุดเพราะเมื่อฉันทะเกิดข้ึนแล้ว อิทธิบาทอีก ๓ ข้อย่อมเกิดตาม ดังนั้น ฉันทะจึงนับเป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่ความส าเร็จที่ส าคัญ 

ปัจจัยน าออก (Output) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องมีอิทธิบาท ๔ ประการดังกล่าวมา
เพ่ือให้ไปถึงความส าเร็จผลตามท่ีมุ่งหมาย เช่น ฉันทะ ความพอใจคือความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะ
ท าสิ่งนั้นเสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป วิริยะ ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้น
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ด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า
แล้วท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
และวิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง คือมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น ประโยชน์
ของอิทธิบาท ๔ ผู้บริหารด าเนินการตามแล้วก่อให้เกิดผลส าเร็จตามความต้องการของผู้บริหารอิทธิ
บาท ๔ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความส าเร็จและเป็นแรงเสริมก าลังใจ ที่คอย
ผลักดันการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒.๔.๓ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔  
การท างานหลายๆ คนก็คงอยากประสบความส าเร็จในงานที่ท า อยากท างานที่ชอบอยาก

ได้เพ่ือนร่วมงานที่ดี และก็คงอยากได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าในงานที่ท า แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ท างานอย่าง
ที่หวังไว้ แต่เราสามารถเปลี่ยนงานที่เราท าอยู่ให้เป็นงานที่เราหวังไว้ด้วยอิทธิบาท ๔ ธรรมแห่ง
ความส าเร็จ อิทธิบาท ๔ เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จ หรือคุณ
เครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔ ข้อ คือ ฉันทะ ในการท างานอันดับแรกเราต้องส ารวจตัวเองว่ามี
ความชอบหรือความฝักใฝ่ในงานด้านใด ด้วยการตั้งค าถามว่า เราท างานเพ่ืออะไร และมีความสุขกับ
งานที่ท าอยู่หรือไม่ เพ่ือที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนงาน หรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความชอบในงานที่ท า 
ฉันทะ นั้นเป็นสิ่งที่ยาก และส าคัญที่สุดในการท างาน เนื่องจากงานแต่ละอย่างนั้น ไม่มีทางที่เราจะ
ชอบได้ทุกกระบวนการ การให้เวลาค้นหา และเวลาปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็จะท าให้เรามีความชอบและ
ความสุขในงานที่ท าได้อย่างแน่นอน วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรสามารถช่วยให้งานทุกอย่างส าเร็จ
ลุล่วงได้ ยิ่งเราขยันมากเท่าไหร่ผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากงานที่ท าก็จะมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง
ผลตอบแทนนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินทองเท่านั้น แค่เพียงความรู้สึกปิติที่ได้ท างานเสร็จก็สุขล้นแล้ว 
วิริยะนั้นเกิดจากฉันทะ และวิริยะนั้นไม่ใช่การท างานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่หมายถึง  การหมั่นฝึก
ตนเองให้เชียวชาญในงานที่ท ามากขึ้นนั้นเอง จิตตะ การมีจิตใจที่จดจ่อในการท างานย่อมส่งผลดีต่อ
งานที่ท า จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบ ไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนั้นเมื่อ
เรามีทั้งฉันทะและวิริยะ จิตตะจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราไขว้เขวออกนอกเส้นทาง ท าให้เราท างาน
ต่างๆ ส าเร็จลุล่วงได้ดี วิมังสา คือ การพิจารณาพิเคราะห์ คือ ท างานด้วยปัญญา ใช้สมองคิด ไม่ใช่สัก
แต่ว่าท า ถึงแม้ว่าเราจะรักงานที่ท าสักเพียงใด ขยันหมั่นเพียรแค่ไหน และเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา แต่
ถ้าหากไม่ใช้ปัญญาพิจารณางานที่ท าด้วยแล้ว ผลสุดท้ายงานก็จะเกิดความผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย 
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอค าอธิบายขยายความถึงการประยุกต์ใช้ที่มีเนื้อหาสาระส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ นั้น ผู้บริหารควรจะมีความรู้ความเข้าใจอิทธิบาท ๔ ที่เป็น
ประเด็นส าคัญซึ่งใช้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารจะต้องมี
วิจารณญาณและปัญญาหาเหตุผลกลั่นกรองที่จะน าหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้บริหารเพ่ือเป็นดัชนีบ่งชี้ถึง
ความส าเร็จในองค์การตามเป้าหมายต่อไป 

 
 
 



๖๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๒ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ 
 

จากแผนภาพที่ ๒.๑๒ การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ จะพบว่า ผู้บริหารได้แบ่งการ
ด าเนินการขององค์การเป็นระยะต่างๆ เช่น ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึงทรัพยากรขององค์การที่
น าเข้าสู่กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย คน เงิน วัตถุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี และข้อมูล 

กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการน าทรัพยากรขององค์การมาด าเนินการ
แปรสภาพอย่างเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย ความพอใจในการวางแผน ความขยันท างาน ความ
เข้าใจในการตรวจสอบกระบวนการท างาน การประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงานใน ด้านการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารงานการเงิน และด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ปัจจัยน าออก (Output) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
อิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ 

ความเอาใจฝักใฝ่ วิมังสา ความไตร่ตรอง คือ  หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล๖๓อิทธิบาท 
๔ ทางแห่งความส าเร็จ หมายถึง คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จมี ๔ ประการ คือ ฉันทะ ความพอใจ 
วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ วิมังสา ความไตร่ตรอง อิทธิบาท ๔ ประการนี้เป็น
                                                           

๖๓พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์จ ากัด, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๑๙. 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
คน/เงินทุน วัตถุอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ข้อมูล 

 
 

วิมังสา : การประเมินและ
ปรับปรุง 

จิตตะ : ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบกระบวนการ

ท างาน 

วิริยะ : ความเพียรในการ
ท างาน 

ปัจจัยน าออก (output) 
คุณภาพการบริหารจดัการ 

ฉันทะ : ความพอใจใน
แผนงาน 

กระบวนการ (Process) 
การบริหารงานทัว่ไป 

การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิจัย 

การบริหารงานการเงิน 
การบริหารงานบุคคล 



๖๔ 

คุณธรรมสนับสนุนให้การท างานทุกอย่างส าเร็จ รวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วย เพราะฉะนั้น จะท าให้
คนเราลงมือท าและท าด้วยความพยามยามอย่างต่อเนื่อง จิตตะ จะท าให้คนเราซึ่งก าลังลงมือท าอยู่นั้น
มีจิตมุ่งมั่นไม่เลื่อนลอย ไม่ฟุ้งซ่าน วิมังสา จะท าให้คนรู้เรารอบคอบ รู้จักใคร่ครวญหาเหตุผลและ
วิธีการต่างๆ ในการท างาน ได้อธิบายขยายความว่า การปฏิบัติธรรมของบุคคล ๔ จ าพวก อันถึงที่สุด
แห่งความส าเร็จ คือ พวกที่ ๑ อาศัยฉันทะอยู่ เมื่อมีความต้องการด้วยฉันทะในกุศลธรรมของผู้ใคร่
เพ่ือจะปฏิบัติมีอยู่ เขาก็กระท าฉันทะให้เป็นใหญ่ท าฉันทะให้เป็นธุระ ท าฉันทะให้เป็นหัวหน้า ด้วยคิด
ว่า "เราจะท าโลกุตตระธรรมให้เกิดขึ้น ความหนักใจของเราด้วยการเกิดขึ้นแห่งฉันทะนี้ไม่มี"  ดังนี้ 
แล้วจึงท าให้โลกุตตระธรรมให้เกิดข้ึน พวกท่ี ๒ อาศัยวิริยะ พวกท่ี ๓ อาศัยจิต พวกที่ ๔ อาศัยปัญญา 
เหมือนกันบุตรของอ ามาตย์ ๔ คน ปรารถนาล าดับแห่งยศบรรดาศักดิ์แล้ว เที่ยวไปอยู่ คนที่หนึ่งอาศัย
การบ ารุง คือเมื่อมีความต้องการล าดับแห่งยศบรรดาศักดิ์จึงคิดว่า "เราจะได้ล าดับยศแห่งบรรดาศักดิ์" 
ดังนี้ แล้วอาศัยการบ ารุงเพราะความที่ตนเป็นผู้มีปกติท าความไม่ประมาทในการบ ารุง คนที่สองแม้มี
ความไม่ประมาทในการบ ารุงแล้วยังคิดว่า "บางคนเมื่อสงครามเกิดขึ้น ย่อมไม่อาจเพ่ือจะตั้งมั่น ก็แล
ประเทศชายแดนแห่งพระราชาจะก าเริบแน่แท้ เมื่อประเทศชายแดนก าเริบแล้วเราจะกระท าการงาน
ในหน้าที่แห่งรถ จะท าให้พระราชาพอพระทัยแล้ว ก็จะน ามาซึ่งล าดับแห่งยศบรรดาศักดิ์" ดังนี้แล้ว
อาศัยซึ่งความเป็นผู้กล้าหาญ คนที่สาม แม้เป็นผู้กล้าหาญมีอยู่ก็คิดว่า "บางคนเป็นผู้มีชาติต่ า  
ชนทั้งหลายเมื่อให้ล ากับแห่งยศบรรดาศักดิ์เขาจะให้แก่เราเพราะช าระชาติแล้ว" ดังนี้ ชื่อว่าอาศัยแล้ว
ซึ่งชาติ คนที่สี่ แม้มีชาติก็คิดว่า "บางคนไม่มีความรู้ มีอยู่ เมื่อการงานที่จะพึงกระท าด้วยความรู้ 
เกิดขึ้นแล้ว เราผู้มีความรู้ จะให้พระราชาน ามาซึ่งล าดับแห่งยศบรรดาศักดิ์นั้น" ดังนี้ จึงชื่อว่าอาศัย
แล้วซึ่งความรู้ อิทธิบาท เป็นคุณธรรมน าสู่ความส าเร็จ ๔ อย่างคือ ฉันทะ พอใจท าด้วยใจ วิริยะ ขยัน
ท ากล้าท า จิตตะ ท าด้วยความสนใจเอาใจใส่มุ่งมั่นเต็มใจ วิมังสา รู้จักตรองตรองเลือกแต่เนื้อๆ เอาแต่
สาระรู้จักสลัดความคิดปรุงแต่งทิ้งได้ อยู่กับใจที่บริสุทธิ์ล้านๆ๖๔ หลักธรรมส่งเสริมความขยันอุตสาหะ
หมั่นเพียรคือหลักอิทธิบาท ๔ ธรรมเป็นเหตุน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ 
เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่ว่างธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผล
ในสิ่งนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่ 
มุ่งหมาย  

ดังนั้น ผู้วิจัยจัดได้กล่าวสรุปเนื้อหาสาระส าคัญๆ ที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียด
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ตามทัศนวิสัยทัศน์ของนักวิ ชาการและ
ผู้วิจัย ตามตารางท่ี ๒.๑๑ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๔พระสุริยา มหาปญฺโญ, การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๑), หน้า ๔๗. 



๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๑๐  หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖ หน้า ๑,๓๗๓). 

อิทธิ หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม ความส าเร็จ บาท หมายถึง
ทาง เส้นทางอุบายเครื่องบรรลุรวมเป็นอิทธิบาท หมายถึง ทางหรือ
อุบายเป็นเครื่องบรรลุความรุ่งเรืองหรือความส าเร็จ 

พระสุธีวรญาณ (ณรงค์  
จิตฺตโสภโณ),  
(๒๕๕๒,หน้า ๖๙). 

อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑) ฉันทะ ความพอใจ ๒) วิริยะ ความเพียร ๓) 
จิตตะ ความมีจิตมุ่งม่ัน ๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง 

แก้ว ชิดตะขบ  
(๒๕๕๐, หน้า ๙๕). 

หลักธรรมส่งเสริมความขยันอุตสาหะหมั่นเพียรคือหลักอิทธิบาท ๔ 
ธรรมเป็นเหตุน าไปสู่ความส าเร็จคือ ๑) ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒) วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น ๓) จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วาง
ธุระ ๔) วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต)  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๖๐). 

อิทธิบาท ๔ หมายถึงคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร
พยายาม จิตตะ ความคิดมุ่งไป วิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง 

สั ญ ญ า  สั ญ ญ า วิ วั ฒ น์ , 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๐). 

อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ เอา
จิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน 

พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ  
(๒๕๕๕, หน้า ๓๖). 

อิทธิบาท หมายถึงคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง คือ 
ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจ
ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลสิ่งนั้น 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (๒๕๕๒, 
หน้า ๑๓). 

องค์กรเชิงพุทธเน้นกระบวนการ เน้นการท างานในแต่ละขณะท างาน
ด้วยฉันทะ มีใจรักการท างาน วิริยะ มีความเพียรตั้งมั่นไม่ย่นย่อต่อ
อุปสรรค เป็นแรงผลักดันให้องค์การก้าวข้าวอุปสรรคไปได้ จิตตะ 
การใช้พลังในสมองซีกขวา เป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ 
สร้างความแตกต่างกันตรงความใส่ใจ เราเป็นองค์กรที่ท าแตกต่าง
จากองค์กรอ่ืนๆ และสุดท้ายคือ วิมังสา ลับคมเลื่อยอยู่ตลอดเวลา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

พัชราพร วีรสิทธิ์ 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๘). 

อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือความส าเร็จ
และเป็นแรงเสริมก าลังใจ ดังนี้ 
๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกต่อความเบื่อหน่าย 
๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้าน 
๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ 
๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาด 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล)  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๑๙). 

อิทธิบาท ๔ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ 
ความเพียร จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ วิมังสา ความไตร่ตรองคือหมั่นใช้
ปัญญา 



๖๖ 

๒.๕ การบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒.๕.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการว าด วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งอยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕ 
และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการซึ่งมี
สาระความส าคัญ ดังนี้ 

๑. สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งดวยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่สภาสถาบัน
ก าหนดก็ได 

๒. การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใหจัดการศึกษาในที่ตั้งเปนหลักเวนแตมี
เหตุผลและความจ าเปนเพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน สถาบันอุดมศึกษาจะจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งก็ไดตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปด 
สอนในที่ตั้งแลวด าเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและมีการประเมินผลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรจัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอ
เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้งจัดใหมีการใหค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพการ
จัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอ่ืนใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

๓. ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตอสภาสถาบัน พรอมทั้งเสนอ
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการและระยะเวลาจัดการศึกษา พร อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดง
บริเวณและอาคารเอกสารแสดงการเป็นผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดการเรียนการสอน  หรือ
หลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดินหรือ
อาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔. เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาเพ่ือทราบภายในสามสิบวัน 

 
 



๖๗ 

๕. ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถด าเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ใหสถาบันอุดมศึกษาแจ้ง
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีข อ 
เสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไข ใหสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการแลวเสนอผลการ 
ด าเนินการนั้นตอสภาสถาบัน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบ 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งกอนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับตามแนวปฏิบัติขางตนและ 
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวัน นับแตที่ประกาศกระทรวงนี้ใชบังคับ เพ่ือ
เสนอตอสาธารณชนตอไป๖๕ 

ซึ่งจากการออกตรวจสอบพ้ืนที่สถานศึกษานอกที่ตั้งท าให้ได้ข้อสรุปผลการน าร่อง การ
ตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
พบว่า กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รับความร่วมมือจากสถาบัน อุดมศึกษา จ านวน ๙ แห่ง 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน ๒ แห่ง เอกชน จ านวน ๗ แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนทั้งหมด 
๒๐ คน เข้าร่วมโครงการน าร่องเพ่ือเป็นการน าไปสู่การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยสรุป
ประเด็นการด าเนินการตรวจเยี่ยม ดังนี้ 

๑. การด าเนินการตรวจเยี่ยม มีองค์ประกอบส าคัญและผลการด าเนินการตรวจเยี่ยม 
ดังนี้ เนื้อหาในการตรวจเยี่ยมเป็นการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษา โดยมีขอบเขตตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่อง    การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง รวมทั้งติดตามการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตาม
ประกาศ ทั้งหมด ๗ ด้าน ประกอบด้วย 

๑.๑ ด้านหลักสูตร ศูนย์การจัดการนอกสถานที่ตั้งทั้ง ๙ แห่ง ส่วนมากมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แจ้งให้ กกอ. รับทราบแล้วและส่วนมากเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา 
เพ่ือรองรับผู้เรียนที่มีงานท าแล้วและต้องการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นซึ่งมีสาระส าคัญได้แก่ 
กลุ่มผู้เรียนส่วนมากเป็นบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นของรัฐและเอกชนเช่น อบต. หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น และกลุ่มผู้เรียนที่จบจาก
โรงเรียนระดับอาชีวศึกษาโดยตรง ซึ่งมีความต้องการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ 
ปวส. ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ให้สูงขึ้น การเรียนการสอนส่วนมากเป็นการจัดการเรียนการสอน
ในวันเสาร์หรืออาทิตย์ และใช้เวลาทั้งวัน ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้นักศึกษาขาดการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม และได้รับความรู้ไม่ได้มากเท่าท่ีควร ขาดการทบทวนบทเรียน และอาจารย์ไม่มีการเตรียมสื่อ
การเรียนรู้หรือสิ่งสนับสนุนให้กับนักศึกษาได้เต็มที่การวัดและประเมินผลการสอบและการจัดท า
ข้อสอบมีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่มีกลไกการออกข้อสอบโดยมีคณะกรรมการออกข้อสอบ 
                                                           

๖๕กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒, ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง, (พฤษภาคม ๒๕๕๒), หน้า  
๑๗ – ๑๘). 



๖๘ 

เพ่ือให้เป็นข้อสอบที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กับในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง แต่ส่วนมากศูนย์ฯ ยังไม่มีกลไกที่
จะสร้างมาตรฐานการวัดและประเมินผลทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

๑.๒ ด้านอาจารย์ ซึ่งมีประเด็นพิจารณาทั้งหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษานอก 
สถานที่ตั้งในประเด็นส าคัญ คืออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีบางส่วนที่สามารถจัดอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร จ านวน ๕ คน เป็นคนละชุดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสถานที่ตั้ง และส่วนมากยัง 
เป็นอาจารย์ชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้ง คุณวุฒิอาจารย์ส่วนมากอาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท 
ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางส่วนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ใน
สัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์ และพบว่าคุณวุฒิของอาจารย์ส่วนหนึ่งมีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาที่เปิดสอนการ
วิจัยส่วนมากอาจารย์ผู้สอนในศูนย์นอกสถานที่ตั้งยังไม่มีการท าวิจัยเท่าที่ควร ยังจัดท าเพียงการวิจัย
ชั้นเรียนและวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่อาจารย์สอน 

๑.๓ ด้านอาคารสถานที่  สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๙ แห่ง จะมีความร่วมมือกับโรงเรียน
หรือสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่ผลิตผู้เรียนในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งอาคารมี
สภาพแวดล้อมและความพร้อมเหมาะที่จะจัดการเรียนการสอนได้ และพบว่าทั้ง ๙ แห่งมีความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในเชิงพ้ืนที่ ดังนี้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในพ้ืนที่จังหวัด
เดียวกันกับในที่ตั้งโดยต่างอ าเภอ ซึ่งพบว่านักศึกษาจะสามารถใช้ทรัพยากรและท ากิจกรรมร่วมกับใน
สถานที่ตั้งได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก รวมทั้งอาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงซึ่งมี
สถาบันอุดมศึกษาในลักษณะนี้ จ านวน ๓ แห่งจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและต่าง
ภูมิภาคกับในสถานที่ตั้งหลัก เช่น จากภาคเหนือไปภาคอีสาน จากภาคเหนือไปภาคกลาง และจาก
ภาคกลางไปภาคใต้ มีจ านวน ๔ แห่ง  ซึ่งจะพบว่าอาจมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ รวมทั้งงาน
ทางด้านวิชาการของศูนย์นอกสถานที่ตั้งอาจจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกับในสถานที่ตั้งอย่างที่คาดหวัง  จัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงในระยะทางใช้เวลาไม่เกิน 
๑ ชั่วโมง มีอยู่จ านวน ๒ แห่ง  ซึ่งพบว่านักศึกษาจะสามารถใช้ทรัพยากรและท ากิจกรรมร่วมกับ
สถานที่ตั้ง หลักได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ 

๑.๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา ศูนย์นอกสถานที่ตั้งส่วนมากใช้สิ่งสนับสนุน 
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยทั่วไปยังไม่เหมาะสม
ส าหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน  
ซึ่งศูนย์การจัดการศึกษาส่วนมากจัดสิ่งสนับสนุนหนังสือ/ต าราเรียนในห้องสมุด  และระบบ E-Learning 
เพ่ือการทบทวนของนักศึกษาและให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลายังไม่เพียงพอและมีเพียง
บางแห่งที่สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๕ ด้านการบริการการศึกษา  ส่วนมากยังไม่มีระบบการบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา จะมีเพียงอาจารย์ประจ าศูนย์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาก็ต่อเมื่อนักศึกษาร้องขอซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาที่จะมีกิจกรรมการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบมากกว่านักศึกษาใน
สถานที่ตั้ง และส่วนมากยังไม่มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง เช่น ระบบการรายงานผลการเรียน การลงทะเบียนเป็นต้น และมี



๖๙ 

เพียงบางศูนย์ฯ ที่จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาและท ากิจกรรมร่วมกับ
สถาบันในที่ตั้งได ้

๑.๖ ด้านนักศึกษา นักศึกษาส่วนมากที่ศึกษาต่อเป็นนักศึกษาที่มีงานท าอยู่แล้วและมี
ความตั้งใจต้องการศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานของตนเองให้
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่เป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีงานท าและมี ความต้องการพัฒนา
ตนเอง โดยการเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับนักศึกษาที่อยู่ในที่ตั้งและสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ๆ 

๑.๗ ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางส่วนมีการ
ประสานและท างานร่วมกับสถาบันในที่ตั้งน้อยมาก และบางส่วนสามารถประสานงานร่วมกันได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๙ แห่ง มีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี้  ผู้บริหารและ
บุคลากรของศูนย์มีทั้งที่มาจากในสถานที่ตั้งและจัดหามาท าหน้าที่บริหารจัดการรวมทั้งประสานงาน
วิชาการของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์ฯทั้งหมดเป็นบุคลากรของสถานศึกษาที่มีความ
ร่วมมือเข้ามามีส่วนท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ฯ และประสานงานวิชาการของศูนย์กับสถาบันในที่ตั้ง 
โดยอาจารย์มีทั้งที่มาจากในที่ตั้งส่วนมากมาท าหน้าที่สอน และมาจากท้องถิ่น ทั้งนี้ บุคลากรยังขาด
ความรู้และความเข้าในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๒.  ขั้นตอนและวิธีการ มีรูปแบบเป็นการติดตามและตรวจสอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 
๒.๑ พิจารณาคัดเลือกสถาบันที่เข้าตรวจเยี่ยมโดยเลือกศูนย์การจัดการศึกษานอก 

สถานที่ตั้งที่ผ่านการรับทราบจาก กกอ. และเสนอความเห็นชอบการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

๒.๒ จัดท าแผนและข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับรายงานจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะตรวจเยี่ยม 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและพิจารณา 

๒.๓ ชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยมและคู่มือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบ ก่อนด าเนินการ
ตรวจเยี่ยม 

๒.๔ ด าเนินการตรวจเยี่ยมในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้วิธีการดังนี้ การอภิปรายการ
จัดการศึกษาร่วมกันระหว่ างผู้ ทรงคุณวุฒิ  ผู้ บริหารและคณาจารย์ รวมทั้ งนักศึกษาขอ
สถาบันอุดมศึกษาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโดยมีขอบเขต การสัมภาษณ์ตาม
เนื้อหาที่ก าหนดการเยี่ยมชมห้องเรียนอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุน ทางการจัดการศึกษาและการ
บริการให้กับนักศึกษาที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะแก่
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากรัฐมนตรี 
คัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุกรรมการหลักทั้ง ๖ ด้านของ      
กกอ. รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
การน าร่องรวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน ๔ คน 
คณะอนุกรรมการหลักทั้ง ๖ ด้าน จ านวน ๕ คน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๗ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ จ านวน ๓ ท่าน ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ๑ ท่าน 



๗๐ 

๔. ระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการตรวจเยี่ยมตามขั้นตอนที่ก าหนดแห่งละ ๑ วัน 
๕. ข้อดีและข้อเสีย ของการตรวจเยี่ยมจากการน าร่องพบว่าการตรวจเยี่ยม (Peers 

Visit) มีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ ข้อดีพบว่าเป็นกลไกที่สามารถเข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาการจัด  
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาว่ามีสภาพเป็นเช่นไร และสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงรุกเพ่ือการเฝ้า
ระวังป้องกัน และเชิงรับเพ่ือการแก้ปัญหาให้กับผู้บริหารระดับนโยบาย รวมทั้งสร้างความ  
เชื่อมโยง การถ่ายทอดประเด็นเชิงนโยบายไปยังสถาบันอุดมศึกษาได้ หากมีการพัฒนาและวางระบบ
อย่างครอบคลุม  ส าหรับข้อเสียคือไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง เพราะต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้
เวลาในการเดินทางและตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ อาจมีมหาวิทยาลัยที่ถือโอกาสใช้กลไกการตรวจเยี่ยม
เป็น เครื่ องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หาประโยชน์ ให้กับมหาวิทยาลัยของตนเอง 
และอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงระบบการตรวจ
เยี่ยมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป๖๖ 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีกลไกและเครื่องมือต่างๆ ในการ ก ากับดูแลรักษา
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
เพ่ือให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาในเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ๗ ด้าน 
อาทิเช่น ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านนิสิต กล่าวได้ว่า แนวคิดเกี่ยวการบริหารสถานศึกษาจะต้อง
มีการพัฒนาเป้าหมายและนโยบายของสถาบันการศึกษา การพัฒนาโปรแกรม  การเรียนการสอน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การสร้างและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สถาบันการศึกษาในการน าโปรแกรมหรือแผนงานไปปฏิบัติ การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรต่ าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนและโปรแกรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นต่อไป 

๒.๕.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี ้
“หน่วยวิทยบริการ” หมายความว่า หน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
“คณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย” หมายความว่า 

คณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

“คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าหน่วย
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                           
๖๖คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สรุปผลการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณี

การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังปีงบประมาณ ๒๕๕๓, (หน้า ๑-๔, เอกสารอัดส าเนา). 



๗๑ 

ข้อ ๔ สถานที่ตั้งของหน่วยวิทยบริการให้ใช้ชื่อว่า “หน่วยวิทยบริการคณะ หรือ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

ข้อ ๕ การเปิดหน่วยวิทยบริการมีหลักเกณฑ์ หกข้อ 
ข้อ ๖ หน่วยวิทยบริการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาและให้บริการวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาแก่สังคม 
ข้อ ๗ ในการเปิดหน่วยวิทยบริการมีข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

(๑) คณะ หรือวิทยาลัย เสนอขออนุมัติบรรจุหน่วยวิทยบริการ ไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต และสภาวิทยาเขต พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) คณะกรรมการก ากับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
บรรจุโครงการเปิดหน่วยวิทยบริการ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

(๓) คณะ หรือวิทยาลัย เสนอขออนุมัติด าเนินการเปิดหน่วยวิทยบริการ เพ่ือให้
คณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

๔) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพ่ือศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทย
บริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ เสนออธิการบดี ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๕) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ ๘ เมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดหน่วยวิทยบริการแล้ว คณะ หรือวิทยาลัย ต้องจัดท า

แผนพัฒนา แผนการเงิน ระยะห้าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้อง
จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง เสนอคณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง โดยค าแนะน า
ของคณบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย มอบหมาย 
(๒) กรรมการจากคณาจารย์ประจ าภาควิชาหรือสาขาวิชา ที่เปิดหน่วยวิทยบริการ 

จ านวนไม่เกินสามรูปหรือคน 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้ารูปหรือคน 
(๔) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่เปิด

หน่วยวิทยบริการ กรรมการตามข้อ (๒) และ (๓) อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) จัดการศึกษาและให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาในสาขาวิชาที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด ค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 



๗๒ 

(๒) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต และสภาวิทยาเขต อย่างน้อยปี
การศึกษาละสองครั้ง และสภาวิชาการปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคล เพ่ือท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ เพ่ือประโยชน์ในการบริการทางวิชาการทางพระพุทธศาสนาและจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปด้วยดี 

(๔) จัดหาทุนและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแผนพัฒนา และแผน
งบประมาณประจ าปีของหน่วยวิทยบริการ 

(๕) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ 
(๖) ปฏิบัติงานอืน่ที่อธิการบดีหรือผู้มีอ านาจมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ให้ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการแต่งตั้งผู้ประสานงานหน่วยวิทย
บริการ อย่างน้อยหนึ่งรูปหรือคน โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ ทั้งนี้ให้ผู้
ประสานงานด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ก ากับดูแล
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหน่วยวิทยบริการ 

ข้อ ๑๓ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยวิทยบริการ โดยค าแนะน าของสภา
วิชาการและการยุบเลิกมีผลบังคับใช้เมื่อได้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔ การยุบเลิกหน่วยวิทยบริการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) ภายในสี่ปีนับแต่เปิดด าเนินการศึกษา มีจ านวนนิสิตน้อยกว่าหนึ่งร้อยรูปหรือคน 

หรือ 
(๒) นับแต่เปิดด าเนินการศึกษาครบสี่ปีแล้ว มีจ านวนนิสิตน้อยกว่าหนึ่งร้อยรูปหรือ

คน 
(๓) คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการมีมติให้ยุบเลิก 

ข้อ ๑๕ ให้นิสิตประจ าหน่วยวิทยบริการที่ถูกยุบเลิก ไปศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยต้น
สังกัด  

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
สรุป หน่วยงานนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรียกว่า

หน่วยวิทยบริการ ต้องจัดท าแผนพัฒนา แผนการเงิน ระยะห้าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง เสนอคณะกรรมการด าเนินการ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย 

 
๒.๖ ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย  

ข้อมูลพ้ืนที่ในการวิจัยเป็นส่วนงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มี จ านวน ๖ หน่วยวิทยบริการ ดังนี้ 

๒.๖.๑ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดพระรูป ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  



๗๓ 

๒.๖.๑.๑ การบริหารงานทั่วไป 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระครูอนุกูลวชิรกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 

เจ้าอาวาสวัดพระรูป เปิดเผยว่า "ตามที่หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป  ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียน (อาคารสามัคคีรังสรรค์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
พระรูป จังหวัดเพชรบุรี โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,ดร.) ศาสตราจารย์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๖ ในปี ๒๕๕๗ ทางหน่วยวิทยาบริการ มีก าหนดด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี อาคาร ๔ ชั้น ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระรูป จังหวัด
เพชรบุรี ระยะเวลาด าเนินการประมาณ ๒ ปี  โดยคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ชาวจังหวัดเพชรบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาสงฆ์เป็นอย่างดี ด้วยความเสี ยสละ แม้จะขาดแคลน
งบประมาณในการด าเนินการ คณะสงฆ์ผู้ใหญ่ได้เสียสละ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะ
พระครูอนุกูลวชิรกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป มีความเสียสละอย่างสูง เป็น
ก าลังส าคัญในการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ 
วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายเพ่ือยกฐานะหน่วยวิทยบริการเป็นวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีใน
อนาคต ปัจจุบันหน่วยวิทยบริการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
(ป.บส.), สาขาการจัดการเชิงพุทธ ส าหรับพระภิกษุสามเณร และสาขาวิชารัฐศาสตร์  

การท าแผนพัฒนา 
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน

ระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต แผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของชาติและสอดคล้อง
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
๒) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๓) โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๔) โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๒. ผลิตบัณฑิต 
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๓. กิจกรรมพัฒนานิสิต 
๑) โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๔. การวิจัย 
๑) โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 
๒) โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
๓) โครงการบูรณาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
๑) โครงการอบรมปฏิบัติธรรม 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 



๗๔ 

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗. การบริหารและการจัดการ 
๑) โครงการวิเคราะห์ภาระงานทุกส่วนงานภายในหน่วยงาน 
๒) โครงการพัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

๘. การเงินและงบประมาณ 
โครงการพัฒนาระบบการจัดท าบัญชี 

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการปฏิบัติงาน 

๒.๖.๑.๒ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ประเมิน

ประสิทธิผลครบทั้ง ๖ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน หน่วยวิทยบริการฯ ได้คัดสรรบุคลากรสาย

วิชาการ ประเภทอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีวุฒิการศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตรง
ตามสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอน โดยมีจ านวน ๕ รูป/คน 

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต หน่วยวิทยบริการฯ ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จเป็นบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต หน่วยวิทยบริการฯ จัดระบบการรับนิสิตด้วยขั้นตอนที่
โปร่งใส ต้ังแต่ก าหนดระยะเวลายื่นใบสมัคร จัดท าเอกสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ การจัดสอบข้อเขียน การ
สอบสัมภาษณ์ การประกาศผลคะแนน การรายงานตัว การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม ่เพ่ือให้นิสิตทราบถึงเป้าหมายของหน่วยวิทยบริการฯ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และองค์ความรู้ที่
นิสิตพึงจะได้รับ 

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการฯ ได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการเป็นบุคลากรของหน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หน่วยวิทยบริการฯ 
ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ หน่วยวิทยบริการฯ มีระเบียบให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการศึกษา ให้ครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งรับฟังค าข้อร้องเรียนจากนิสิต เพ่ือน าไป
ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

การบริหารหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรนั้นสืบเนื่องจากหน่วยวิทยบริการฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาตนเอง ตั้งแต่การ
ก่อสร้างอาคารเรียน การจัดจ้างบุคลากร การบริหารกระบวนการภายใน ซึ่งขั้นตอนและวิธีการ
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ทั้งหมดนั้นหน่วยวิทยบริการฯด าเนินการตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) ก าหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจาก
สังคม ผลการประเมินการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ ๔ คะแนน ในทุกตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๓ ตัวบ่งชี้ ทว่าผลการ
ด าเนินการที่ปรากฏจริงพบว่า บางบ่งชี้ได ้๔ คะแนน และบางตัวบ่งชี้ได้ ๓ คะแนน 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบันฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลคะแนนระดับดี ๒ มุมมอง ได้แก่ ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากในมาตรฐานด้านการด าเนินการตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ผลคะแนนในระดับดี คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

มีการประชุมจัดท าจุดแข็งและการบริหารจัดการเพ่ือเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
๓. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมสาขาวิชาที่จัดการเรียน

การสอน 
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต มีการ

ติดตามนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตซึ่งได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานองค์กรระดับชาติ มีการติดตามคุณภาพพุทธศาสตรบัณฑิตทุกรุ่น โดยส ารวจ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจหรือได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

๕. มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่ดี มีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างสุนทรีย์ ปรับแต่และรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ
ตามท่ีระบบก าหนด 

การบริหารจัดการเสริมจุดแข็ง 
๑. พัฒนากระบวนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
๒. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
๓. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมสาขาที่จัดการ

เรียนการสอน 
๔. หน่วยวิทยบริการ มอบให้ฝ่ายกิจการนิสิตด าเนินการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา 
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๕. หน่วยวิทยบริการ มอบส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาในกระบวนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในทุกปีการศึกษา 

๒.๖.๑.๓ การบริหารงานวิจัย 
ประชุมก าหนดภาระงานของงานธุรการประสานงานวิจัย โดยติดประกาศแหล่งทุน 

ติดตามผล วิธีการด าเนินงานโครงการวิจัย ได้แก่ รายงานผลการวิจัย จัดท าคู่มือแหล่งทุน การ
วางแผนวิจัยประจ าปี จัดท าคู่มือแหล่งทุน การวางแผนวิจัยประจ าปี มีการประเมินผล การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่นจัดท า SAR เป็นต้น  

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการทางวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - หน่วยวิทยบริการฯ มจร. 
เพชรบุรี มีกรอบ 

มาตรฐานในการด าเนินการเป็นแนวทางอยู่ชัดเจนแล้วในพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคคลากร ตระหนักถึงภาระหน้าที่และ
ด าเนินการภารกิจให้บรรลุตามพันธกิจของสถาบัน สนับสนุนให้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์กับชุมชนโดยมีชาวบ้านในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม  

๒.๖.๑.๔ การบริหารการเงิน 
บริหารจัดการ โดย ๑. จัดหาทุน โดยการระดมทุน ด้วยมีคนบริจาคเป็นอาคารอย่าง

ที่เห็นตอนนี้หมดไปประมาณเกือบ ๕๐ ล้าน เกิดจากแรงบันดาลใจ 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีรายละเอียดของการด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยในการจัดสรร และการบริหาร
งบประมาณถูกน าไปใช้ตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นอย่างแท้จริง 

๓. จัดท าปฏิทินควบคุมงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญ 
๔. จัดท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
๕. ตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
๖. จัดระบบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณการเงิน 
๒.๖.๑.๕ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ได้แก่ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีระบบการบริหารอาจารย์ และมีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) ก าหนด เมื่อภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สรรหาผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ต้องการครบ ๕ รูป/คน ได้แล้ว ผู้ที่ผ่านการสรรหาจึงยื่นเอกสารประกอบ ได้แก่ ประวัติส่วน
บุคคล ใบปริญญาบัตร ใบสมัครเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดท า
สัญญาว่าจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๕ รูปหรือคน เข้าด าเนินการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการบริหารของหน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป เป็นพ่ีเลี้ยงและ
สังเกตการณ์การเรียนการสอนเป็นครั้งคราว 
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คณะผู้บริหาร หน่วยวิทยบริการ เพชรบุรี มีแผนก าหนดการการประชุมคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปีปฏิทินและตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในการ
ประชุมแต่ละครั้ง นอกจากวาระตามปกติ อาทิ  การปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ปรับปรุงคุณภาพหรือการจัดตารางสอนและเตรียมการสอนก่อนเปิด
เทอมแล้ว ทุกครั้งคณะผู้บริหารจะสอดแทรกการอบรมและให้ความรู้ ให้ค าแนะน าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้วยทุกครั้งพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์ที่เก่ียวข้องโดยตรงตามความเหมาะสม 

การตรวจสอบมาตรฐานการเรียนการสอน คณะบริหารหน่วยวิทยบริการเพชรบุรี 
ด าเนินการตรวจสอบผลการเรียนการสอนของคณาจารย์ได้จากการสังเกตการณ์การสอนเป็นครั้ง
คราวประกอบกับผลการประเมินอาจารย์สอนรายวิชาของนิสิต ซึ่งประเมินผลออกมาส่วนมากอยู่ใน
ระดับดมีากและดีจึงอาจสรุปได้ว่าการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอยู่ในระดับที่ดี
ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนและวิธีการสอน 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เป็นเรื่องที่ส าคัญต้องด าเนินการให้ชัดเจนและมีคู่มือแจก
ให้เรียนรู้เช่นเดียวกับการนิเทศนิสิต การให้อาจารย์ใหม่เรียนรู้จากการประชุมเป็นครั้งคราวและตาม
โอกาสต่างๆ ไม่เพียงพอ เพราะอาจารย์ต้องด าเนินการเตรียมการสอน สอนและประเมินผลนิสิตโดย
ทันทีท่ีได้รับว่าจ้างเป็นอาจารย์ 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี มีนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพหลากหลายวิธี เช่น 
การผลิตเอกสารประกอบการสอน การผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ ผลงานรังสรรค์ส่งเสริมให้เข้า
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกคณะผู้บริหาร หน่วยวิทยบริการ
จังหวัดเพชรบุรี จัดการให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาบุคลากรพร้อมเอกสารคู่มือให้กับกับคณาจารย์ 
หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งท าให้คณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์พิเศษได้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๕ และเรื่องมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ พ.ศ.๒๕๕๘ ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

เนื่องจากหน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี เปิดรับอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่อาจารย์บางท่านได้คุณวุฒิปริญญา
เอกแล้ว และอาจารย์บางท่านเป็นอาจารย์อาวุโส (อายุเกิน ๖๐ ปี) จึงไม่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก มีเพียงอาจารย์ที่อาวุโสยังไม่มากเพียง ๑ ท่านเท่านั้นที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกต่อไป แต่อาจารย์ทุกท่านยินดีและก าลังพิจารณาท าผลงานทางด้านวิชาการเพ่ือรักษา
วิทยฐานะของตนเองตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

หน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพอาจารย์ โดยที่คณะ
ผู้บริหารให้ความสมใจ ก ากับดูแลคณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสังเกตการณ์การสอน 
พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่การเป็นอาจารย์ และให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องโดย
การสังเกตการณ์การสอนและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยและ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



๗๘ 

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกฝ่ายเป็นต้นทุนอยู่แล้วประกอบกับความเข้มแข็งของการบูร
ณาการของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่น จึงไม่ยากที่จะพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากอาคารเรียนสามัคคีรังสรรค์เสร็จเรียบร้อย ซึ่งสามารถจัดสิ่ง
อุปกรณ์ต่างๆ สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานทั่วไป 
ที่ท างานที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ ห้องประชุมเล็ก (ความจุไม่เกิน  ๑๐ คน) เพ่ือให้อาจารย์มีโอกาสได้
ศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง ประชุมร่วมกันเพ่ือบูรณาการและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
สามารถใช้ห้องประชุมเล็กเพ่ือพบปะกับนิสิต 

อนึ่ง หน่วยวิทยบริการ ได้จัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์โดยการทัศนศึกษา
นอกสถานที่และมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับสถาบันต่างๆ บางสถาบันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดและหาตัวแบบที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันน า มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
อาจารย์ของหน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อพิจารณาตามความเร่งด่วนแล้ว ในปี ๒๕๕๙ 
ต้องมีการสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางด้านวิชาการออกเผยแพร่ ซึ่งอาจจะเป็นงานต ารา 
งานวิจัย งานแปล บทความทางวิชาการ ประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือรับรองมาตรฐานหรือวิทยฐานะ
ของอาจารย์และพัฒนาคณาจารย์ในมิติทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากนี้ หน่วยวิทยบริการฯ ควรจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์โดยการจัด
ทัศนศึกษานอกสถานที่และมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับสถาบันต่างๆ บางสถาบันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและหาตัวแบบที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันน ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาอาจารย์ของหน่วยวิทยบริการ และเมื่อพิจารณาตามความเร่งด่วนแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องมี
การสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานทางด้านวิชาการออกเผยแพร่ ซึ่งอาจจะเป็นงานต ารา งานวิจัย 
งานแปล บทความทางวิชาการ ประเภทใดประเภทหนึ่งเพ่ือรับรองมาตรฐานหรือวิทยฐานะของ
อาจารย์และพัฒนาคณาจารย์ในมิติทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๖.๒ การบริหารจัดการหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 

๒.๖.๒.๑ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา เริ่มเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ 

หลักสูตรสาขาที่เปิดสอน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ ท่าน ทั้งปริญญาตรี
และปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และสาขาวิชาศาสนา 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ ท่าน ปริญญาโทส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ๑ รูป จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ รูป นอกนั้นส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ฝ่ายบริหาร ๔ รูป เจ้าหน้าที่ ๔ คน อาจารย์สอนพิเศษทั้ง ๒ สาขา ๖ รูป หรือคน เจ้าหน้าที่  จาก 
รวม ๒๔ รูป หรือ คน และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ คณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้วย 
บริบทการบริหารจัดการ ๑. มีการน าเอาลักษณะส าคัญขององค์กรมาเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน 
จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรของหน่วยวิทยบริการ ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญเป็นหน่วยงานมีภาระ
งาน หลักได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๒. 
จัดท ารายงานลักษณะพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่ สุภาษิต ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็น



๗๙ 

แสงสว่างในโลก ปรัชญา คือ จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม ปณิธาน คือ ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
วิสัยทัศน์ คือ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมี
สมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ พันธกิจหรือ
หน้าที่ตามกฎหมาย ใช้พันธกิจร่วมกับ มจร ส่วนกลาง ได้แก่ผลิตบัณฑิต วิจัยพัฒนา ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจ  สร้างอัต
ลักษณ์บัณฑิต คือ มีศรัทธา จิตอาสาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา ๓. รายงานความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คือ การปรับปรุงกลยุทธของงานคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยวิทยบริการ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจที่เปลี่ยนเข้าสู่สมาคมอาเซียน และหน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัด
สงขลา มีสิ่งท้าทาย คือความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายจนน าไปสู่การยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ภายในปี ๒๕๖๕ ได้แน่นอนขอเพียงทุกส่วนร่วมกันด้วยความจริงใจผู้บริหารมี
ความโปร่งใสและไม่แก่งแย่งแข่งดีกัน การประเมินภายนอก และการประกันภายใน ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยสงฆ์ ๔. รายงานระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ ได้แก่ การประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาวิชาศาสนา ๕. มีระบบติดตามก ากับประเมินผลตาม
ส่วนกลาง ๖. ส ารวจความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒.๖.๒.๒ การบริหารงานวิชาการ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา

ศาสนาและปรัชญาควรมีการพัฒนาด้านการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๕ ปีเพ่ือสอดคล้องกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพ่ือเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการสอนการวิจัยในชั้นเรียน แต่ไม่มีโครงการวิจัย
ส าหรับบุคลากรและคณาจารย์ผู้สอน  

ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ จัดนิสิตสอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน 
จัดโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนประจ าปี จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตรตาม
สถานศึกษาต่างๆ จัดโครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ จัดโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ใน ๓ จังหวัด ภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่งบประมาณ
ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้กว้างขวาง และส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมขนาดเล็กๆ ภายใน ร่วมด าเนินการกับคณะสงฆ์และ
หน่วยงานอื่นๆ ตามโอกาส 

ด้านงานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ จัดโครงการนิทรรศการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา จัดนิทรรศการบทความวิชาการและศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา ในงานต่างๆ ที่
คณะสงฆ์จังหวัดจังหวัดสงขลา ตามภารกิจ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการยังไม่ทั่วถึงขาดการเชื่อมโยงกับชุมชนเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย สงขลา หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลาเป็น
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาสามารถชี้จุดเด่นจุดด้อยโอกาสและภัยคุกคาม 
(SWOT) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์และแผนในการพัฒนา หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา ดังนี้ 



๘๐ 

จุดแข็ง (STRENGTH) 
๑) ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มีความมุ่งมั่นส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในทางศาสนา สามารถ
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ และวิจัยวิชาการด้านศาสนาต่างๆ ได้อย่างแตกฉานชัดเจน มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา สามารถพัฒนาชีวิตท าความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
ลัทธิ นิกาย และสร้างเสริมสันติภาพและสันติสุขแก่สังคมทุกระดับ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ซึ่งมีผู้จบการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน เป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวของคณะสงฆ์จังหวัด เพราะสถาบันอุดมศึกษาของคณะสงฆ์เป็นสถาบันที่ให้
การศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการพระพุทธศาสนาชั้นสูง ที่จะพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสามเณรให้ทัน
โลกทันเหตุการณ ์

๒) หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดสงขลาเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการพระพุทธศาสนาชั้นสูงที่จะพัฒนา
ศักยภาพของพระภิกษุสามเณรให้ทันโลกทันเหตุการณ์มีความแตกฉานในพระไตรปิฏกเพ่ือเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนสืบไป 

๓) หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลาตั้งอยู่ใจกลางเมืองการเดินทางคมนาคมสะดวก
ประกอบกับวัดหงห์ประดิษฐาราม เป็นพระอารามใหญ่ จึงเป็นสัปปายะทุกประการ 

๔) หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนคือภายในปี 
๒๕๖๕ หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา จะด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อม จะ
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสงขลาต่อไป 

๕) หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์และจัด
การศึกษาวิชาเฉพาะด้านนั่นคือจัดการศึกษาด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและท านุบ ารุงไว้เป็น
มรดกชาติและมรดกโลกต่อไป 

โอกาสการพัฒนา (OPPORTUNITY)  
๑) ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส

สามารถเข้าเรียนได้และได้มีโอกาสศึกษาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กับวิชาการทั้งทางโลกและทางธรรม
ควบคู่กันไปท าให้ผู้เรียนได้โอกาสมีการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ 

๒) สามารถพัฒนาหน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ เพราะจังหวัดสงขลา เป็นชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  
มีศิลปวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับโอกาสที่ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณรในประเทศมาเลเซียและ
ภูมิภาคอาเซียน จะเข้ามาศึกษาใน มจร. จังหวัดสงขลาได้ 

๓) เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนในทางหนึ่ง  
มีประชาชนคนไทยอีกมากที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หน่วยวิทย
บริการ มจร. จังหวัดสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงทางพระพุทธศาสนาย่อมท าให้เป็นแหล่ง
พัฒนาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเข้าสู่ประชาชนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง 



๘๑ 

๔) จังหวัดสงขลามีประชากรและมีบุคลากรทางพระพุทธศาสนามาก กล่าวคือมีวัด
ถึง ๓๕๐ วัด มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษาหลายแห่งหน่วยวิทยบริการ 
มจร.สงขลา ถือเป็นแหล่งการศึกษาที่ดึงดูดใจของพระสังฆาธิการและพระภิกษุสามเณรได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

๒.๖.๒.๓ การบริหารงานวิจัย 
ผู้บริหารส่ง เสริม และสนับสนุนด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยให้คณาจารย์กับเจ้าหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัย และประสานงาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ทั้งทางด้านแหล่งทุน รายละเอียดมีดังนี้ 

ด้านบุคลากร (Man) 
ก. บุคลากรสายวิชาการ 
ข. บุคลากรสายปฏิบัติการ 
ด้านงบประมาณ (Money) 
ก. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
ข. งบประมาณแผ่นดิน 
ค. งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 
ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
ก. บริหารจัดการทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ข. พัฒนาความพร้อมของปัจจัยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
ค. บริหารจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในทุกภาคส่วน 
ง. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในทุกภาคส่วน 
จ. พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากล 
ผลลัพธ์ 
ก. บุคลากรได้รับการสนับสนุนด้านทักษะความรู้ และการบริการจนสามารถผลิต

งานวิจัยได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ข. ระบบบริหารการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค. ผลงานวิจัยมีคุณภาพตรงตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๒.๖.๒.๔ การบริหารการเงิน 
มีการประชุมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ตั้งคณะทีมงานจัดท าโครงการตามแผน

โดยระบุตัวเงิน และระยะเวลาเริ่มใช้เงินและระยะเวลาสิ้นสุด 
๒.๖.๒.๕ การบริหารงานบุคลากร 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสงขลา มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร ดังนี้ 

คณบดีคณะพุทธศาสตร์เป็นประธานกรรมการ, พระสังฆาธิการในพ้ืนที่เป็นรองประธานกรรมการ, 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ รูป, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา จ านวน ๒ คน, กรรมการ, กรรมการจากหัวหน้าภาควิชาศาสนา
และปรัชญา จ านวน ๓ รูปหรือคน,  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา 
จ านวน ๒ รูป กรรมการและเลขานุการ จ านวน ๑ คน 



๘๒ 

๒.๖.๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

๒.๖.๓.๑ การบริหารงานทั่วไป 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หน่วยวิทยบริการ ได้มีการสร้างความเข้าใจกับ

บุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ และมีการพัฒนาทั้งระบบไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งมีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นฐานท าให้ได้รับความส าคัญและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบการวัด การวิเคราะห์ การด าเนินงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหาร
และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยวิทยบริการ 

เตรียมความพร้อม และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแบ่งบันสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ จะประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเตรียมความพร้อม และแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพ่ือก้าวสู่การเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 

๒.๖.๓.๒ การบริหารงานวิชาการ 
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสาขาวิชารัฐศาสตร์ การบริหารจัดการตาม
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ รูปหรือคน อาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑๑ รูปหรือคน  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการตามแนวพุทธ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าความรู้ในการจัดการเชิงพุทธไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจ
และความสามารถด้านการปกครองและการบริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎี รัฐศาสตร์สัยใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
และประเทศต่อไป การบริหารจัดการตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ รูปหรือคน มีอาจารย์
สอนจ านวน ๑๒ รูปหรือคน 

ผลการด าเนินงาน ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนี้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และแจ้งต่อส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรมีก าหนดปรับปรุงในปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้รับทราบหนังสือจากกองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี ที่ ศธ ๖๑๐๐.๗/ว๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เรื่องการประเมินหลักสูตรในส่วนที่เปิดสอนในส่วนการจัดการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร จ านวน ๒๕ ท่าน และได้รายงานผลการประเมินให้คณะสังคมและกองวิชาการ
รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 



๘๓ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับศึกษาแห่งชาติ บรรลุเป้าหมายทั้ง 
๒ หลักสูตร เพราะมีระบบและกลไกส่งเสริมพัฒนานิสิต โดยจัดโครงการหรือกิจกรรม ๕ ประเภท คือ 
บ าเพ็ญประโยชน์ คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มีการบริหารจัดการดูแลนิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี มีการควบคุมการดูแล มีการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รายงานการท าหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าปี และมีการประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารมีนโยบายให้ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ผลการด าเนินงานมีค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕ 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
โดยรวมปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๓.๒๕  

เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการงานวิชาการรายด้าน พบว่า คะแนนประเมินผล
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ย ๒.๙๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๓.๐๔ กระบวนการ
บริหารหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๗ 
และกระบวนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ 

๒.๖.๓.๓ การบริหารงานวิจัย 
การวิจัยและค้น คว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน 

เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนา คุณภาพงานวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา 

การบริหารงานวิจัย โดยการประชุมวางแผนท าแผนงบประมาณประจ าปี พร้อมระบุ
จ านวนเงิน เช่นโครงการเขียนบทความวิจัย โครงการท าวิจัยให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีการรายงาน
ความก้าวหน้า และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.๖.๓.๔ การบริหารการเงิน 
ประชุมจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ในเรื่องผลิตบัณฑิตเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เช่นมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนและภายนอกมีส่วนร่วม ในการสนับสนุน
งบประมาณ เป็นต้น 

๒.๖.๓.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดระยอง มีการจัดระบบงานทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. การจัดระบบงานอย่างเป็นทางการในลักษณะนี้ เป็นการจัดระบบงานและ

โครงสร้างองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ เน้นการจัดโครงสร้างในรูปแบบกระจายอ านาจ เพ่ือลดระดับชั้นของการ
บังคับบัญชา ทั้งยังมอบอ านาจด้านบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ให้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารมอบต่อให้ผู้อ านวยการบริหารหน่วยวิทยบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจส าคัญของ มจร ระยอง ได้อย่างทันท่วงที 



๘๔ 

๒. การจัดระบบงานที่ไม่เป็นทางการ เป็นการจัดระบบงานภายใต้ปัจจัยและเงื่อนไข
ทีม่ีลักษณะพิเศษ การจัดระบบงานในรูปแบบนี้ มจร ส่วนกลาง ค านึงถึงประเภทและลักษณะของงาน
ในความรับผิดชอบ จึงใช้การจัดระบบงานในรูปแบบคณะกรรมการ (Committee) 

ในส่วนของการจัดระบบทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับระบบการน าองค์กร มจร 
ระยอง มีการด าเนินการใน ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ปีและแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับแผน มจร ส่วนกลาง 

ขั้นตอนที่ ๒ การออกแบบระบบงาน เป็นขั้นตอนในการก าหนดรายละเอียดของการ
จัดระบบงานที่ค านึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร และการน าองค์กรเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ มจร 

ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนของการสื่อสาร และสร้าง
ความเข้าใจถึงความคาดหวังระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ เกี่ยวกับเป้าหมายการด าเนินงาน 
การมอบหมายงานการติดตามประเมินผล ผ่านระบบการวัดและประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ ๔ การรักษาและสร้างขวัญก าลังใจส าหรับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดี โดย มจร ระยองได้จัดให้มีระบบยกย่องชมเชย ให้รางวัล และแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือสร้างขวัญ 
ก าลังใจ เช่น ให้ศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นตน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  ซึ่งขั้นตอนที่ ๕ นี้ จะถูกทบทวนแนวทางปฏิบัติเพ่ือน ามา
ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการประเมินความพึงพอใจ และรายงานการประเมิน
ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีโดยน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การประจ าปี ซึ่ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีการด าเนินการดังนี้ 
๑. การสื่อสารผ่านบุคคล ได้แก่ ประชุมคณะผู้บริหารมอบนโยบายประจ าปี แจ้ง

นโยบาย สั่งการ ติดตามผล กับผู้อ านวยการ  ทีมบริหารของผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ ประชุม
ฝ่ายต่างๆ เพ่ือ มอบหมาย Share ความคิด ก าหนดวิธี ติดตามงาน ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือความชัดเจน เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และนอกจากนั้นในแต่ละปี
จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมเพ่ือมอบนโยบาย ในการพัฒนาความก้าวหน้าจาก คณะ
สังคม มจร ส่วนกลาง  

๒. การจัดระบบการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ หน่วยวิทยบริการ 
จังหวัดระยอง ได้ก าหนดแนวทางในการจัดระบบการให้รางวัล การยกย่องชมเชยตลอดจนสิ่งจูงใน
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจ ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล มีจิตส านึกในการท างานที่
มุ่งเน้นประโยชน์และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๓. มีกระบวนการสรรหาว่าจ้าง วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน โดยพิจารณาจาก
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปริมาณงาน แผนงานหรือโครงการในอนาคต โครงสร้างต าแหน่งบุคลากรใน
ปัจจุบันเน้นสรรหาเชิงรุก โดยจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภทไว้ เพ่ือให้การ



๘๕ 

ด าเนินการสรรหาเป็นไปอย่างทันท่วงที รวมถึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสรรหาที่มีความ
รับผิดชอบ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือนามาทบทวน
ผังเส้นทางความก้าวหน้าและร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา ภายใต้เงื่อนไขที่ พรบ.บุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนด และประกาศให้ทราบทั่วกัน 

๔. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยร่วมกับ มจร ส่วนกลางส่งศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก 
และพัฒนาโดยให้ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย 

การควบคุมและการประเมินผล มีการด าเนินการดังนี้  
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดระยอง มีระบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระงาน และเป้าประสงค์ขององค์กร เป็น
บูรณาการการท างานในแต่ละระดับ โดย มจร ส่วนกลาง ได้น าเข้าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ตอบโจทย์ของการถ่ายทอดค่าเป้าหมายการจัดท าตัวชี้วัด จากระดับองค์กร สู่ตัวบุคคล ท าให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความชัดเจน สอดคล้อง เที่ยงตรง และเป็นรูปธรรม มากขึ้น แต่ไม่มีการ
ปรับปรุงระบบประเมินผลผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกระดับของ หน่วยวิทยบริการจึงต้องมีการติดตาม และประเมินประสิทธิผล การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ใน ๓ ลักษณะ คือ ๑. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามไตรมาส โดยแบบติดตามผลการด าเนินงาน โดยรายงานในที่ประชุมประจ าเดือน ๒. 
จากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. จัดท ารายงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง เป็นรายงานประจ าปี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผลการด าเนินงาน มีระบบการรับ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ได้ด าเนินการคัดเลือก บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์นั้นจะต้องเข้ารับการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้
ยังต้องค านึงถึง วุฒิการศึกษาที่จบ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ให้ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ระบบการบริหารอาจารย์ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัด
ระยองได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และมีการจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือทราบอัตราก าลัง
ปัจจุบัน และอัตราก าลังที่พึงมีในอนาคต เพ่ือการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร นอกจากนี้หน่วยวิทย
บริการได้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่ งจัดโดยคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เพ่ือพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ลักษณะงานของแต่ละบุคคล ผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ 

๒.๖.๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ใช้เป็น



๘๖ 

เครื่องมือในการก ากับติดตามการบริหารงานของผู้บริหาร ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และเพ่ือพัฒนาให้หน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น การบริหารหน่วยวิทยบริการ บริหารในแบบของคณะกรรมการบริหาร มีผู้อ านวยการที่เป็น
พระสงฆ์ มีคณะอนุกรรมการ คอยก ากับควบคุมดูแลการบริหารของรองผู้อ านวยการฝ่ายต่างๆ ได้แก่
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิต 
ซึ่งรองฝ่ายบริหารงานทั่วไปคอยก ากับดูแลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปดังนี้ 

๒.๖.๔.๑ การบริหารงานทั่วไป 
หน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยความอนุเคราะห์คณะสงฆ์
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งให้ความส าคัญในการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัด
สุพรรณบุรี มีหลักสูตรตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หลักสูตรปริญญาตรี 
ทั้งสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของคณะ
สงฆ์และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้มีความสามารถต่อไป โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปทั่ว
หน้าที่ ๑) งานบริหารบุคคล ๒) งานแผนงานและงบประมาณ ๓) งานธุรการ ๔) งานการเงิน ๕) งาน
บัญชี ๖) งานพัสดุครุภัณฑ์ และ ๗) งานอาคารและสถานที่  

การบริหารงานทั่วไปไดพั้ฒนาระบบการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ มีความพร้อมเรื่องสถานที่ ทั้งในส่วนของห้องเรียนและ  
ที่ปฏิบัติธรรม เพราะมีพ้ืนที่จัดเตรียม ๒๐๐ ไร่ บ้านมะม่วงหวาน ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี มีที่พัก ห้องน้ า และสาธารณูปโภคโภค สภาพแวดล้อมมีความเป็นธรรมชาติเหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรม เปิดสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กับสาขาวิชารัฐศาสตร์ และประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ สถานที่ไม่ ห่างไกลกับชุมชน บ้านเรือนมีน้อย มีความวิเวกเหมาะแก่การ
ปฏิบัติธรรม อยู่รวมกันในพ้ืนที่พุทธมณฑลอุทัยธานี สถานที่แห่งนี้เป็นของคณะสงฆ์ บริหารจัดการ
โดย มจร.อุทัยธานี เพราะเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้อ านวยการหน่วยอุทัยธานี การที่จะสร้างวิทยาลัยสงฆ์
ได้ต้องใช้เงินมหาศาล จึงต้องเริ่มที่วิปัสสนา คนมาปฏิบัติธรรม และคนก็จะร่วมสร้างปางนาคปรกใน
สถานที่ปฏิบัติธรรม และรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะเป็นวิทยาเขตในอนาคต คนปฏิบัติธรรม
มีหลายกลุ่ม แต่กลุ่มหลักคือนิสิต และประชาชนโดยทั่วไป ร่วมถึงข้าราชการในพ้ืนที่ ท้องถิ่นคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างบริเวณภายในคือถนนเข้าสถานปฏิบัติธรรม มีสระน้ าเดิมขุดลอกโดย 
อบจ.เพ่ือน าดินมาถมที่สร้างพ้ืนที่ปฏิบัติธรรม เกิดความยั่งยืนแน่นอนเพราะเริ่มจากการพ่ึงตนเอง 
จากการร่วมไม้ร่วมมือกันใช้หลักสาราณียธรรม สถานที่ตั้งซื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ในราคาประมาณ ๖ 
ล้านบาท โดยใช้เงินจากวัดท่าซุง ได้รับการสนับสนุนทุนก่อสร้างจากคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ท าบุญใน
ส่วนของนิยภัต รูปละ ๑ เดือน ปีละ ๑ ครั้ง สรุปเดือน ๑ วัดท่าซุงก็ให้สนับสนุนหน่วยมา ปีละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ทุกปี  



๘๗ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้คอยก ากับดูแล หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตให้ท า
หน้าที่ให้ดีที่สุดในภาระงานได้แก่ ๑) งานกิจการนิสิต ๒) งานบริการวิชาการแก่สังคม ๓) งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๔) งานประชาสัมพันธ์ อยู่ในองค์ประกอบที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องนิสิต มีโครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิต 
๒) โครงการศึกษาดูงานของนิสิต 
๓) โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
๔) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
๕) โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๖) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 
๒.๖.๔.๒ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการมีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชากรเป็นผู้คอยก ากับดูแล มีหัวหน้า

ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนในงานดังต่อไปนี้ ๑) งานการจัดการเรียนการสอน ๒) งานจัดการ
หลักสูตร ๓) งานทะเบียนละวัดผล ๔) งานห้องสมุด ๕) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ๗) งานประกันคุณภาพการศึกษา มีโครงการที่สอดคล้องกับการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
๑) โครงการจัดท าแผนพัฒนา แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
๒.๖.๔.๓ การบริหารงานวิจัย 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมกับคณาจารย์ ขับเคลื่อนงานวิจัยมีภาระงานชื่อว่า งานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
พันธกิจที่  ๒ การวิจัยและพัฒนา หมายถึง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับ

กระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์
ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕  ของบุคลากรทั้งหมด 

ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของผลงานวิจัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๒.๖.๔.๔ การบริหารงานการเงิน 
กลยุทธ์ที่ ๒๕ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ

ของวิทยาลัยให้มีภูมิคุ้มกัน 
๒.๖.๔.๕ การบริหารงานบุคลากร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร คอยก ากับดูแล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้

ขับเคลื่อนงานบริหารบุคคล เป็นการบริหารทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพ อยู่ในองค์ประกอบที่ ๔ มีโครงการดังนี ้



๘๘ 

๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยหน่วยวิทยบริการ จังหวัดอุทัยธานี 

๒) โครงการกีฬาบุคลากรสัมพันธ์  
๓) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและปฏิบัติการ  
๔) โครงการศึกษาดูงาน 

๒.๖.๕ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัวัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สืบเนื่องจากเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑  คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการน าของ พระครู
เกษมธรรมาลังการ เจ้าคณะอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๕ ได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดหมอนไม้ ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม เข้ารับการศึกษา
จ านวน ๔๗ รูป ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีความประสงค์จะศึกษาต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการศึกษาของตนให้สูงขึ้น เพ่ือที่จะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการศึกษาโดยเฉพาะพระสังฆาธิการ
และครูสอนพระปริยัติธรรม อีกทั้งให้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับ
พระภิกษุสามเณร เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ชินราช ร่วมกับ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าโครงการเปิดหน่วยวิทยบริการขึ้น
เพ่ือเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ณ วัดหมอนไม้ ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพ่ือให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์กับศาสตร์
ในสาขาวิชาการต่างๆ ให้สมกับพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ องค์ผู้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้ทรงวางไว้ 

๒.๖.๕.๑ การบริหารทั่วไป 
๑) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กับภาคส่วนต่างๆ  ของอุดมศึกษา 
๒) การบริหารจัดการสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร อาจารย์  

และบุคลากร  
๓) การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การ

เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับนักศึกษารุ่นใหม่ และกระบวนการรับนักศึกษา  
๔) พัฒนาวิจัยและการสร้างความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์  
๕) การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ

สู่ตลาดแรงงาน 
๖) การพัฒนาความเข้ม แข็งของสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 

การเงิน คุณ ภาพการศึกษา การก ากับมาตรฐาน 
 
 



๘๙ 

จุดแข็ง  
๑. หน่วยวิทยบริการฯจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
๒. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมสาขาที่จัดการเรียนการสอน  
๓. มีนิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการและ

วิชาชีพ  
๔. หน่วยวิทยบริการฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะสงฆ์ และหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึ่งเป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. หน่วยวิทยบริการฯควรพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ให้มาก

ยิ่งขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์

แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยภายในหน่วยวิทยบริการฯยังมีน้อยมาก 
แนวทางการปรับปรุง 
หน่วยวิทยบริการฯควรจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
จุดอ่อน 
 หน่วยวิทยบริการ หมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีบุคลากร

และนิสิตจ านวนไม่มาก การด าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงมีจ านวน
โครงการและตัวบ่งชี้ไม่มากเม่ือเทียบกับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย 

 หน่วยวิทยบริการ หมอนไม้ จังหวัด อุตรดิตถ์ ควรเพ่ิมจ านวนโครงการในการ
ด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยทุกส่วนงานจัดท าแผน
และโครงการตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องภายในปีงบประมาณปัจจุบัน 

โอกาส มีประชากร วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ มีบุคลากร
ทางพระพุทธศาสนามาก มีแหล่งทุนจากคณะสงฆ์จากความร่วมมือของพระสังฆาธิการ มีครูเกษียร
ราชการทั้งช่วยทางการบริหารจัดการ และช่วยทางวิชาการด้วย 

อุปสรรค กฎระเบียบในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ว่าด้วย เงินทุนส ารอง และ อ่ืนๆ ใน
การจัดตั้ง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเงินทุนส ารอง
ในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่ก าหนดไว้สูงมากถึง ๑๕ ล้านบาท ท าให้จังหวัดในภูมิภาคและชายแดนไม่
สามารถหาเงินทุนสารองได้ตามระเบียบในเวลาอันสั้นได้ จึงท าให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
บรรลุได้ยาก เกณฑ์การประเมินภายนอก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

๒.๖.๕.๒ การบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยให้อิสระกับหน่วยวิทยบริการในการบริหาร

จัดการแต่มีเรื่องการเปิดสาขาวิชาจะถูกก าหนดจากนโยบายส่วนกลาง การบริหารเป็นไปตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน มีการจัดท าแผนพัฒนา ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  



๙๐ 

๒.๖.๕.๓ การบริหารงานวิจัย 
มีแผนการพัฒนาผลงานทั้งในด้านงานวิจัย บทความวิชาการ เพ่ือสามารถนาไปนา

เสนอตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ 
๒.๖.๕.๔ การบริหารงานการเงิน 
ด้านการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมด้านนโยบายที่มุ่งเน้นให้น าวิธีการ

คิดต้นทุนด าเนินงาน และมีการน าระบบการประเมินสัมฤทธิผลของโครงการมาใช้ การบริหารงาน
ส่วนใหญ่ได้รับทุนจากพระสังฆาธิการ เช่น ทอดผ้าป่า เป็นต้น ไม่เน้นใช้งบประมาณของรัฐบาล 

๒.๖.๕.๕ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการ บุคคลจึงเป็นปัจจัยหลักท่ีมีศักยภาพมากที่สุด

จะท าให้วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล โดยใช้ระบบบริหารงานบุคคลเป็นกลไกขับเคลื่อน การได้มา
ซึ่งบุคคลกระท าเป็นกระบวนการต่อเนื่องชัดเจน มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาจากบุคคลภายใน
และภายนอกองค์กรพร้อมกับต้องพัฒนาบุคคลทุกระดับเสมอโดยวิธีการฝึกอบรมในรูปแบบของ
องค์กร เพ่ือขจัดอุปสรรคที่เกิดจากตัวบุคคล ทั้งนี้มีหลักวินัยในการลงโทษผู้ท าผิดและมีการ
บ ารุงรักษาบุคคลเสมอรวมถึงผู้มีผลงาน และการพ้นจากองค์กรเกิดจากการให้ออก ลาออก และการ
ตาย โดยมีแผนการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในสาขาวิชา ในระดับปริญญาเอก เพ่ือรองรับการ
พัฒนาของอาจารย์ประจ าสาขาให้เป็นไปตามเกณฑ์ ๒) มีแผนการเพ่ิมอัตราก าลังอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยให้มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

๒.๖.๖ หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
๒.๖.๖.๑ การบริหารงานทั่วไป 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ (ผอ.) นั้นคณะสงฆ์ตกลงกันว่าตราบใดที่ยังเป็นหน่วยวิทย

บริการต าแหน่งนี้เจ้าคณะจังหวัดเป็นโดยต าแหน่ง  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศผลการตรวจ

การประเมินหน่วยวิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม ผ่านการประเมิน ตัวแทนคณะสงฆ์น าโดยเจ้าคณะ
จังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ท าหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ โคกหนองรัก จ านวน ๕๐ ไร่ และได้มีการท าประชา
พิจารณ์ให้ด าเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมคณะสงฆ์
ระดับจังหวัด และที่ประชุมคณะสงฆ์ลงมติให้คณะสงฆ์แต่ละอ าเภอสมทบทุนก่อสร้างอาคาร ๑๕๐ ปี 
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง ๓ ปี และปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 
ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หนึ่งหลัง จ านวนเงิน ๕ ล้านบาท สร้างสาธารณูปโภคเข้าไปในพ้ืนที่ 
เช่น ไฟฟ้า ท าประปา ระบบการจ่ายน้ า โดยการรับรู้ของส่วนกลาง และทางหน่วยวิทยบริการ จังหวัด
มหาสารคามได้ท าโครงการของบประมาณสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสมัยทวารวดี จ าปาศรี 
จ านวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๓๐ ล้านบาท โดยผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม เป็น
ตัวแทนคณะสงฆ์รับเงินเข้ากองทุนเพ่ือสร้างอาคารหลังนี้ต่อไป 

 
 
 



๙๑ 

๒.๖.๖.๒ การบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม มี

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ รูป อาจารย์ล้วนจบปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีอาจารย์พิเศษไว้ ๕ คน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามที่มีความช านาญการในรายวิชาที่เปิดสอน ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั้ง 
๒ แห่งเป็นอย่างดี โดยท า MOU กัน อาจารย์ที่เชิญมาบรรยายส่วนใหญ่ล้วนเป็นศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผลการประกันคุณภาพภายในที่ผ่านมาได้ คะแนนรวม ๓.๕ 
ผลเป็นเช่นนี้เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยเช่าอาคารของโรงเรียนบาลีสาธิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย บริบทอาคารไม่เป็นสัดส่วน เป็นต้น 

การเรียนการสอน อาจารย์พิเศษที่มาบรรยายจะต้องมีต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นต้น 

นิสิตส่วนมากเป็นผู้บริหารวัด มีต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์จนถึงระดับ
จังหวัด และมีการคัดเลือกนิสิตที่เหมาะสม เพ่ือส่งนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ เช่นประเทศจีน 
และประเทศมาเลเซีย 

มีการจัดอบรมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ปี
ละ ๒ ครั้ง ทุกปี 

หน่วยวิทยบริการ ได้ท า MOU กับส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศูนย์เรียนรู้ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

๒.๖.๖.๓ การบริหารงานวิจัย 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีปฏิบัติงานตามภาระงาน ทางผู้บริหารได้

ประชุมและอนุมัติเงินสนับสนุนอาจารย์รูปละ ๕,๐๐๐ บาท ให้เริ่มต้นท างานวิจัยในชั้นเรียน ต่อมา
ได้รับโอกาสจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่งเสริมให้ทุก
ส่วนงานท าวิจัยในระดับสถาบัน จึงมีรอยปฏิบัติในการท าวิจัยระดับสถาบัน จึงได้จัดตั้งคลังวิจัยขึ้น
เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านวิจัยต่อไป 

๒.๖.๖.๔ การบริหารงบประมาณ  
ทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายบ้านเมืองหลายส่วนงานประชุมมีมติว่ามหาวิทยาลัยฝ่ายฆราวาสมี

แล้ว ต้องมีมหาวิทยาลัยฝ่ายสงฆ์ด้วย ดังนั้นหลายๆ ส่วนงานจึงผลักดันให้วิทยาลัยสงฆ์เกิดขึ้นใน
จังหวัดมหาสารคามโดยเร็ว จึงร่วมกันผลักดัน ระดมทุนเพ่ือสร้างอาคาร ๑๕๐ ปี ให้สมกับเมือง 
ตักสิลามหาสารคาม 

ทุนในการบริหารมหาวิทยาลัย มี ๑) จากงบประมาณแผ่นดินคิดตามค่าหัวของนิสิต     
๒) จากผู้บริจาค เป็นทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ เช่น ทุนนักธรรม บาลี ปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนก
บาลี คณะสงฆ์น ามาบริจาคปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เป็นประจ าทุกปี ทุนบริจาคจากการจัดกิจกรรมของ
สงฆ์ เช่น จัดงานฝังลูกนิมิต เจ้าอาวาสมีเงินส่วนหนึ่งบริจาคให้หน่วยวิทยบริการเป็นต้น 

๒.๖.๖.๕ การบริหารงานบุคลากร 
การบริหารงานบุคคลได้น าวงจรคุณภาพมาบริหารจัดการ ได้แก่การวางแผน การ

ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่จะต้องใช้เพ่ือ
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ท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การก าหนดเป้าหมาย เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยการก าหนดเป็นภาระงาน การปฏิบัติตามภาระงาน เมื่อวางแผน
การปฏิบัติงาน และบุคลากรร่วมกันด าเนินการตามแผนที่จัดท าไว้แล้ว สิ่งที่จะด าเนินการต่อไป คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีความสุข จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพก ากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล ราย
กลุ่ม รายหมวด รายฝ่าย เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน ให้การก าลังใจใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน และให้ให้รายงาน ความก้าวหน้าของการท างานเป็นระยะๆ ในที่ประชุมทุก
เดือน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่าการด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การพัฒนาปรับปรุง เมื่อบุคลากรแต่ละ
คน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลส าเร็จ เรียบร้อยแล้วก็ให้รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม แล้วน าเสนอผล การประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมประจ าเดือน
ต่อไป 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีนักวิชาการและผู้ท าการศึกษาวิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม ไว้ดังต่อไปนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัยและ

ด าเนินการจัดท าไว้หลายท่าน อันจะเป็นแนวทางส าคัญในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 

จักรวาล สุขไมตรี ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
จริยธรรมระดับอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า ๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้มีความเจริญขึ้นทั้งในเรื่องของ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อในการพัฒนาตนเอง องค์การ 
สังคม ซึ่งกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรม และให้การพัฒนา อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาถึง
แรงจูงใจภายในตัวของมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งแรงจูงใจที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีงาม ถูกต้อง มีอยู่ ๕ ประการ คือ ๑) การศึกษา 
๒ ครอบครัว ๓ การให้รางวัล ๔ ค่านิยม และ ๕ ความเชื่อทางศาสนา แต่กระนั้นก็ตามสภาพแวดล้อม
รอบตัวของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สื่อต่าง ๆ ก็มีผล อย่างมากต่อแรงจูงใจ
ของนักศึกษาเช่นกัน ๒) พ้ืนฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความแตกต่างกันย่อมมี
ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ ในสิ่ งที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่ งมีอยู่  ๔ ประการ คือ ๑ ครอบครัว ๒ 
สถาบันการศึกษา ๓ กลุ่มเพ่ือน และ ๔ สภาพแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา ๓) หลักธรรมทางพุทธ
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ศาสนาเป็นหลักให้มนุษย์มีวิถีทางในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง มีจริยธรรมที่ดีงาม 
โดยหลักธรรมที่มีความสอดคล้องกับจริยธรรมในการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ หลักกุศล
กรรมบถ ๑๐ เพราะเป็นหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต ถ้าประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็จะเกิดสิ่งที่ดี 
คือ ๑ กายสุจริต ๓ ได้แก่ไม่ท าให้ชีวิตสัตว์ตกล่วง ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ๒ วจีสุจริต ๔ 
ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
และ ๓ มโนสุจริต ๓ ได้แก่ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน ไม่คิดอาฆาตพยาบาทปองร้าย มีปัญญาอัน
เห็นชอบ เข้าใจอันถูกต้องที่ท าให้เกิดการกระท าอันถูกต้อง 

๒. ภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พบว่า เกิดจากตัวของนักศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ปัญหาด้านจริยธรรม
ทางกาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประพฤติ การปฏิบัติ การแสดงออกด้วยการกระท าที่สามารถพบ
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง ขาดการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนการปฏิบัติ ๒) ปัญหาด้านจริยธรรมทาง
วาจา เป็นปัญหาที่เก่ียวกับการใช้ค าพูดในการสื่อสาร หรือการใช้วาจา ในการด าเนินชีวิต โดยขาดการ
คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะพูดหรือใช้วาจา และ ๓) ปัญหาด้านจริยธรรมทางใจ เป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับการใช้ความคิดให้รู้ว่าสิ่งใดถูกต้อง ควรกระท า หรือสิ่งใดไม่ถูกต้องไม่ควรกระท า 

๓. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา โดยน า
หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบด้านการให้
การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่น การสังเกตจากสภาพเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามา
บูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ๒) รูปแบบด้านการฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรม
จัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มี
ทัศนคติเพ่ิมข้ึน ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้ดีขึ้น เช่น ยกเป็นกรณีศึกษา ชมภาพยนตร์หรือ
วีดิทัศน์ ทัศนศึกษา และน าทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 
มาฝึกอบรมนักศึกษาให้ซึมซับในจิตใจ และเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นบุคคล
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา จิตใจ ๓) รูปแบบด้านการพัฒนา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึก อารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความ
เจริญขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของ
นักศึกษาไปในสิ่งที่ถูกต้อง๖๗ 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการ
บริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะเด่นเป็นไปตามคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
                                                           

๖๗จักรวาล สุขไมตรี, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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การมีสายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความช านาญในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลที่
ส ารวจจากประชากร กลุ่มตัวอย่าง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้น ายึดหลักการบริหาร
จัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๒. ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในกลุ่มหรือมีบทบาทส าคัญในการน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นผู้มีอ านาจ มีความรู้ ความสามารถ มีอิทธิพล มีศิลปะ ในการน าหรือการจู งใจผู้อ่ืนให้
กระท าหรือด าเนินกิจการต่างๆ โดยมีเครื่องมือของผู้น าในการบริหารพัฒนาตน งาน และคนให้
บรรลุผลส าเร็จ โดยมีภาวะผู้น าที่มีศักยภาพในส่วนที่เป็นศาสตร์และศิลป์ในการเป็นผู้น าซึ่งมีลักษณะ
พิเศษของผู้ที่เป็นผู้น าทั้งเทคนิควิธีการและคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา อันประกอบไปด้วย 
(๑) คุณลักษณะภายใน ได้แก่คุณธรรมจริยธรรม ระบบคิด และศักยภาพในการใช้สติปัญญาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือใช้สติปัญญาเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดกับตนเองและสังคม (๒) คุณลักษณะ
ภายนอก คือมีบุคลิกลักษณะที่ดีพร้อมและสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน ด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้น า
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจ ๔ ด้าน โดยมีความสัมพันธ์กันระหว่างสุภาษิต ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยอิงอาศัยศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
ภาวะผู้น าของผู้บริหารอันเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมชาวพุทธและองค์กรพระพุทธศาสนา ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหาร
จัดการองค์กรด้านจักขุมา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นต้น มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านวิธู
โร คือเป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญช านาญในการบริหาร
จัดการในการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับมาตรฐาน  ซึ่งเป็น
การบริหารงานตามแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง (๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านนิสสยสัมปัน
โน คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้น า
แบบพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง๖๘ 

สรุป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเสี่ยงอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน ๔) ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๕) ความเสี่ยงด้านนโยบายของรัฐ และ๖) ความเสี่ยงด้านความ
                                                           

๖๘อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๕ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีคุณภาพในการจัดการศึกษา ๕ 
รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป ๒) 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารวิชาการ ๓) รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย ๔) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ๕) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เช่นมีการก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเป็นต้น จึงต้องใช้หลักทุติยปาปณิกสูตร 
ประกอบด้วย ๑) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรด้านจักขุมา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตน
ตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นต้น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมา
รถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้วย
ความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการองค์กรด้านวิธูโร คือเป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญ
ช านาญในการบริหารจัดการในการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล (๓) รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรด้านนิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลัก
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น 

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลัก
พุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) ลักษณะการจ้างงานนอกระบบมีลักษณะการจ้างงานแบบอิสระ ไม่มีการบันทึกอย่าง
เป็นทางการ ใช้การเจรจาต่อรองกันด้วยวาจา ไม่มีสัญญาการจ้างงานอย่างเป็นทางการ วิธีการจ้าง
งานเป็นแบบรายวัน จึงทาให้ลูกจ้างมีรายได้ที่ไม่แน่นอน หลักพุทธธรรมสาหรับการจ้างงานนอกระบบ
ประกอบไปด้วย พรหมวิหาร ๔ หลักธรรมในทิศ ๖ และ สังคหวัตถุ ๔ ส่วนหลักธรรมสาหรับลูกจ้าง
ประกอบด้วย หลักอิทธิบาท ๔ และหลักธรรมในทิศ ๖ เช่นเดียวกัน 

๒. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการจ้างงานนอกระบบ ประกอบไปด้วย ๑) ปัญหาทั้ง
นายจ้างและลูกจ้าง ไม่ได้นาเกณฑ์วัดมาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้ในการจ้างงาน ๒) นายจ้าง
ก าหนดค่าจ้างไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน ๓) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองแรงงาน แรงงานยังทางานเสี่ยงอันตราย และงานที่ทาไม่มั่นคง อีกทั้งมี
รายได้ที่ไม่ม่ันคงต่อการยังชีพ ๔) ขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๕) การมี
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งชิงตลาดแรงงานนอกระบบด้วยค่ าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า
แรงงานนอกระบบที่เป็นคนไทย 

๓. รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรมควรเป็นรูปแบบการ
ส่งเสริมแบบพหุภาคี กล่าวคือ เป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนายจ้าง ภาคแรงงาน รวมทั้งองค์กรภาคพระพุทธศาสนา ร่วมมือกัน
ด าเนินแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ ให้มีทักษะ มีจิตสานึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมในการจ้างงาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางาน รวมทั้งค่าจ้าง
สวัสดิการ แหล่งที่อยู่อาศัยแก่ลูกจ้างนอกระบบอย่างมีเมตตาธรรม๖๙  
                                                           

๖๙อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๖ 

คติยา อายุยืน ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า  

๑) การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรมของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า การบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. ขั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาให้มีความเป็น
ปกติ มีความเหมาะสม และมีความงดงาม ที่ช่วยในการเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากรให้มีความ
น่าเชื่อถือในสังคมมากยิ่งขึ้น ๒. ขั้นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางด้านจิตใจให้มีความตั้งมั่น มั่งคง   
และจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ที่ช่วยในการเสริมสร้างพ้ืนฐานให้เกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรและ ๓. ขั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอให้เกิด
เป็นประสบการณ์ท่ีจะน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

๒) สภาพปัญหาและสภาพทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า สภาพปัญหาใหญ่ๆ มีทั้งสิ้น ๕ ประการ ได้แก่ ๑. สภาพปัญหาด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. สภาพปัญหาด้านการบริการที่ดี ๓. สภาพปัญหาด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ ๔. สภาพปัญหาด้านการยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕. สภาพปัญหา
ด้านการท างานเป็นทีม จึงท าให้การพัฒนาไม่ตรงกับสมรรถนะของบุคลากรแต่ละคน เช่น ท างานไม่
ตรงกับสายงาน การถูกย้ายไปท างานด้านอ่ืน ข้อคุณธรรม จริยธรรม วินัย  ยังมีน้อย เพราะเน้นแต่
ทักษะ ฝีมือและความช านาญวิชาการ ไม่ได้เน้นคุณธรรม การเอาใจใส่หรือให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมีน้อย ขาดการร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการ ประเด็นเหล่านี้เป็นทั้งปัญหาและเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นที่จะท าให้
ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือพัฒนาแรงงานภาคใต้ตอนบน  

๓) กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบไปด้วย ๑. กลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตาม
หลักพุทธธรรมด้านการบริการที่ดี ๓. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ๕. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการ
ท างานเป็นทีม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เกิดพฤติกรรมที่ดี สามารปฏิบัติอยู่ในกรอบ กติกา กฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินัยซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (อธิสีลสิกขา) จนสามารถเกิดเป็นความมั่นคงตามมาตรฐาน
ทางจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ (อธิจิตตสิกขา) ของเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน (สพภ. ๑๑) ให้มีคุณสมบัติตามท่ีองค์กรต้องการ 
และเพ่ือการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ การ
ฝึกปฏิบัติ ๒ ประการดังกล่าว  เป็นรากฐานที่มีส่วนช่วยเสริมให้บุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด ความ
ช านาญ ประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันถ่วงที (อธิปัญญา
สิกขา)๗๐ 
                                                           

๗๐คติยา อายุยืน, “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๙๗ 

พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ตคุโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย 
พบว่า ด้านโครงสร้างองค์กร ขาดบุคลลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาด ารงต าแหน่ง  ด้านกลยุทธ์ ขาด
การมีส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดการบุคคลเข้าท างาน บุคลากรขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน ด้านรูปแบบ รูปแบบการบริหารมีความยึดหยุ่นไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ด้านระบบ ขาดการวาง
ระบบการท างานให้สอดคล้องกับต าแหน่ง ด้านค่านิยมร่วม ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด
ค่านิยมอัตลักษณ์รวมทั้งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านทักษะ บุคลากรใหม่ขาดทักษะในการ
ท างาน 

๒) แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทย พบว่า สมรรถนะ คือ ความสามารถที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าบุคคลอ่ืนๆ ใน
องค์กร สมรรถนะขีดความสามารถนี้ เป็นคุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะมี
ความสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะ
จ าแนกได้ ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับบุคคล ๒) ระดับกลุ่มในองค์กร ๓) ระดับองค์กร  

๓) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ตามแนวคิด ๗-S ของ 
McKinsey (McKinsey ๗-S Framework) ได้แก่ ๑) โครงสร้างองค์กร (Structure) คือ โครงสร้างที่
ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ ขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ ศักยภาพของผู้บริหาร ๒) กลยุทธ์ (Strategy) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นงานเกี่ยวกับงานวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ ๓) การจัดการบุคลากรเข้า
ท างาน (Staff)  มีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสายงานวิชาการ อย่างต่อเนื่อง ๔) 
รูปแบบ (Managerial Style) มีการวางแผนและพัฒนารูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๕) 
รูปแบบการจัดระบบ (System) คือ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๖) รูปแบบการสร้าง
ค่านิยม (Shared value) คือ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา  ๗) รูปแบบการพัฒนาทักษะ (Skill) คือ การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และ
ทักษะทางปัญญา๗๑ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
จักรวาล สุขไมตรี, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการให้ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ 
๒. ปัญหาด้านจริยธรรม ๓ ด้าน คือ กาย วาจา ใจ 
๓. รูปแบบใช้หลักกุศลกรรมบท ๑๐ 

                                                           
๗๑พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ตคุโณ) “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

๑) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรด้านจักขุ
มา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมอง
สภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมารถวางแผน
เตรียมรับหรือรุกได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
๒) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรด้านวิธูโร 
คือเป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น 
มีความเชี่ยวชาญช านาญในการบริหารจัดการในการ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

การจ้างงานแบบอิสระไม่เป็นทางการโดยใช้หลักธรรม 
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ หลักธรรมทิศ ๖ 

คติยา อายุยืน, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

การบูรณาการเ พ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ๓ 
ขั้นตอนคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและทาง
วาจา.การปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางด้านจิตใจและขั้นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ 

พระครูสิทธิวัฒนคุณ 
(พรพรหม ตคุโณ), 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่า ขาดบุคล
ลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาด ารงต าแหน่ง ขาดการมี
ส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ บุคลากรขาดประสบการณ์ใน
การท างาน รูปแบบการบริหารมีความยึดหยุ่นไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร ขาดการวางระบบการท างานให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่ง  ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยม 
อัตลักษณ์รวมทั้ ง เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ 
บุคลากรใหม่ขาดทักษะในการท างาน 

 
๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
อภิษฎาข์  ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนว

พุทธ ของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” พบว่า  
๑. บุคคลากรที่ท างานอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล สังกัดส านักงานการอุดมศึกษา

แห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ เป็นเพศชายจ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๗.๖ประชากรส่วนใหญ่  มีอายุ ๓๙-๔๖ ปี จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙ ประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่มี
จ านวนมากที่สุด คือ ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑ นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างาน ๑๑-๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 
มีจ านวน ๓๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒  



๙๙ 

๒. หลักธรรมทางพุทธศาสนาและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ  ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบรู้ในการ
ท างาน ควรศึกษาเพ่ิมเติมให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร มีความ
ยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง ซื่อสัตย์ จริงใจ นอกจากนี้ต้องมีความสามารถในการ
ประสานงานดี  บุคลิกภาพอบอุ่น  มีจิตใจกว้างขวาง รักเพ่ือนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัย
คนง่ายไม่หนีปัญหา ผู้บริหารควรยึดหลักอริยสัจ ๔ 

๓. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่ พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้าน
จักขุมา ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดต่าง พัฒนามี
สติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี  ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ นโยบายใหม่ ๒) องค์ประกอบด้านวิธุโร ประกอบด้วย 
ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร  ค านึงถึงความสามารถและ
ปัจเจกบุคคล มุ่งเกณฑ์ มุ่งงาน  มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ทักษะในการสื่อสารดี  และมีความสามารถใน
การท างานเป็นทีม ๓) องค์ประกอบด้านนิสสะยะสัมปันโน ประกอบด้วย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
มีบุคลิกภาพดี  มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย  มีความสามารถ
ครองใจคน ให้ค าแนะน าช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  
เมตตา กรุณา ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต๗๒ 

พระมหานพดล เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐมีประเด็นความเสี่ยงอยู่ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การด าเนินตามกลยุทธ์ของ
องค์กร และศักยภาพของบุคลากร ๒) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงโดย
อิงข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) ๙ องค์ประกอบ ซึ่งบาง
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” และ “ต้องปรับปรุง” ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน พบว่า 
มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับด าเนินงานมาจากการใช้จ่ายเงินขององค์กรไม่เป็นไปตามแผน และ
ศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ไม่เพียงพอหรือการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาไม่ตรงสาย และการปิด
งบประมาณที่ไม่เป็นปัจจุบัน ๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่า มีประเด็นความ
เสี่ยงจากการตีความในลักษณะที่มองต่างมุม การน าไปปฏิบัติ และการปรับแก้ไม่ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันและครอบคลุมการด าเนินงาน ๕) ความเสี่ยงด้านนโยบายของรัฐ พบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปรับรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐดังได้ช้า เพราะเป็น
องค์กรใหญ่มีส่วนงานมากและมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่าง มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่ทั่วถึง 
และเข้าใจกันคนละประเด็น ๖) ความเสี่ยงด้านความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการประชุม
                                                           

๗๒อภิษฎาข์  ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๐ 

เสวนาในการเตรียมความพร้อมน้อยมาก ยังไม่มีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมใน
การด าเนินงาน และมีการรณรงค์ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์น้อยไป   

๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐได้น าเสนอ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยใช้แนวคิด COSO-ERM (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Trade way Commission – Enterprise Risk Management) ซึ่งมี ๘ ด้าน 
ได้แก่ ๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective Setting) ๓) การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses) 
๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ๗) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
and Communication) ๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)๗๓  

พระประเสริฐ วรธมฺโม (ธิลาว) ได้วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสถานภาพเป็นบรรพชิต มากกว่าคฤหัสถ์ โดยเป็นบรรพชิต 
จ านวน ๒๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ และเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๑ 
มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปีจ านวน ๑๐๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ ระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๑๒๖ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๕ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรส่วนกลาง จ านวน 
๑๖๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙ เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๘๗ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ 
๕๗.๓๖ มีอายุการท างานระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๘๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ รองลงมา 
มีอายุการท างานระหว่าง ๑-๕ ปีจ านวน ๘๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๕ 

๒. การพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีนโยบาย
ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคน
แต่ยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนการก าหนดอัตราก าลัง
บุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระงานและเวลาท างาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการสรรหา
บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วเข้าบรรจุ ในต าแหน่งที่ว่าง ตลอดถึงมีการน าผลการ
ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แต่ยังขาดการสนับสนุนการเบิกจ่ายสวัสดิการ
แก่บุคลากรยังไม่ทั่วถึง 

๓. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมส่งเสริมให้บุคลากรท าความเข้าใจ
ในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน และเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์สัมพันธ์ โดย
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมช านาญและก่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานโดยปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกัน  
                                                           

๗๓พระมหานพดล เตชธมฺโม, “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๑ 

และกันมีการพัฒนางานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการน าหลักศีลมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาในสาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้นมีการ
สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรเล่าเรียนในระดับสูง โดยให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. การพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ในส่วน
ของนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเห็นที่สอดคล้องกันและสามารถตอบรับ
แผนการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑ มียุทธศาสตร์  

๕ ด้านคุมพันธกิจ ๔ ด้าน บวกเรื่องการบริหารจัดองค์กรเข้าไป ในแต่ละด้านมีความ
เกี่ยวข้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในแผนแล้วมีรายละเอียดเป็นตัวบ่งชี้ เป็นโครงการ โดยเฉพาะนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ก้าวหน้าในหน้าที่มากขึ้นเรียกว่ากระบวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา
ที่ต้องการศึกษาต่อทั้งสายวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ทุก
ปีงบประมาณถ้าบุคคลมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  

มีการก าหนดเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรโดยผ่านกระบวนให้การศึกษาสนับสนุนให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในชั้นที่
สูงขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ตามสายงานที่ตนเองปฏิบัติงาน เพ่ือน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง เพ่ิมทักษะในการท างานมีหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรโดยผ่านกระบวนให้การศึกษา๗๔ 

รัฐพล เย็นใจมา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า  

๑) ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมส าหรับการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย มี 
๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การท าความเขาใจในการเปลี่ยนแปลง (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
๓) การสร้างแรงบันดาลใจ ๔) การกระตุ้นทางปัญญา ๕) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริหารงานต้องบุคลากรซึ่งมีทั้งฝ่ายบรรพชิต ฝ่าย
คฤหัสถ์ ค านึงการบริหารงานของคณะสงฆ์ไทย และนโยบายภาครัฐ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
แนวคิดภาวะผู้น าที่ค่อนกว้างขวาง เป็นกระบวนการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องพยายามกระตุ้น
และโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานมีความพยายามในการท างานและคาดหวังผลลัพธ์ของการท างาน ส่งเสริมให้
ผู้ตามเกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม  และองค์กรการพยายามจูงใจ ผู้ร่วมงาน
หรือผู้ตามให้ท างานเพ่ือมุ่งผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน   

๒. สภาพของการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะที่
เด่น คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  มีการบริหารเชิงรุกมุ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีบทบาทส าคัญในการ
                                                           

๗๔พระประเสริฐ วรธมฺโม, “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๒ 

การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือยกระดับจิตใจและพัฒนาสังคม พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
พุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ มีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ ควรพัฒนาด้านการจูงใจให้บุคลากรน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  

๓. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่ามี 
๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป ๒) รูปแบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารวิชาการ ๓) รูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย ๔) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ๕) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ใน ๕ รูปแบบนี้มีองค์ประกอบหลัก ๒ องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ ๑ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การท าความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลง (Understanding Change) (๒) การมีอิทธิพลอย่างมีอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized 
Influence) (๓) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) (๔) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
(Intellectual Stimulation) และ (๕) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationship) และ
องค์ประกอบที่ ๒ พุทธธรรมกับประสิทธิผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑. 
(จักขุมา) มีปัญญามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๒. (วิธูโร) มีความรู้เฉลียวฉลาดมีความช านาญ ๓. (นิสสยสัม
ปันโน) มีความโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตา สร้างเป็นรูปแบบได B-TL : MODEL  ดังนั้น รูปแบบการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ต้องค านึงถึงบุคลากรเป็นหลัก 
เนื่องจากบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดี๗๕ 

กัญญาณัฐ จงมีสุข ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้บริหารพบว่า ๑) สภาพการมีส่วนร่วมด้านการให้ข้อมูล คือ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการถ่ายทอดข้อมูลจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค เนื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานใหญ่มีหน่วยงานย่อยจ านวนมากกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ๒) สภาพการมีส่วนร่วมในการเปิดรับความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็น คือ โอกาส
ที่จะมีเปิดรับความคิดเห็นซึ่งยังมีน้อย ความไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน เนื่อง
ด้วยมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ วัฒนธรรมองค์กร ถือความอาวุโส ล าดับอายุ ล าดับต าแหน่ง 
และความเกรงใจ การท างานโดยการเปิดรับความคิดเห็น จึงมีน้อย และผู้บริหารระดับต้นไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นที่ดีต้องมีองค์ความรู้ด้านการควบคุมภายในที่ถูกต้องและ
เพียงพอ ๓) สภาพการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนและตัดสินใจร่วมกันมาจากผู้บริหารระดับสูง ๔)
สภาพการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วม คือการตระหนักรู้ การรู้จริง รู้แน่ชัด ในการควบคุมภายในยัง
ไม่เพียงพอ และการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเป็นระดับที่ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม แต่เนื่องด้วยภาระงานที่ล้นมือของผู้บริหาร ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพการมีส่วนร่วมได้  
                                                           

๗๕รัฐพล  เย็นใจมา, “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๓ 

๒) สภาพองค์ประกอบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย 
ในปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบการควบคุมภายในด้านการศึกษา ส่วนองค์ประกอบอ่ืน การบริหารพัสดุ 
การบริหารสินทรัพย์ การบริหารรายได้ และการบริหารค่าใช้จ่าย ด าเนินการตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดโดยหน่วยงาน การจัดวางตามหลักการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในจะท าให้มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น และ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าผู้บริหารให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบการควบคุมภายในเรียงจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ๑) การติดตามประเมินผล ๒.๘๑ ๒) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.๗๗ ๓)
สารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๔๑ ๔) กิจกรรมการควบคุม ๒.๓๘ และ ๕) ความเสี่ยง ๒.๓๕ 

๓) รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ๑) การให้ข้อมูล เป็นส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมเป็นหลัก ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ ด้าน
จริยธรรม การบริหารบุคลากร ความรู้ด้านการควบคุมภายใน ๒) การเปิดรับความคิดเห็น เป็นส่วน
ร่วมด้านการประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นเรื่อง ปัจจัยเสี่ยง การระบุความ
เสี่ยง การจัดท าแผนปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ๓) การวางแผนร่วมกันและการตัดสินใจ เป็นส่วน
ร่วมก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นหลัก ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี  ตัดสินใจในการหามาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ๔) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม เป็นส่วนร่วมด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
หลัก ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย การเพ่ิม
ศักยภาพโดยการฝึกอบรมความรู้ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านการควบคุมภายใน๗๖ 

สุนันทกิจ เทียงเดช ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพปัญหาและสภาพทั่วไปของการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชี ด้านการ
วางแผน แผนงบประมาณประจ าปีออกไม่ทันต่อการบริหารจัดการ ท าให้ส่วนงานต่างๆ ไม่สามารถมี
แผนงบประมาณที่ชัดเจน รายรับและงบประมาณมาจากหลายแหล่ง ขาดการวางแผนด้านการเงิน
และบัญชี ด้านการจัดองค์กร เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหน่วยงานทั้งในกลางและส่วนภูมิภาคจ านวน
มาก โครงสร้างบุคลากรบุคลากรเฉพาะทางไม่สอดคล้องกัน และด้านบุคลากร สายงานปฏิบัติการ
วิชาชีพด้านการเงินและบัญชี ยังไม่เพียงพอต่อการบริหาร บุคลากรในสายงานที่จ าเป็นขาดแคลน 
ด้านการอ านวยการ ปัญหาการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร การจัดระบบเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท าให้มีปัญหาในการประสานงานและการเผยแพร่ข้อมูล ด้านการก ากับดูแล การจัดท าและ
รายงานผลทางด้านการเงินและบัญชีล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  

 

                                                           
๗๖กัญญาณัฐ จงมีสุข, “รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๔ 

๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่บุคลากรเห็นว่าสามารถลดความ
เสี่ยงได้มากที่สุดถ้าหากปฏิบัติ คือ “การติดตามให้เป็นไปตามกฎ กติกา” รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า ‘การ
ยอมรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” และ “การเคารพ กฎ ระเบียบ” ตามล าดับ 

๓. การน าเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยามหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ปฏิบัติถึงระดับผู้บริหาร ที่
ต้องร่วมกันในการสืบหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางป้องกันการควบคุม ร่วมกันทุกกระบวนการ
ท างาน ตามกลยุทธ์ที่ได้ ดังนี้ 

การประชุม อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์การจัดกิจกรรม เพ่ือการวางแผนทางการเงินและ
บัญชี ที่คณะท างานต้องร่วมกัน ศึกษาสาเหตุ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และก ากับดูแลติดตามกิจกรรม
ทางการบริหารการเงินและบัญชี เพ่ือควบคุมให้ เป็นไปตามนโยบายหน่วยงาน และทันต่อการปิด
งบประมาณประจ าปี    

การสร้างความสามัคคี อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือ โดยมีคณะ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี ต้องร่วมกันวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์การติดตามการเบิก -จ่าย ตาม
ระยะเวลาของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ การรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ เช่น รายเดือน 
รอบ ๓ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี  

การยอมรับหน่วยงานอื่น อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์การสร้างระบบเครือข่ายในการท างาน
ด้านการเงินและบัญชี ทั้งภายในและภายนอกเข้ามาตรวจสอบและติดตาม  

การเคารพ กฎระเบียบ อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์การจัดองค์กร ต้องมีหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงภายในให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบในการก ากับดูแลความเสี่ยง  

การปฏิบัติตามนโยบาย อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างองค์กร ให้รองรับ
และสอดคล้องการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบาย
หน่วยงาน 

การติดตาม อธิบายได้ว่า เป็นกลยุทธ์ในการรวบรวมหลักเอกสารและหลักฐาน การวาง
ระบบเอกสาร ทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการรับ การเบิก จ่าย จัดเอกสารข้อตกลงจัดซื้อ-จัดจ้าง 
สัญญาต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน โดยส่วนกลางก าหนดการ
ลงพื้นที่ท า Workshop๗๗ 

 

                                                           
๗๗สุนันทกิจ เทียงเดช, “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๕ 

พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐใน
ด้านการผลิตบัณฑิตยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดกลไกในการส่งเสริมวิชาการแก่นิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ บุคลากรน้อยเกินไป การแต่งตั้งผู้บริหารยังไม่ชัดเจนการจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่นและจัดตารางการเรียนการสอนมากเกินไป แต่บางหน่วย 
วิทยบริการจะมีความเด่นอยู่บ้างเพราะมุ่งเน้นด้านการวิจัย การท านุบ ารุงและส่งเสริมวิชาการแก่
สังคม รวมทั้งบางหน่วยก็ยังจัดการเรียนการสอนได้ดีมากเพราะเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็ด
จุดเด่นของจังหวัด 

๒. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของ
รัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแก่สังคมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ รองลงมาด้านการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ และด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ 

๓. รูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
สงฆ์  ในก ากับของรัฐ  พบว่า 

ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า หน่วยวิทยบริการจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยมีนิสิตเป็น
ศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมและการน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมกลไกการจัดการสอนให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น เพ่ิมประสบการณ์ของผู้บริการ ปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ต่อคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของบัณฑิต และการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการใฝ่รู้ใฝ่คิดที่จะท างานเพ่ือสังคมอยู่เสมอ 

ด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า จะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ ๓ มิติ ได้แก่ มิติคุณภาพของทรัพยากร มิติคุณภาพกระบวน และมิติคุณภาพของผลผลิต   
ภายใต้สภาพแวดล้อมใน ๔  องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร ด้านอาจารย์ และ
ด้านนิสิต ด้วยการจัดตั้งศูนย์การวิจัย การจัดการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับปริญญาโท การอุดหนุน
งบประมาณทางการวิจัยการจัดหาครูอาจารย์ที่เก่งด้านการวิจัย และการฝึกให้นิสิตท าวิจัยกับชุมชน 

ด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการ พบว่า จะต้องการฝึกอบรมครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการให้มากยิ่งขึ้น การก าหนดผู้ติดต่อประสานต้องให้ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ การสร้างโรงเรียนส าหรับการฝึกพระวิทยากร การจัดท าวารสารของหน่วย
วิทยบริการเพ่ือเป็นประโยชน์แก่การเป็นโรงเรียนฝึกทักษะทางวิชาการให้กับนิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ 

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พบว่า ก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนการบูรณาการการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงไปยัง
ศิลปวัฒนธรรมการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามผ่านครูสอนศีลธรรมการเสริมสร้างนักวิจัยท้องถิ่นการ
สร้างหลักสูตรทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการผลิตพระนักพัฒนาชุมชน และการฝึกฝนพระภิกษุให้มี
ศักยภาพ ทักษะในการถ่ายทอด และองค์ความรู้พ้ืนฐานของชุมชนก็จะสามารถสร้างโอกาสที่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาของหน่วยวิทยบริการ๗๘ 
                                                           

๗๘พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๖ 

ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ       
ของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า   

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน  และความต้องการในการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต 
๑๐ แห่ง พบว่า สภาพปัจจุบันและความต้องการของทุกภารกิจอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก 
โดยภารกิจงานด้านหลักสูตรมีรายละเอียดของภารกิจ ๔ ประการ ด้านการเรียนการสอนมี ๔ ประการ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี ๔ ประการ และด้านการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการมี  
๓ ประการ ส่วนด้านหน้าที่การบริหารงานวิชาการ โดยด้านหน้าที่การวางแผนมีรายละเอียดของ
หน้าที่ ๔ ประการ ด้านหน้าที่การจัดหน่วยงานและจัดบุคลากรมี ๕ ประการ ด้านหน้าที่การน ามี  
๕ ประการ และด้านหน้าที่ควบคุมมี ๔ ประการ๗๙  

อนันต์ เตียวต๋อย ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี ๗ องค์ประกอบ คือ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้เสียและพนักงาน ๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร ๓) เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ๕) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง ๖) การสร้างคุณภาพชีวิต
บุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ๒. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ องค์ประกอบและกระบวนการ ประกอบด้วย ๗  องค์ประกอบ 
๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน ๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน า
องค์กร ๓) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ๕) การใช้องค์กร
เป็นคู่เทียบเคียง ๖) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมี  
๘  กระบวนการ คือ การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง ๒) การจัดโครงสร้างองค์การและทีมงาน ๓) การ
จัดระบบเครื่องมือคุณภาพ ๔)  การประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร ๕) การก ากับติดตามและ
ประมวลผล ๖) การทบทวนการด าเนินงาน ๗) การให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จในการบริหารคุณภาพ 
และ ๘) การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จซึ่งรูปแบบดังกล่าว ได้รับการยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้สามารถน าไปใช้ได้๘๐  

นันทิยา น้อยจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ องค์ประกอบ คือ การก าหนด
ทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน การ
ติดตามและประเมินผล  วิสัยทัศน์  การบริหารจัดการ  การสนับสนุนทางการจัดการและการบริหาร
จัดการองค์กร   

                                                           
๗๙ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี , “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๔).  

๘๐อนันต์ เตียวต๋อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร,  ๒๕๕๑). 



๑๐๗ 

๒. ผลการทดสอบพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา๘๑  

พิชญาภา  ยื นยาว  ไ ด้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  “รู ปแบบการบริ ห า รทรั พยาก รบุ คคล ใน
สถาบันอุดมศกึษา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษานั้นประกอบด้วย  
๗ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การจัดองค์การ ๒) การติดต่อสื่อสาร ๓) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ๔) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ๕) การบริหารความเปลี่ยนแปลง ๖) จรรยาบรรณในวิชาชีพ ๗) การบริการที่ดี  

๒. รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การบริหารความเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และการบริการที่ดีกับกลุ่มตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการองค์การและการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน๘๒  

จเด็ด โพธิ์ศรีทอง ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพทั่วในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
บูรณาการ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐ 
โดยทั่วไปไม่คล่องตัวเท่าที่ควรจะเป็นตามระบบของการบริหารตามระบบราชการ เพราะอยู่ใน
รูปแบบของการบริหาร ๒ ส่วน คือ การบริหารที่อยู่ในส่วนของคณะสงฆ์ กับการบริหารในส่วนของ
ราชการ ซึ่งการบริหาร ๒ ส่วนนี้ ต่างกัน พระสงฆ์ท่ีเป็นผู้บริหารท่านจะใช้รูปแบบการบริหารแบบพ่อ
ปกครองลูก ค่อยเป็นค่อยไป มีอะไรก็ว่ากล่าวตักเตือน ไม่มีการลงโทษตามความผิด หรือตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ที่วางเอาไว้ จึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกรงกลัวต่อการกระท าผิด อีกนัย
หนึ่งผู้บริหารที่เป็นพระสงฆ์ ส่วนมากท่านเป็นพระเถระ มีงานปกครองคณะสงฆ์อยู่ในการก ากับดูแล 
จึงท าให้การเข้ามาบริหารงานในมหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลา เป็นสาเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชายกมาเป็น
ข้ออ้างในการท างานได้ ต่างจากส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารจะมีหน้าที่เพียง
ต าแหน่งเดียวในมหาวิทยาลัย  การบริหารจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เกรงกลัว มา
ท างานกันได้เต็มเวลา๘๓ 

 
 
 
 

                                                           
๘๑นันทิยา  น้อยจันทร์, “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐).   
๘๒พิชญาภา  ยืนยาว, “รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๒).   
๘๓จเด็ด โพธิ์ศรีทอง,“การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณา

การ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

อภิษฎาข์  ศรีเครือดง, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ 
๑) มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการ
วางแผน ไหวพริบปฏิภาณดี  ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ นโยบายใหม่  
๒) มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหาร  ความสามารถในการท างานเป็นทีม  
๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีบุคลิกภาพดี   

พระมหานพดล เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์),  
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ใน
ก ากับของรัฐ ๘ ด้าน ได้แก่  
๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
๒) การก าหนดวัตถุประสงค์  
๓) การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์  
๔) การประเมินความเสี่ยง  
๕) การตอบสนองความเสี่ยง  
๖) กิจกรรมการควบคุม  
๗) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
๘) การติดตามและประเมินผล 

พระประเสริฐ วรธมฺโม (ธิลาว), 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) 
น าหลักศีลมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการในองค์กร มีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้น มีการสนับสนุนในเรื่อง
ทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรเล่า
เรียนในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพล เย็นใจมา, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๗). 

พุทธธรรมกับประสิทธิผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี 
๓ ประการ ได้แก่  ๑. (จักขุมา) มีปัญญามีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ๒. (วิธูโร) มีความรู้เฉลียวฉลาดมีความช านาญ 
๓. (นิสสยสัมปันโน) มีความโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตา 

กัญญาณัฐ จงมีสุข,  
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘) 

๑. สภาพการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพบว่า  
๑) ผู้บริหารมีการถ่ายทอดข้อมูลการควบคุมภายใน จาก
ส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค  
๒) สภาพการมีส่วนร่วมในการเปิดรับความคิดเห็นยังมีน้อย 
๓) สภาพการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วม ในการควบคุม
ภายในยังไม่เพียงพอเนื่องด้วยภาระงานที่ล้นมือของ
ผู้บริหาร ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมได้ 

 



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ๒. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบ
การควบคุมภาย ได้แก่ การวางแผนร่วมกันและการ
ตัดสินใจ เป็นส่วนร่วมก าหนดกิจกรรมการควบคุมเป็นหลัก 
ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี  ตัดสินใจในการหามาตรการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

สุนันทกิจ เทียงเดช, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัย
พบว่า 
๑. สภาพปัญหาและสภาพทั่วไปของการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินและบัญชี ด้านการวางแผน แผนงบประมาณ
ประจ าปีออกไม่ทันต่อการบริหารจัดการ คุณภาพการ
บริหารจัดการงานการเงิน มีดังนี้ 
๑) การประชุม  ๒) การสร้างความสามัคคี ๓) การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ๔) การยอมรับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกเข้ามาตรวจสอบและติดตาม ๕) การเคารพ 
กฎระเบียบ ๖) การปฏิบัติตามนโยบาย 

ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๔). 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง พบว่า สภาพ
ปัจจุบันและความต้องการของทุกภารกิจอยู่ในระดับปาน
กลางและระดับมาก โดยมีภารกิจงานด้านหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การประชุม
อบรมสัมมนาวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การวางแผน
งานบุคคล การน า และด้านหน้าที่ควบคุม 

อนันต์  เตียวต๋อย, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๑). 

รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี ๗ องค์ประกอบ 
คือ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสียและ
พนักงาน ๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร ๓) เทคนิค
และเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
๕) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง ๖) การสร้างคุณภาพชีวิต
บุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๒  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

นันทิยา  น้อยจันทร์, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๑). 

วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ 
องค์ประกอบ คือ การก าหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วน
ร่วมในองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน 
การติดตามและประเมินผล  วิสัยทัศน์  การบริหารจัดการ  
การสนับสนุนทางการจัดการและการบริหารจัดการองค์กร 

พิชญาภา ยืนยาว, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๒). 

๑. ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถานศึกษานั้น  ได้แก่  ๑)  การจัดองค์การ ๒) การ
ติดต่อสื่อสาร ๓) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ๔) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  ๕ )  การบริหารความเปลี่ ยนแปลง ๖ ) 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ๗) การบริการที่ดี  

 ๒. รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ความเชี่ยวชาญในวชิาชีพ การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการบริการ
ที่ดีกับกลุ่มตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการองค์การและการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

จเด็ด โพธิ์ศรีทอง, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

สภาพทั่วในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของ
รัฐตาม พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลั ยสงฆ์
โดยทั่วไปไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ผู้บริหารที่เป็นพระสงฆ์ 
ส่วนมากท่านเป็นพระเถระ มีงานปกครองคณะสงฆ์อยู่ใน
การก ากับดูแล  จึ งท า ให้ การ เข้ ามาบริหารงานใน
มหาวิทยาลัยไม่เต็มเวลา เป็นสาเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชายก
มาเป็นข้ออ้างในการท างานได้  

 
๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม  
สรชัย อยู่นาค ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า 
เสนอรูปแบบการบริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธ

บูรณาการ พบว่า สร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น เป้าหมาย เงิน ต าแหน่ง และสวัสดิการ มีทฤษฎี
แรงจูงใจ ความต้องการของมาสโลว์ ควรน าหลักพุทธธรรมกับหลักวิชาการมาบูรณาการร่วมกัน 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ต้องสนองความต้องการของประชาชน รวดเร็ว ถูกต้อง ส่วนรูปแบบการ
บริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ อยู่ในระดับมาก  



๑๑๑ 

จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานของหน่วยงาน การจัดองค์กรตามหลัก
อิทธิบาท ๔ มีการฝึกอบรมพัฒนาสม่ าเสมอ การจัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นโดยการให้
รางวัลอย่างสม่ าเสมอ การบังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ มีการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
ประชาชน ในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว และประทับใจ มีการประสานงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 
มีงบประมาณเพียงพอแก่การบริหารงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีช่องทางการ
สื่อสารในหน่วยงานมีจิตเพียงพอและหลากหลาย มีการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การควบคุมตามหลักอิทธิบาท ๔ มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในหน่วยงาน พยายามให้
มีการเลื่อนต าแหน่ง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และตรวจสอบได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ มีการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผลการท างานของบุคลากร๘๔ 

พันธุ์ธัช แสนสุข ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจชาติ” ผลการวิจัยพบว่า 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยมีแนวคิด
เกี่ยวกับหลักในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย ๑. การวางมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ๒. การรวบรวมข่าวสาร ๓. การวางแผนส ารวจล่วงหน้า ๔. การใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ๕. 
ขบวนยานพาหนะ ๖. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ ๗. การให้ความร่วมมือจากตัวบุคคลส าคัญ 
และได้น าหลักอิทธิบาท ๔ อันประกอบด้วย ๑) ฉันทะ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ๒) วิริยะ ความ
เพียร ๓) จิตตะ อุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ ๔) วิมังสา ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการบูรณาการ ดังนี้ 

  (๑) ด้านการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย  คือ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รักในงานที่
ท าผูกสัมพันธ์ใจรักในบุคคลส าคัญที่เรารักษา มีจินตนาการ ท างานจริงจัง ใช้ปัญญาสอบสวน คิดรวบ
ยอดแบบมีองค์รวม  

  (๒) ด้านการรวบรวมข่าวสาร  คือ มีใจรักในการสืบสวนหาข่าว พยายามรวบรวม
ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคคลส าคัญ น ามาวิเคราะห์หาเหตุผลจากแหล่งข่าวที่ได้มา 

  (๓) ด้านการวางแผนส ารวจล่วงหน้า  คือ ฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจแผนล่วงหน้าที่ได้
วางไว้แล้ว พยายามท าตามแผนที่ได้วางไว้แล้วให้บรรลุเป้าหมาย 

  (๔) ด้านการใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจ  คือ ส่งเสริมให้ใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้คุ้มค่าในงานที่
ท า รักในหน้าที่ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ ท างานแบบมีจินตนาการ มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค
ทั้งหลาย มีปัญญารอบรู้คิดรวบยอดแบบมีองค์รวม งานนั้นจึงจะประสบความส าเร็จ 

  (๕) ด้านขบวนยานพาหนะ  คือ ต้องฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในรูปขบวน
ของบุคคลส าคัญเพ่ือที่จะพาบุคคลส าคัญหนีให้รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามอันเกิดข้ึนกับบุคคลส าคัญ 

                                                           
๘๔สรชัย อยู่นาค ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิง

พุทธบูรณาการ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๑๒ 

  (๖) ด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี มีความเข้มแข็งอดทนอดกลั้น 
ฉลาดกล้าหาญ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

(๗) ด้านการให้ความร่วมมือจากตัวบุคคลส าคัญ  คือ บุคคลส าคัญต้องมีความเชื่อมั่น
และมั่นใจในระบบการรักษาความปลอดภัย และให้ความส าคัญแก่ตัว เจ้าหน้าที่ผู้รักษาความ
ปลอดภัย๘๕ 

บุณรดา กรรณสูต ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

การบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักอิทธิบาท ๔ กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านฉันทะ คือผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียน ด้วยแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านวิริยะ คือผู้บริหารมีความเพียรพยายามท างานในต าแหน่งหน้าที่ด้วย
ความเสียสละเพ่ือโรงเรียน ชุมชน และสังคมส่วนรวม จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่การเรียนดี แต่
ฐานะครอบครัวยากจน และเด็กพิเศษ โดยระดมทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อความขาดแคลนและ
จ าเป็น ด้านจิตตะ คือผู้บริหารมีการจัดการส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมจัดท า
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนเพ่ือให้ครูและนักเรียนอ่านหนังสือ ด้านวิมังสา คือผู้บริหารมีการตรวจสอบ
วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎระเบียบ นโยบายทั้งงานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และ
งานบริหารทั่วไป๘๖ 

พระราชวชิรเมธี  ( วีระ วรปญฺโญ)  ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบภาวะผู้น าตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า  

รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๔), เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า มีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับมากทุกมิติ โดยประเภทที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ผู้น าก าหนดทิศทาง
ที่จะด าเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้าน
ความช านาญ ผู้น ามีความตั้งใจอดทน ต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้น าให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่
มอบหมาย เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์
ไทย ได้แก่ หลักทุติยปาปณิกธรรม ประกอบด้วย ๑) จักขุมา ๒) วิธุโร ๓) นิสสยสัมปันโน, หลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา ๒) อัตถัญญุตา ๓) อัตตัญญุตา ๔) มัตตัญญุตา ๕) กาลัญญุตา 

                                                           
๘๕พันธุ์ธัช แสนสุข ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ

รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจชาติ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๘๖บุณรดา กรรณสูต ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๑๓ 

๖) ปริสัญญุตา ๗) ปุคคลัญญุตา, หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) 
วิมังสา, หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑) ทาน ๒) ปิยะวาจา ๓) อัตถจริยา ๔) สมานัตตตา ซึ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวนั้น จะน าไปสู่การส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๘๗ 

วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงค์ ได้วิจัยเรื่อง “หลักการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่าอิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี
ข้อธรรม ๔ ข้อคือ ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
พยายาม จิตตะ ความคิดมุ่งไปอุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า วิมังสาความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง 
ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เพ่ือการครองตนประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้น า๘๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สรชัย อยู่นาค, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

เสนอรูปแบบการบริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า 
หลักพุทธธรรมกับหลักวิชาการมาบูรณาการร่วมกัน ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ต้องสนองความต้องการของประชาชน 
รวดเร็ว ถูกต้อง ส่วนรูปแบบการบริหารงานทะเบียนและ
บัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ อยู่
ในระดับมาก  
ได้แก่จัดท าแผนงานขององค์กรตามหลักอิทธิบาท ๔ การ
บังคับบัญชาตามหลักอิทธิบาท ๔ มีการประสานงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ มีการควบคุมตามหลักอิทธิบาท ๔  

พันธุ์ธัช แสนสุข, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘). 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติ งานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้ 
๑) ฉันทะ ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  
๒) วิริยะ ความเพียร  
๓) จิตตะ อุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ  
๔) วิมังสา ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา 

 
 
                                                           

๘๗พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) “รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๘๘วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงค์, “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์ 
ปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐). 



๑๑๔ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

บุณรดา กรรณสูต, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘) 

การบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เพราะ ด้านฉันทะ คือผู้บริหารส่งเสริมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านวิริยะ คือ
ผู้บริหารมีความเพียรพยายามท างานในต าแหน่งหน้าที่ด้วย
ความเสียสละ ด้านจิตตะ คือผู้บริหารมีการจัดการส่งเสริม 
สนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านวิมังสา คือ
ผู้บริหารมีการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
กฎระเบียบ ทั้งงานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงาน
บริหารทั่วไป 

พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ), 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๘) 

รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  หลั ก พุทธธ ร รมที่ ส่ ง เ สริ มภาวะผู้ น า ตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้แก่ 
หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ ๒) วิ ริยะ  
๓) จิตตะ ๔) วิมังสา เป็นต้น 

วรภาส ประสมสุข และ 
นิพนธ์ กินาวงค์, 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๐) 

หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม 
๑. อิทธิบาท ๔ เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ  
๒. ธรรม ๔ ข้อคือ ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร คือ 
ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม จิตตะ ความคิด
มุ่งไปอุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า วิมังสาความไตร่ตรอง   
๓.ควรยึดหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เพ่ือการครองตนประยุกต์ใช้
กับทักษะภาวะผู้น า 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และเอกสารผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และได้สรุปมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๓  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 

อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
1) ฉันทะ  
2) วิริยะ 
3) จิตตะ 
4) วิมังสา 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑) การบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม 
2) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 
3) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 
4) การบริหารการเงินตามหลักพุทธธรรม 
5) การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 

การบริหารจัดการ 
๑) การบริหารงานทั่วไป 
2) การบริหารงานวิชาการ 
3) การบริหารงานวิจัย 
4) การบริหารการเงิน 
5) การบริหารงานบุคลากร 



  
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัย       
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑.๑  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้การศึกษาแบบส ารวจ  (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๐ รูป/คน  

 
3.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

๓.๒.๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
  ประชำกร ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวนทั้งหมด 139 รูป/คน  

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 103 รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ
ร้อยละ 5 (0.05) ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

     
)(eN

N
n

21
  



๑๑๗ 

โดย n  =  จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  =  จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
   e   = ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 

0.05 
สามารถแทนค่าได้ดังนี้ 

  n  =        139 
 
   n  =  103 
 ดั้งนั้น การสุ่มตัวอย่างจากประชากรจ านวน ๑๓๙ รูป/คน  
 
ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
๑. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

23 
 

17 
๒. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 

24 
 

18 
๓. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระ

อารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

25 19 
๔. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม 
 

24 18 
๕. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม 

อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
 

21 16 
๖. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 
 

22 16 
 139 103 

 
๓.๒.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน มีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสัมภาษณ์  ๑) ผู้ทรง 
คุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๖ ท่าน ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน ๖ 
ท่าน และ ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จ านวน ๖ ท่าน 

1+[139 x (0.0025)] 



๑๑๘ 

1. พระราชปริยัติกวี  (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

4. พระครูปริยัติกิตติธ ารง (ทองขาว กิตฺติธโร),รศ.ดร. คณะบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6. พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

7. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดี ฝ่ า ย วิ ช าการ  คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

8. พระมหาธิติ อนุภทฺโท อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

9. พระอุทัยธรรมานุวัตร (มนัส สมชาโน), ดร. ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

10. พระครูอนุกูลวชิรกิจ (อ านวย อินฺทวณฺโณ) รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

11. พระครูเกษมธรรมาลังการ (อุดร เขมธมฺโม) รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ 
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ์

12. พระครูเกษมอรรถากร (วิรัตน์ อุปสฺนโต) ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง 

13. พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร), ดร. ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

1๔. พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร), ดร. ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

15. พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  
วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง 

16. ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๗. นายสมบุญ ทิพรังศรี รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 



๑๑๙ 

18. นายชาญชัย เพียงแก้ว หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)      
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑0 รูป/คน 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions)   

ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.วังน้อย) 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. พระครูวินัยธรอเนก เตชวโร,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๔. ผศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
๕. ผศ. ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
๖. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๗. อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๘. ผศ. ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๙. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๑๐. อาจารย์ ดร.วสุกิจจ์ เหลา่อินทร์ อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการ  

จังหวัดอุทัยธานี 
 
3.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

๓.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎกและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ ์ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 



๑๒๐ 

ตอนที่ ๒ สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารการเงิน และการบริหารงานบุคลากร จ านวน ๒๕  ข้อ ดังนี้ 

๑) ด้านบริหารงานทั่วไป  จ านวน ๕ ข้อ 
๒) ด้านบริหารงานวิชาการ  จ านวน ๕ ข้อ 
๓) ด้านบริหารงานวิจัย  จ านวน ๕ ข้อ 
๔) ด้านบริหารงานการเงิน  จ านวน ๕ ข้อ 
๕) ด้านบริหารงานบุคลากร  จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๓ สอบถามเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ และ 4) วิมังสา จ านวน ๒๐ ข้อ ดังนี้ 

๑) ด้านฉันทะ  จ านวน ๕ ข้อ  
๒) ด้านวิริยะ  จ านวน ๕ ข้อ 
๓) ด้านจิตตะ  จ านวน ๕ ข้อ 
๔) ด้านวิมังสา  จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๔ สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๒๐ ข้อ ประกอบด้วย  

๑) การบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม จ านวน ๔ ข้อ 
๒) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม จ านวน ๔ ข้อ 
๓) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม จ านวน ๔ ข้อ 
๔) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม จ านวน ๔ ข้อ 
๕) การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม จ านวน ๔ ข้อ 

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ ๒ ตอนที่ ๓ ตอนที่ ๔ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวม
คะแนน (Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert 
type) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน   ๕ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนน   ๔ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดับมาก 
คะแนน    ๓ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน   ๒ หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดับน้อย     
คะแนน    ๑  หมายถึง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหาร อยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

 ๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 ๑) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของศูนย์การ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังกล่าวข้างต้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาและตัดข้อความที่สื่อความหมาย      ไม่
ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 



๑๒๑ 

 ๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ รูป/คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและทางด้าน
เครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ๕ ท่าน ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 3.๓  แสดงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.วังน้อย) 
๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. ผศ. ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
๔. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 
๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 ๕) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหา
ค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร๑ ดังนี้คือ 
    IOC   =      ∑R 
 เมื่อ         IOC    =    ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 
      ∑R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด                
 โดยที่       +๑      =    แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
      ๐      =    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
    - ๑      =    แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

                                                           

 ๑พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 

N 



๑๒๒ 

 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน ๖๕ 
ข้อ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความสอดคล้อง
ทั้ง ๖๕ ข้อ ได้ค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ 
 ๓. กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าไปทดลองใช้ (Try Out) กับการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยการขออนุญาตน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ านวน ๓๐ คน 
จ านวน ๓๐ รูป แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์  หาค่าความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๒ ดังนี้คือ 
 

  α = 
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เมื่อ  α  =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
  k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 
  2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

  
2

ts
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เท่ากับ ๐.๙๕๖ ซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม “มีค่าระหว่าง ๐.๗๐-๑.๐๐”๓ จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๖๕ ข้อ ซึ่ง
บ่งชี้ให้เห็นว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า ๐.๗๐ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง สามารถน าไปใช้วัดระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อจากนั้นน า
แบบสอบถามมาจัดพิมพ์แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

                                                           

 ๒J. Cronbach Lee, Essential of Psychological Testing, 3nd ed., (New York : Harper & 
Row Publishers, 1974), p.161. 
 ๓สุจินต์ ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 



๑๒๓ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี คือ ๑) การ
สังเกต (Observation) ๒) ต าราและเอกสาร (Texts & Documents) ๓) การสัมภาษณ์ (Interviews) 
๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & Video Recording)๔ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์ 
เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง ค่านิยมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆ ได้มีปฏิกิริยาต่อ
เหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกิดข้ึนในอดีตมาพรรณนาได้ 

๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก   
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย  
 ๓) ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์  
 ๔) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๖) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  

๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม 
ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้
ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓) สนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ ๑) ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากอินเทอร์เน็ต บทความ ต ารา รายงานวิจัยหรือบทความ ๒) น าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาสร้างประเด็นค าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓  
                                                           

 ๔D.Silverman, Doing Qualitative Research : A Practical Handbook, (London : Sange, 
220), p.90. 



๑๒๔ 

๓) เสนอร่างเครื่องมือ ประเด็นการสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะน า 

 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ 
ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และหลักอิทธิบาท 4  และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การบริหารงานทั่วไป ๒) การบริหารงาน
วิชาการ ๓) การบริหารงานวิจัย ข้อ ๔) การบริหารงานการเงิน และ๕) การบริหารงานบุคลากร ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
แจ้งไปยังศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๐๓ คน เพื่อท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เอกสาร และแจกแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือจาก  ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๖ แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม
กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
  ๒. ติดต่อประสานศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือนัดหมาย วัน เวลา ในการแจกแบบสอบถาม 
  ๓. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
  ๔. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  ๕. ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามที่ได้รับการตอบไม่สมบูรณ์หรือมีร่องรอย
ระบุถึงการไม่ตั้งใจท าแบบสอบถามโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
  ๖. ท าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย 
 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูป/คน จะใช้
การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลการส ารวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบท
เนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และ
เคลื่อนไหว ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 



๑๒๕ 

 ๑. ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒. ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เพ่ือก าหนดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของศูนย์การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๐ รูป/คน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ
โดยค ารับรองของผู้อ านวยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือขอให้
เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ณ วัน เวลา ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ใน
การสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว  
 
3.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น า
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย  

๑) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี่ (Frequency)  

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไป การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารการเงิน และการบริหารงานบุคลากร วิเคราะห์โดย
ใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) ฉันทะ 
2) วิริยะ 3) จิตตะ และ 4) วิมังสา วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 



๑๒๖ 

๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) ระบบงานคล่องตัว ๒) สาขาที่เปิดตรงความต้องการของ
ผู้เรียน/สังคม ๓) การเผยแพร่งานวิจัย ๔) งบประมาณเพียงพอ และ ๕) การพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ ๒ ตอนที่ ๓ ตอนที่ ๔ ตามเกณฑ์การวัดชนิดประมาณค่าตัดสินระดับความคิดเห็น
ส าหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า ๕ ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์การวิเคราะห์และแปลความ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ มีมีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับน้อยที่สุด 
 ส าหรับการแปลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)     ความหมาย 
 ต่ ากว่า ๐.๕๐  สอดคล้องกัน มากท่ีสุด 
 ๐.๕๑-๐.๙๙  สอดคล้องกัน มาก 
 ๑.๐๐-๑.๔๙  สอดคล้องกัน ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๑.๙๙  สอดคล้องกัน น้อย 
 ๒.๐๐ -ขึ้นไป  สอดคล้องกัน น้อยที่สุด๕ 

๕) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์
ที่ระดับนัยส าคัญท่ี ๐.๐๑ ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
 ลักษณะของความสัมพันธ์ (r)  
 ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  
  สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก  
  สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
 ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ 
  มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางบวก 
  มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางลบ 

                                                           

 ๕บุญส่ง  นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๐). 



๑๒๗ 

 ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ 
  ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
 โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้ 
 ๐.๘๐ – ๑.๐๐ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 ๐.๖๐ – ๐.๗๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
 ๐.๔๐ – ๐.๕๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 ๐.๒๐ – ๐.๓๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 ๐.๐๐ – ๐.๑๙ หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก๖ 
 ๗) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ของศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และแจกแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากบุคลากรของศูนย์การศึกษาส่วนงานนอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือศูนย์การศึกษาส่วนงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 
  ๒) ติดต่อศูนย์การศึกษาส่วนงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือนัดหมาย วัน เวลา ในการแจกแบบสอบถาม 
  ๓) จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
  ๔) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ 
  ๕) ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามที่ได้รับการตอบไม่สมบูรณ์หรือมีร่องรอย
ระบุถึงการไม่ตั้งใจท าแบบสอบถามโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
  ๖) ท าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ด้วยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) เพ่ือก าหนดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของศูนย์การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังนี้ ๑) ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ 10รูป/
คน เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มเฉพาะ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
กระบวนการ สถานที่ วันและเวลาในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓) จัดเตรียมประเด็น
ค าถาม โครงร่าง และเอกสารให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  ๔) ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา 
สถานที่กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ๕) จัดเตรียมสถานที่  ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง ๖) ท า
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และรายงาน
ผลการวิจัย 

                                                           

 ๖ยุทธ ไกยวรรณ์, กุสุมา ผลาพรม, พ้ืนฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๓), หน้า ๒๒๙.   



๑๒๘ 

๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนกลุ่มเฉพาะมาถอดเสียงและบันทึกเป็น
ข้อความ 

๒) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนกลุ่มเฉพาะมาจดบันทึกจ าแนกเป็น
ประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบท (Context) 

๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอเป็นความเรียงต่อไป 



 

 
บทท่ี ๔ 

ผลการวจิัย 
 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖ จังหวัด จ านวน ๑๓๙ รูปหรือคน สุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๖๐ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอย การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๗ รูป/คน เลือก
แบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๐ 
รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากท้ังสองขั้นตอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

๔.๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

๔.๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยการสนทนากลุ่ม  

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไป คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา สถานะ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

 



๑๓๐ 

ตารางที ่๔.๑ จ านวนและร้อยละของบุคลากรสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๑๐๓) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๖๖ ๖๔.๑ 
หญิง ๓๗ ๓๕.๙ 

อาย ุ   
๒๐ - ๓๐ ปี ๑๖ ๑๕.๕ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๓๘ ๓๖.๙ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๒๘ ๒๗.๒ 
๕๑  ปีขึ้นไป ๒๑ ๒๐.๔ 

วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาโท ๕๘ ๕๖.๓ 
ปริญญาโทขึ้นไป ๔๕ ๔๓.๗ 

สถานะ   
ผู้บริหาร ๑๗ ๑๖.๕ 
อาจารย์ ๕๖ ๕๔.๔ 
เจ้าหน้าที่ ๓๐ ๒๙.๑ 

รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๗๓ ๗๐.๙ 
๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๓๐ ๒๙.๑ 

ประสบการณ์ในการท างาน   
ต่ ากว่า ๕ ปี ๕๗ ๕๕.๓ 
๕ ปีขึ้นไป ๔๖ ๔๔.๗ 

รวม ๑๐๓ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๐๓ รูปหรือคน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน ๖๖ รูปหรือคน (ร้อยละ ๖๔.๑)  เป็นเพศหญิงจ านวน ๓๗ คน (ร้อยละ ๓๕.๙) 

ในส่วนของอายุ พบว่าส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๓๘ รูปหรือคน (ร้อยละ 
๓๖.๙) มากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๒๘ รูปหรือคน (ร้อยละ ๒๗.๒) อายุ 
๕๑  ปีขึ้นไป จ านวน ๒๑ รูปหรือคน (ร้อยละ ๒๐.๔) และอายุระหว่าง ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๖ รูปหรือ
คน (ร้อยละ ๑๕.๕) ตามล าดับ 

ในส่วนของการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาโท จ านวน ๕๘ รูปหรือคน 
(ร้อยละ ๕๖.๓) และระดับปริญญาโทข้ึนไป จ านวน ๔๕ รูปหรือคน (ร้อยละ ๔๓.๗) ตามล าดับ 



๑๓๑ 

ในส่วนของสถานะ พบว่าส่วนใหญ่มีสถานะเป็นอาจารย์ จ านวน ๕๖ รูปหรือคน (ร้อยละ 
๕๔.๔)  เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓๐ รูปหรือคน (ร้อยละ ๒๙.๑)  และเป็นผู้บริหาร จ านวน ๑๗ รูปหรือคน 
(ร้อยละ ๑๖.๕) ตามล าดับ 

ในส่วนรายได้ต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๓ รูปหรือคน 
(ร้อยละ ๗๐.๙) และมีรายได้สูงกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๐ รูปหรือคน (ร้อยละ ๒๙.๑) ตามล าดับ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทั้ง ๕ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป ๒) ด้าน
การบริหารงานวิชาการ ๓) ด้านการบริหารงานวิจัย ๔) ด้านการบริหารการเงิน และ ๕) ด้านการ
บริหารบุคลากร โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม 
(n=๑๐๓) 

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
นอกสถานที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

การบริหารงานทั่วไป ๒.๘๙ ๑.๐๗ ปานกลาง 
การบริหารงานวิชาการ ๓.๕๑ ๐.๘๘ มาก 
การบริหารงานวิจัย ๒.๘๒ ๐.๖๘ ปานกลาง 
การบริหารงานการเงิน ๓.๖๑ ๐.๖๕ มาก 
การบริหารงานบุคลากร ๓.๖๖ ๐.๗๗ มาก 

รวม    ๓.๓๐ ๐.๘๑ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๘๑ โดยด้านการบริหารงานบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ๓.๖๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๐.๗๗ รองลงมาคือ การบริหารงานการเงิน มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๕ รองลงมา
คือ การบริหารงานวิชาการ  มีค่าเฉลี่ย ๓ .๕๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐ .๘๘ รองลงมาคือ  
การบริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๗ และล าดับสุดท้ายคือ การ
บริหารงานวิจัย มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๘ 

 
 
 
 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป 

(n=๑๐๓) 
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานทีต่ั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

มีการน าแนวคิด การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้
ในการบริหารองค์กร  

 
๒.๖๐ 

 
๑.๕๓ ปานกลาง 

มี น โ ยบายการก า กั บดู แลองค์ ก า รที่ ดี แ ละ
ก าหนดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต 

 
 

๓.๐๘ 

 
 

๑.๑๔ 

 
 

ปานกลาง 
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน 
สอดคล้องกันมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ๓.๑๙ ๐.๙๑ ปานกลาง 
มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ดี  และระบบตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกัน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา ๓.๒๒ ๐.๘๐ ปานกลาง 
สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน    ๒.๓๗ ๑.๔๙ น้อย 

รวม ๒.๘๙ ๑.๐๗ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไป รวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๙ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๗ โดยมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและระบบ
ตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกันคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยปานกลางที่ คือ ๓.๒๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๐ รองลงมาคือ มีโครงสร้างองค์กรและ
ระบบการบริหารงาน สอดคล้องกันมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๙ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๙๑ รองลงมา มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและก าหนดให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต มีค่าเฉลี่ย ๓.๐๘ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๑๔ รองลงมามีการน าแนวคิด การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์กร  
มีค่าเฉลี่ย ๒.๖๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๕๓ และมสีถานที่ตั้ง อาคารเรียน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ๒.๓๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๗  

 
 
 



๑๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการ 

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ระดับความเห็น 
X  S.D. แปลผล 

ให้ความส าคัญต่อผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีกิจกรรมและนิทัศการที่ส่งเสริมต่อการ
เรียนการสอน 

 
 

๓.๓๔ 

 
 

๑.๑๗ ปานกลาง 
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
๓.๕๗ 

 
.๙๐ มาก 

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ  

 
๓.๕๗ 

 
๑.๐๒ มาก 

จัดการศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ต่างๆ ในสังคม 

 
 

๓.๖๗ 

 
 

.๘๖ มาก 
สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ ๓.๓๘ ๑.๒๘ ปานกลาง 

รวม ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการการบริหารวิชาการ รวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๕  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า จัดการศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในสังคม มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๖ รองลงมา ได้แก ่ 
ข้อที่ว่า สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๙๐ รองลงมา ข้อที่ว่า พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันต่างๆ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๒  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ได้แก่ข้อที่ว่า สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๑.๒๘ และให้ความส าคัญต่อผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมและนิทัศการที่ส่งเสริมต่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๑๗  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๓๔ 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการ
บริหารงานวิจัย 

(n=๑๐๓) 
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัย 

ระดับความเห็น 
X  S.D. แปลผล 

มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัย
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ รับฟังและ
เรียนรู้ความต้องการของสังคม  

 
 

๒.๗๓ 

 
 

๑.๑๐ ปานกลาง 
จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกั บ
สถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัย 

 
 

๒.๙๒ 

 
 

๑.๑๕ 

 
 

ปานกลาง 
การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจัดตั้งหน่วยงาน ประสาน งานวิจัย
ระดับสถาบัน 

 
 
 

๒.๘๑ 

 
 
 

๑.๑๖ ปานกลาง 
สถานศึกษานอกที่ตั้งมีกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยส าหรับบุคลากรและลูกจ้างให้มีผลงาน
ทางวิชาการ 

 
 

๒.๘๙ 

 
 

๑.๒๐ ปานกลาง 
การสนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัย
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย 

 
 

๒.๗๓ 

 
 

๑.๑๐ ปานกลาง 
รวม ๒.๘๒ ๑.๑๔ ปานกลาง 

 
จากตารางที่  ๔.๕ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัย รวมมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย ๒.๘๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๑๔  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัยมีค่าเฉลี่ย ๒.๙๒ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๑๕ รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า สถานศึกษานอกที่ตั้งมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
บุคลากรและลูกจ้างให้มีผลงานทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๒๐  
รองลงมา ข้อที่ว่า การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจัดตั้งหน่วยงาน ประสาน งานวิจัยระดับสถาบัน มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๑.๑๖ รองลงมา ข้อที่ว่า มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ รับ
ฟังและเรียนรู้ความต้องการของสังคม และการสนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กร



๑๓๕ 

ต่างๆ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย มีค่าเฉลี่ย ๒.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๑๐ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารการเงิน 
(n=๑๐๓) 

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ด้านการบริหารการเงิน 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

น าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร เพ่ือ
ลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 

๓.๖๐ 

 
 

๐.๗๐ มาก 
มีความพยายามในการหารายได้ที่หลากหลาย
แหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได ้

 
๓.๖๘ 

 
๐.๖๙ มาก 

สถานศึกษานอกที่ตั้ งมีสภาพทางการเงินที่
เพียงพอต่อการบริหารและการจัดกิจกรรมต่างๆ  

 
๓.๗๓ 

 
๐.๘๑ มาก 

สถานศึกษามีนโยบาย มีการจัดท าแผนการเงิน 
และน าแผนไปปฏิบัติ  

 
๓.๕๗ 

 
๑.๐๕ มาก 

มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และบัญชี 
ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได ้

 
๓.๔๙ 

 
๑.๐๔ ปานกลาง 

รวม ๓.๖๑ ๐.๘๖ มาก 
 

จากตารางที่  ๔.๖ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารการเงิน รวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระบบการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้  มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ๓.๔๙ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๔ ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ข้อที่ว่า 
สถานศึกษานอกท่ีตั้งมีสภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๑ รองลงมา ข้อที่ว่า มีความพยายามในการหารายได้ท่ีหลากหลาย
แหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๙ รองลงมา ข้อที่ว่า น า
หลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร  เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๐ และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อ
ที่ว่า สถานศึกษามีนโยบาย มีการจัดท าแผนการเงิน และน าแผนไปปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๗ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๕ ตามล าดับ 

 



๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารบุคลากร 

(n=๑๐๓) 
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคลากร 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีการก าหนดปัจจัยการสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานและให้ เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร 

 
 

๓.๖๗ 

 
 

๐.๙๗ มาก 
สถานศึกษามีหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ของสถาบัน 

 
๓.๔๘ 

 
๑.๒๔ ปานกลาง 

สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรร
หา บรรจุ และแต่งตั้ง  

 
๓.๕๖ 

 
๑.๐๙ มาก 

สถานศึกษามีระบบการ เ พ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้
ความสามารถ และความคุ้มค่าของการพัฒนา
หรือฝึกอบรมบุคลากร 

 
 
 

๓.๗๗ 

 
 
 

๐.๙๒ มาก 
สถานศึกษามีการปรับโครงสร้างบุคลากรให้
เพียงพอกับงานและงบประมาณของหน่วยงาน 

 
๓.๘๓ 

 
๐.๙๔ มาก 

รวม ๓.๖๖ ๑.๐๓ มาก 
 
จากตารางที ๔.๗ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารงานบุคลากร รวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานศึกษามี
หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ของสถาบัน มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๒๔ ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ข้อที่ว่า สถานศึกษามีการปรับโครงสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงานและงบประมาณของหน่วยงาน มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๔ รองลงมา ข้อที่ว่า สถานศึกษามีระบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของการ
พัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๒ รองลงมา ข้อที่ว่า 
สถานศึกษามีการก าหนดปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๗ และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่า สถานศึกษามีการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๙ 
ตามล าดับ 

 
 



๑๓๗ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วยวิธี การสัมภาษณ์บุคคล
แบบเจาะลึก (In-depth interview) จากพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๘ 
รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) มาวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นร่วมหรือประเด็น
สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เป็นปัจจัยชี้วัดว่าการศึกษา

ที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น อันดับแรกคือ สถานที่ตั้ง แต่ละแห่งอยู่ใกล้ตัวเมือง ส่วนมากเป็นวัดเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นหลัก๑  

การบริหารจัดการนอกสถานที่ตั้งต้องมีความพร้อม ๑) ด้านงบประมาณ ๒) ด้านบุคลากร
ที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งสถานที่ ต้องมีเจ้าภาพมีความต่อเนื่องเรียกว่ามองการณ์ไกล ปัญหาที่เกิด
คือความไม่ต่อเนื่อง กลุ่มนี้ก่อตั้งไปท าได้ปี สองปี มีกลุ่มใหม่เข้ามา ความพร้อมในที่นี้คือความ
รับผิดชอบแบบเต็มๆ ๒) ความยั่งยืน อย่างน้อย ๕ ปี ๓) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สถานที่เป็น
สิ่งส าคัญมากต้องมีฐานเป็นหลักแหล่ง และต าแหน่งการบริหาร ส่วนหลักสูตรใช้หลักสูตรจาก
ส่วนกลาง กระบวนการบริหารจัดการด้านบริหารวิชาการในที่ตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเงินการบัญชี มี
ระบบและกลไกชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนเสริม เรื่องการท าคู่มือปฏิบัติงานภายใน การจัดภูมิทัศน์ 
ส านักงานให้มีความเป็นสถาบันการศึกษาสามารถด าเนินการได้เอง ห้องสมุดให้เป็นสัดส่วนจาก
จัดการเรียนการสอนต้องอันเดียวกัน กระบวนการบริหารมี ๒ ส่วน คือ เอกภาพกับเอกเทศน์ 
เอกภาพ คือ ใช้ระบบและกลไกในสถานที่ตั้ง เอกเทศน์ คือ แยกส่วนอื่นๆ ในพ้ืนที่ เช่น อาคารสถานที่
ทางวัดสร้างขึ้นมาเพ่ือประโยชน์หลายอย่าง มหาวิทยาลัยต้องแสดงความเป็นเอกเทศจากส่วนนั้นๆ 
สมมุติศาลาหลังนี้มี ๓ ชั้น ส่วนไหนบ้างเป็นของเราเป็นเอกเทศน์นอกที่ตั้ง ส่วนไหนทางวัดใช้ต้องมี
ป้ายบอกชัดเจน ให้มีส่วนส าคัญกับของคณะสงฆ์ให้มาก มหาวิทยาลัยอยู่ในวัดท าให้วัดนั้นมีความ
เจริญมากยิ่งข้ึน อาจจะดูแลงบประมาณให้เราผลที่เกิดคือสร้างศรัทธาให้กับประชาชน ผลส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดศรัทธามาจากการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของเรา มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนา ช่วย
ดูแลความสะอาดภายในวัดมีความรื่นรมมากขึ้น มีแหล่งในการหาความรู้พบปะจัดกิจกรรมสังสรรค์๒ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) จะพบว่าผลการประเมิน
ในมุมมองตาม ๙ องค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” มีจ านวน  
๒ องค์ประกอบ คือ ด้านปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน และด้านการเงินและ
งบประมาณ ส่วนองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ านวน ๑ องค์ประกอบ คือ 
                                                        

๑สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๓๘ 

ด้านการวิจัย ส่วนผลการประเมินในมุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษายังพบว่า มาตรฐานที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ “ต้องปรับปรุง” มีจ านวน ๑ มาตรฐาน คือ ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  และผลการประเมินในมุมมองตามการบริหาร พบว่า ด้าน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” มีจ านวน ๑ ด้าน คือ ด้านการเงิน  และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับท่ี “ต้องปรับปรุง” มีจ านวน ๑ ด้าน คือ ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และวัฒนธรรม๓  

สภาพทั่วไปก็ต้องไปดูเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพตามส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ๗ ด้าน ซึ่งเกณฑ์แต่ละด้านเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง การบริหารจัดการซึ่งจะอิงไปถึงความ
สะดวกการใช้งบประมาณซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการนิสิตหรือ
งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการเนื่องจากต้องเพ่ิมเข้าไปในหน่วยเพื่อให้เกิดคุณภาพ เพราะฉะนั้น 
ทีมงานต้องมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการบริหารงานให้เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ กับ
ส่วนกลาง การบริหารจัดการต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง ส่วนหลักสูตรในส่วนคณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง
ให้ทุกส่วนงานได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว๔ 

รูปแบบการท างานของทีมบริหารงานต้องเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเรียกว่ามีไฟของ
การท างาน เป็นส่วนร่วมที่ท าให้ได้รับความรู้หลากหลาย มีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นในเรื่อง
ส าคัญต่างๆ ขององค์กรมาจาก กลุ่มผู้บริหารที่ประชุมกัน มิได้กระจายไปยังผู้บริหารส่วนงานอื่นๆ ท า
ให้ผลการปฏิบัติงานในเรื่องส าคัญบางเรื่องมิเกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น การก าหนดแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ควรเป็นแผนที่เปิดให้ทุกส่วนงานได้แสดงความคิดเห็น  

สอนให้ทุกคนรักองค์กรเรียกว่า สื่อสารสัมพันธ์ เช่น ส่งไปอบรมสัมมนาอะไรต่างๆ ประจ า
ที่สถาบันต่างๆ แจ้งมา ทางหน่วยออกค่าใช้จ่ายให้หมด กลับมาก็เข้าที่ประชุมถ่ายทอดความรู้ให้
บุคลากรคนอ่ืนๆ มีความรู้ด้วย 

ถ้าจะเปิดสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ต้องมีอาจารย์ตรงสาย ถือว่ายากกว่าคณะอ่ืนๆ 
เพราะต้องมีโรงเรียนที่มีมาตระฐานในการรับรองให้ผู้ที่เรียนไปฝึกสอนด้วย ไปสอนในสถานศึกษา
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานข้างนอกถ้าเราไม่มีความพร้อมก็ล าบาก ส่วนสาขาใดอย่างไรนั้นไม่ได้
เป็นปัญหาและอุปสรรค ในทางการบริหารงานดูเป้าหมายของกระทรวง เป้าหมายของชาติก่อนแล้ว
มาสู่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรมแล้วมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
จะท าเป้าหมายว่าท าไปเพ่ืออะไรเหมือนอย่างที่เราต้องมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ การวางแผนระยะยาว
ระยะสั้น ระยะสั้นก็คือแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะยาว คือ ๑๐ ปีขึ้นไป มอง
เป้าหมายว่าอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีอะไร นักปราชญ์เรียกว่า สร้างสรรค์สิ่งใหม่๕  

 

                                                        
๓สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๓๙ 

ผู้บริหารต้องมีความพอใจในการสร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย  อย่างน้อยก็มีอาณาเขต
เป็นของตนเองอย่างเช่น หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี เชื่อมโยงกับที่ดินจ านวน ๑๕๔ ไร่ มีการท าแผนแม่บท ส่วนของวิทยาลัยสงฆ์ของ
พุทธมนฑล มีศูนย์ปฏิบัติธรรม แบ่งเป็น ๓ โซน ๑. ส่วนพุทธมณฑล ๒. ส่วนวิทยาลัยสงฆ์ ๓. ศูนย์
ปฏิบัติธรรม๖ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง มีอาณาเขตที่จะสร้างวิทยาลัยสงฆ์ จ านวน ๔๓ ไร่ การจัดระบบงานอย่างเป็นทางการใน
ลักษณะนี้ เป็นการจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พุทธศักราช ๒๕๔๗ เน้นการจัด
โครงสร้างในรูปแบบกระจายอ านาจ เพ่ือลดระดับชั้นของการบังคับบัญชา ทั้งยังมอบอ านาจด้าน
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง ให้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารมอบต่อให้
ผู้อ านวยการบริหารหน่วยวิทยบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจส าคัญของ มจร ระยอง ได้
อย่างทันท่วงที๗ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดีเพราะว่าผู้น าที่ดีน่าเชื่อถือ ได้รับบริจาคเพ่ือ
สร้างเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ได้สนับสนุนการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ ณ วัดปลักค้า จ านวน ๑๐ ไร่ วางแผนไว้
หลังหนึ่ง ๔ ชั้น มีลิฟฟ์ ชั้นที่ ๑ เป็นห้องสมุด เป็นออฟฟิศผู้บริหาร ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนหมด ชั้นที่ ๓ 
ห้องเรียนครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์บ้างประชุมย่อยบ้าง ชั้น ๔ เป็นห้องประชุมใหญ่ 
ส่วนที่ส าคัญมากผู้บริหารต้องเป็นมืออาชีพ  และบริหารอย่างต่อเนื่อง๘ 

เนื่องจากการก าหนดแผนกระท าโดยคณะท างานเพียงกลุ่มเดียว ท าให้แผนที่น าไป
ประยุกต์ใช้งานยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย๙ การเปิดการศึกษาก็เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนของคนเพ่ือสร้างและพัฒนาให้เกิดความแข็งแกร่งจนสามารถยกระดับขึ้นเป็น
วิทยาลัยสงฆ์ต่อไปซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ที่ต้องมีการประเมินตนเอง ต้องมีการระดม
ความคิด หาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสการพัฒนา และท าการบริหารโดย ใช้ทฤษฎีระบบ น าสภาพ
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารกับการจัดการศึกษามาตั้งแล้วไปดู ๒ ประเด็น ก็คือ หนึ่งเรื่องของเอกภาพ
สองเอกเทศ เอกภาพ หมายถึง มาตรฐานการศึกษาในการจัดการด้านการเรียนการสอน เอกเทศมีการ
จัดการมีการบริหารงานภายในองค์กรเป็นอย่างไรหรือโอกาสในการขยายห้องเรียนต่างๆ ก็ต้องไปดูว่า
ตัวโอกาสนี้เป็นอย่างไรและน าไปสู่กระบวนการการวิเคราะห์และสังเคราะห์และจะท าให้ก้าวไปถึงจุด
ยกเป็นวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป๑๐ 

                                                        
๖สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระ

อารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘สมัภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติ

การาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 

ยังมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการห้องสมุด ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(VTLS) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยได้แก่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระบบสารสนเทศบริหารงาน
บุคคล (MIS) ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี (MIS) ฐานข้อมูลเหล่านี้ที่ส่วนกลางมีทุก
หน่วยงานก็น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารได้ คณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารไปใช้ในการประกัน
คุณภาพ ทว่าการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ผู้บริหารตระหนักถึงการร่วมกันจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร  และร่วมกันจัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่พิจารณา
จากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน การบริหารงานต้องมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เพราะ
ตอนนี้เราถูกองค์กรทุกองค์กรรุมเร้าทุกอย่าง ฉะนั้นผู้บริหารต้องมีต าแหน่งในคณะสงฆ์ เช่น เจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบล ที่เรียกว่ามีภาวะผู้น า๑๑ 

คุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญมากผู บริหารทุกคนทุกระดับต้องมีโดยเฉพาะ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้การบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุจุดมุ่งหมาย ถาผูบริหาร 
สถานศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรมจะไมเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชา ขาดความศรัทธาในตัว 
ผูบริหาร การบริหารงานจะตองยึดกฎระเบียบของทางราชการสิ่งตางๆ เหลานี้เราสามารถพัฒนาได
ดวยการศึกษาหาความรู เพ่ือเปนบันไดสูความส าเร็จในชีวิตมีความมั่นคงในอาชีพ มีความเปนอยูที่
สบายกวาคนอ่ืน ไดรับการยกยองนับถือ หากผูบริหารมีความรูแตขาดคุณธรรมยอมจะไมเปนที่
ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน ดังนั้นการบริหารงานผู บริหารควรมีคุณธรรมที่เรียกว่า มีคุณธรรม
รับผิดชอบ คือ กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ท า ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน มีความยุติธรรม เป็นต้น๑๒ 

 
ตารางท่ี ๔.๘  สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความ

ถ่ี 
คนที่ 

๑. สถานที่ตั้ง แต่ละแห่งอยู่ใกล้ตัวเมืองส่วนมากเป็น
วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นหลัก 

๑๒ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑,๑๒ 

๒. สร้างความพร้อม ๑) ด้านงบประมาณ ๒) ด้าน
บุคลากร ๓) วัสดุ สิ่งของ 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๒ 

๓. กระบวนการบริหารมี ๒ ส่วนคือ เอกภาพกับ
เอกเทศ 

๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๔. ทีมบริหารงานต้องมีความต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี ๘ ๑,๓,๔,๕,๖,๑๐,๑๑,๑๒ 

                                                        
๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร.,, ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

๒) การบริหารงานวิชาการ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แผนงานวิชาการในตรงนี้งานวิชาการก็ต้องตรงไปตามเกณฑ์

ส าคัญ เกณฑ์ของบุคลากรที่อยู่สายวิชาการจะต้องตรงตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เช่นการให้ดูแลนิสิตการบริการในเซตหนึ่งวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ส่วนนี้เกณฑ์ในการดูแล 
เป็นต้น แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้งานวิชาการ ประชุมระดมสมอง เรื่อง การทบทวนความรู้ที่
จ าเป็นต่อการบรรลุความส าเร็จของส่วนงาน บันทึกตามตารางบันทึกความรู้ที่จ าเป็นของส่วนงาน เช่น 
รายการความรู้ที่จ าเป็นของส่วนงาน ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์หรือภาระงาน  ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุความส าเร็จ๑๓ 

พัฒนาอาจารย์ให้จบตรงสาขา เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ก่อนที่เราจะไปเปิด เห็นว่าเมื่อ
พัฒนาเสร็จแล้ว อาจารย์มีความพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ก็ไปดูหน่วยงานที่มีการจัดตั้งนอกสถานที่  
ก็คือ เมื่อมีอาจารย์ที่เก่งมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีเทคนิควิธีการสอน เสร็จแล้วเมื่อ
เราไปเปิดนอกสถานที่ตั้งความมั่นใจก็มีครึ่งหนึ่งแล้ว ต้องศึกษาว่าองค์กรจะต้องท างานเป็นทีม  
มองการไกล ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี มองไปข้างหน้าที่จะพัฒนา แล้วก็มีแผนที่จะพัฒนา การรับอาจารย์ก็เป็น
แผนเหมือนกัน การที่จะพัฒนานั้นต้องพัฒนาองค์นี้ก่อน เราจะเปิดสายนี้ต้องหาอาจารย์ให้ครบ ๕ คน 
ให้มีความสามารถเราต้องพัฒนาตรงนี้ก่อน พอได้อาจารย์มาเราต้องมีการพัฒนาตรงนี้ด้วยนะ 
นอกจากการพัฒนาในองค์กรเราต้องไปหาจุดอ่อนมันคืออะไรบ้าง มีการพัฒนาคุณภาพ มีส่วนได้เสีย
ตามอิทธิบาท ๔ ทุกคนที่เป็นอาจารย์ผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หมายความว่าถ้าองค์กรล้มทุกคนก็รู้สึกไม่ดี๑๔ 

การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมคือหนึ่งเกณฑ์การพัฒนาในเรื่องของคน
สองบุคลากรสายบริหารสายวิชาการหรือสายปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนหน่วยนี้ไปด้วยกันได้๑๕ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานเชิงธุรกิจ อาจจะต้องอิงหัวข้อที่มาเพ่ิมเติมก็คือการใช้ระบบสาระ
สนเทศในการดูแลจัดการให้มีการพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศใช้ระบบดิจิตอลมา
บูรณาการ งานวิชาการ มีอาจารย์อยู่ ห้าท่านอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นสอนแล้ว แต่ขาดเรื่องเขียนต ารา
วิชาการเพ่ือให้บุคลากรน าเป็นผลงานคือ ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ต้องให้บุคลากรท าผลงานไว้ก่อน
แล้วเสนอเพ่ือขอผลงานทางวิชาการตั้งไว้จะเป็นประโยชน์เมื่อยกเป็นวิทยาลัยสงฆ์๑๖  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แยกเป็น ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านการควบคุมคุณภาพ  ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษายังไม่มีการแยกให้เป็นงานหลักอย่างชัดเจน  บุคลากรส่วนมากไม่ให้ความส าคัญและมี
ทัศนคติเชิงลบต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ขาดการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้าน

                                                        
๑๓สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี , รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๒ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ไม่ได้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองงานประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร เกณฑ์มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาไม่สะท้อนธรรมชาติของมหาวิทยาลัย (๒) ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพ ได้แก่ การขาดข้อมูลและหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ขาดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และไม่ให้ความส าคัญต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งไม่มีการน าแผนพัฒนาคุณภาพมาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติ (๓) ด้านการประเมินคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวินิจฉัยตีความเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน และมักไม่
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งผลให้การรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน๑๗ 

เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา มี ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑) สิ่งที่เป็นภัยคุกคามเป็นเรื่องท้า
ทายให้เราพัฒนาตัวเอง ๒) เรื่องโอกาสที่ท าให้เราแสดงความสามารถในการฉกฉวยโอกาสมาสร้าง
ประโยชน์ เรื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวเองคือเรื่องคุณภาพการศึกษา เนื่องจากทาง ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศปริญญาตรี ๒๕๕๘ มีข้อก าหนดโดยเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรว่านอกจากจะมีวุฒิการศึกษาถึงขั้นตรงตามสาขาวิชาที่เปิด
สอนแล้ว ส่วนต าแหน่งผลงานตามวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นเรื่องที่ท าให้เราไปดูแลให้เข้มข้นมากขึ้น ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ
ก าหนดแน่นอน ก่อนนั้นบางที่ไม่มีความพร้อมรับผิดชอบวิชา บางที่เอาชื่อมาใส่แล้วท างานบ้างไม่ท าบ้าง 
ต่อไปนี้ภาระงานสอนจะต้องเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เราต้องพัฒนาอาจารย์ให้มีความรับผิดชอบ
ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน แล้วก็ก าชับสร้างผลงานหรือบทความทางวิชาการย้อนหลัง ๓ ปี กี่ชิ้นว่า
ไปตามเกณฑ์ มีต าแหน่งทางวิชาการได้ยิ่งดี ต้องหาอาจารย์ที่มีความพร้อมอาจจะเป็นผู้เกษียณหรือไม่
มีภาระรับผิดชอบอย่างอ่ืนมารับผิดชอบเต็มที่ทั้งส่วนบริหารจัดการและการเรียนการสอน เป็นความ
ท้าทายที่เราต้องผ่านเกณฑ์ประเมินขึ้นไปถึงผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ความท้าทายที่เปิด
โอกาสให้เราสร้างผลงาน คือ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนที่ การจัดการพัฒนาคุณธรรมของ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันส าคัญของทางราชการ การแก้ปัญหาระยะยาวเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น การ
ทุจริตคนในชาติและความสามัคคี เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยน าเสนอข้อคิดทางวิชาการหรือ
บทความการวิจัย ส่วนที่เป็นการเทศนาบรรยายน าศึกษาปฏิบัติเป็นความท้าทายในแง่ที่เป็นโอกาสให้
เราสร้างผลงาน ส่วนที่ ๒. การช่วยบริหารงานของพระสงฆ์ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) พัฒนาบุคลากรของ
พระสงฆ์ หน่วยนอกที่ตั้งมันใกล้เมือง เดินทางสะดวกค่าใช้จ่ายน้อยลง หลักสูตรประกาศนียบัตรที่ปู
พ้ืนฐานให้ผู้ไม่ได้จบ มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เพ่ือไปต่อปริญญาตรี นี่เป็นโอกาสให้เรายกระดับพระสังฆาธิการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นความท้าทายเปิดโอกาสให้เราแสดงความสามารถ ส่วนที่ ๒ ช่วยงานของ
คณะสงฆ์เรื่องการเรียนการสอนแผนกบาลี เมื่อเรามีหน่วยนอกที่ตั้งอาจจะมีผู้ที่มีความรู้ที่เป็นเปรียญ 
๕ เปรียญ ๖ เป็นนิสิตเป็นเจ้าหน้าที่ของเราไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ดูว่าวัดไหนจะสอนนักธรรมสอนบาลี
แล้วขาดครูผู้สอนทางหน่วยนอกที่ตั้งจะช่วยส่งเสริมจัดหาบุคลากรได้ ๓) เรื่องของคนในพ้ืนที่ไม่ว่าจะ

                                                        
๑๗สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 

เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการหรือว่าลูกหลานชาวบ้านได้มีโอกาสเรียนในระดับสูงขึ้นมา บางคนถึงแม้
จะมีทุนแต่เขาไม่อยากจากท้องถิ่นไกล๑๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๙  สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย การบริหารงานวิชาการ 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑. บริหารงานวิชาการตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,

๑๓,๑๗,๑๘ 
๒. พัฒนาอาจารย์ให้จบตรงสาขา ๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 
๓. น าระบบสาระสนเทศในการดูแลจัดการให้มี

การพัฒนาคุณภาพ 
๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
 
๓) การบริหารงานวิจัย 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยซึ่งเป็นเอกเทศซึ่งยังไม่ขึ้นตรงกับใครอย่างไรก็จะมีผลต่อ

งานวิจัยต้องพยายามกระตุ้นบุคลากรให้มีผลงานทางการวิจัย และผลงานการเขียนบทความด้วย 
ส่วนกลางมีหน่วยงานที่กระตุ้นหน่วยนอกสถานที่ตั้ง เช่นสถาบันวิจัยเป็นต้น๑๙ การวิจัย เป็นสิ่งส าคัญ
เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย งานวิจัยก็เป็นปัญหา เพราะต้องใช้การวิจัยในเชิงบูรณาการกับในงานที่
เกี่ยวข้องในสาขาของตนเองที่เปิดด้วย เช่น ทางด้านรัฐศาสตร์หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติงานจริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการการวิจัย และปัญหาในเรื่องผลงานวิจัยกับการประกัน
คุณภาพ๒๐ 

ต้องท าความตกลงความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย ที่เรียกว่า “MOU” กับสถาบันต่างๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยไปด้วยกัน คณาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง และได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ๒๑ บริหารงานวิจัย มีระดับการบริหาร ๓ ระดับ มีผู้อ านวยการเป็น
ผู้บริหารสูงสุด และมีรองผู้อ านวยการฝ่ายต่าง ๆ และหัวหน้างานต่างๆ เป็นผู้น านโยบายมา
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์๒๒ 

                                                        
๑๘สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๐สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๑พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร, ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และอ านวยความสะดวกให้การวิจัยสามารถ
ด าเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้๒๓  

ผู้บริหารประชุมจัดท าภาระงานการบริหารการวิจัย การบริหารการวิจัยก่อนการ
ด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย การประกาศเชิญชวนให้ท าวิจัย การอบรมหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย การบริหารการวิจัยระหว่างการด าเนินการวิจัย ได้แก่ การมอบเงินอุดหนุนการวิจัย การ
ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินการด าเนินการวิจัย การวางแผนด าเนินการวิจัย การบริหารการวิจัย
หลังการด าเนินการวิจัย การประเมินคุณภาพของรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

จัดตั้งคลังวิจัย บริหารเริ ่มจากการสร้างนโยบายและทิศทางการวิจัย คู่มือแหล่งทุนวิจัย
ขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน  สร้างระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการพัฒนา
ชุมชน สร้างระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์๒๔  

การบริหารงานวิจัยที่ส าคัญได้แก่ทิศทางการวิจัยของหน่วยวิทยบริการ คือ การวิจัยในชั้น
เรียนและการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวพุทธ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเรียกว่าโครงการขยายห้องเรียน 
และหน่วยวิทยบริการ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มีเปิด
สอนในสถาบันที่ตั้งอยู่แล้ว ต้องมีผลประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่ซ้ าซ้อนกับในสถาบันที่ตั้ง เป็นต้น เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมี
พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารส่วนงานนอกสถานที่ตั้ง   
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย การบริหารงานวิจัย 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ จัดตั้งคลังวิจัยของหน่วยวิทยบริการ ๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔ 
๒ ผู้บริหารและทีมงานมีการบริหารงานอย่าง

ต่อเนื่องและกระตุ้นบุคลากรให้มีผลงาน
ทางการวิจัย 

๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ ท าข้อตกลงความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานวิจัยไปด้วยกัน 

๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 

๔ จัดท าภาระงานการบริหารงานวิจัย ๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,
๑๔ 

                                                        
๒๓สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๕ 

๔) การบริหารการเงิน 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็คือ งบประมาณ ส่วนของมหาวิทยาลัยจะ

สนับสนุนงบในจ านวนค่าหัวที่น้อยมาก สิ่งที่จะอยู่ได้คือ คณะสงฆ์สนับสนุน โดยเฉพาะในจังหวัดนั้นมี
ผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นเจ้าคณะจังหวัดให้การสนับสนุนแล้ว วัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ให้การสนับสนุน
จะเป็นทุนค่าใช้จ่าย ค่าด าเนินการทุกอย่างสถานนอกที่ตั้งเป็นคนหาเอง ทีมงานในการบริหาร
นอกจากคณะสงฆ์นอกจากวัดสนับสนุน ทีมผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
ของคณะสงฆ์  สามารถท างานทุ่มเทเพ่ือพัฒนาองค์กรค่าตอบแทนไม่มากเท่ากับต าแหน่งบรรจุ แต่ว่า
โดยหลักๆ ก็ท างานด้วยความเสียสละและรักองค์กร๒๕ 

เรื่องงบประมาณเนื่องจากสถานที่นอกที่ตั้งอาศัยงบที่หามาด้วยตัวเอง ๘๐% ส่วนกลาง
จัดสรรเฉพาะส่วนที่เป็นวัสดุรายบุคคล ที่เป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐผ่านส่วนกลาง ส่วนงบประมาณ
แหล่งรายได้ต้องแน่นอน ไม่ได้หมายถึงการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพราะไม่พอในการการ
บริหารงานการการเงิน ต้องมีแหล่งบริจาคหรือก่อให้เกิดรายได้ เช่น วัดที่มีพระพุทธรูปส าคัญที่กราบ
ไหว้บูชา พระศักดิ์สิทธิ์ และการบริหารจัดการควรจะมีเงินสะสมเหมือนในรูปของมูลนิธิหรือที่เป็นฐาน
ในการบริหารงบประมาณเอาไว้เผื่อขาด แหล่งรายได้น่าจะมี ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) งบบริจาคผู้มีจิตศรัทธา
เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เชื่อมโยงบุคคลที่ก่อตั้งด้วยสายสัมพันธ์ที่ดี 
เช่นเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัด ก าหนดชัดเจนว่าใน ๑ ปี เป็นการบริจาคจากพระสงฆ์โดยตรง 
ค่านิยภัตของพระสังฆาธิการ อย่างน้อย ๑ เดือนต้องอุทิศให้ส่วนนอกที่ตั้งในจังหวัดนั้นๆ โดยนโยบาย
ของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดโดยตรงไม่ต้องรอให้มีหนังสือแจ้งนี่คือรายได้จากการบริจาคหลัก ส่วน
อ่ืนๆ เป็นรอง ๒) รายได้จากการมาบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดภายในจังหวัดนั้นๆ ควรมีมา
สนับสนุนในด้านการเงินแน่นอนว่าเป็นปัญหาหลักท่ีเราไม่ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งนี้หน่วยได้มาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับรายหัวของนิสิตนี่คือเป็นความบกพร่อง ดังนั้น การบริหารการเงินต้องมุ่งเชิงธุรกิจ
เข้ามาในการบริหารด้วย คือต้องมีเรื่องทุนทางคณะสงฆ์มาสมทบให้ยั่งยืนด้วย๒๖ แหล่งรายได้ต้อง
แน่นอน ไม่ได้หมายถึงเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่พอหรอก ต้องมีแหล่งเงินบริจาคแหล่งที่
ก่อให้เกิดรายได้ เช่นวัดที่มีแหล่งพระเกจิ พระพุทธรูปส าคัญ ศาสนสถานที่ส าคัญ สิ่งทีกราบไหว้ของ
คนไปบริจาค ซึ่งงบประมาณนอกจากแหล่งรายได้ที่พอเพียงและแน่นอน การบริหารจัดการควรมีเงิน
สะสมกองคลังในรูปของมูลนิธิ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฐานการบริหารงบประมาณไว้เผื่อเหลือ 
เผื่อขาด แหล่งรายได้ต้องแน่นอน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม  

แหล่งรายได้มีสองส่วน ได้แก่ ๑) เกิดจากการบริจาค ๒) เจ้าคณะพระสังฆาธิการต้องร่วม
แรงร่วมใจกัน ต้องแน่นอนเชื่อมโยงกับบุคคลผู้ก่อตั้งด้วย ถ้าไม่ใช่เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับสูงใน
จังหวัดนั้น ก็ต้องมีสายสัมพันธ์กับคณะสงฆ์เป็นอย่างดี ซึ่งมีข้อก าหนดชัดเจนว่า ในหนึ่งปีที่เป็นการ
บริจาค จากคณะสงฆ์โดยตรงค่านิตยภัตจากพระสังฆาธิการประชุมหาข้อสรุป แต่อย่างน้อยหนึ่งเดือน
ต้องอุทิศให้ส่วนนอกที่ตั้ง เป็นนโยบายของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดโดยตรงเป็นข้อสัญญาเลย ไม่ต้อง
                                                        

๒๕สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๒๖สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 

ไปรอให้มีหนังสือแจ้ง เป็นที่รู้กันว่าตัดเข้าบัญชีนอกที่ตั้ง นี้เป็นรายได้จากการบริจาคหลัก ๒) รายได้ที่
เกิดจากการมาบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจังหวัดนั้นๆ และต้องมีเจ้าภาพหลัก๒๗  

งบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณก็จะมีส่วนไหนที่ได้มาจากรัฐบาลสนับสนุนก็
จะมีการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ และใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาเป็นเครื่องหนุนในการท างาน เป็น
สิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปงานวิจัยงานการเงินงานบุคลากรและการวิชาการจะเอามาบริหารเน้น
คุณค่าถ้าขาดอิทธิบาท ๔ ก็ไม่สามารถที่จะท าให้งานต่างๆเรานั้นส าเร็จได้ และช่วยเพ่ิมแรงจูงใจใน
การท างาน๒๘ เรื่องการเงินไม่ต้องฟังก็คือมีปัญหาตลอดเวลาเนื่องจากเราขาดแคลนอยู่แล้ว๒๙ 

การบริหารงานการเงิน แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับระดมทุนเพ่ือกองทุน
บริหารจัดการ มีการจัดระดมทุนจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการท าข้อตกลงกันเพ่ือโอนเข้าบัญชีหน่วย
วิทยบริการทุกเดือน 

องค์กรนั้นจะต้องหาทุนสนับสนุน อย่างเช่น หน่วยงานใหม่ต้องระดมทุนมาก่อตั้งก่อนท า
ให้เกิดความม่ันใจมากขึ้น ระดมทุนให้มีกองทุน๓๐ 

ความเข้าใจของผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เจ้าอาวาสแม้แต่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ต้องเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาไม่เหมือนบาลีนักธรรม ผู้หาเงินกับผู้ใช้เงินคนละคน
กันถ้าผู้หาเงินกับผู้ใช้เงินคนเดียวกันก็ไม่มีปัญหา ถ้าหากว่าผู้ใช้เงินมีส่วนร่วมการบริหารการจัดการก็
ไม่มีปัญหา๓๑ ทุนงบประมาณในการจัดสร้าง ต้องระดมทุนฝ่ายสงฆ์  มีส านักงานมูลนิธิท าแบบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๒๗สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ., รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๒สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย การบริหารการเงิน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ งบบริจาคจากกองทุนธรรมทานวัดที่มี 

พระศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
๘ ๑,๒,๓,๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

๒ งบบริจาคผู้มีจิตศรัทธาเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดต้องร่วมแรงร่วมใจกัน 

๑๓ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,
๑๓,๑๗,๑๘ 

๓ ค่านิตยภัตจากพระสังฆาธิการเข้าบัญชีทุก
เดือน 

๑๒ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๒ 

๔ วัดทีส่ถานศึกษาตั้งอยู่ให้การสนับสนุนโดย
เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อตั้ง 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

๕ คณะบริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ 

๑๐ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๓ 

 
๕) การบริหารงานบุคลากร 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคคลเป็นส่วนที่ส าคัญ บุคคลในที่นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะอาจารย์

อย่างเดียว บุคลากรก็มีส่วนส าคัญ อย่างเลขานุการ พนักงานต่างๆ เป็นต้น เป็นส่วนส าคัญทั้งนั้น 
เพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฟันเฟืองฟันหนึ่งที่มีการพัฒนาได้ ถ้าเราไม่ได้พัฒนาตรงนี้ไม่ท าให้ตรงนี้มี
ระบบที่ดีแล้วปัญหาที่ตามมาก็มาก บุคลากรในส่วนนี้แน่นอนว่าบุคลากรควรส่งเสริมผลงานทาง
วิชาการซึ่งบุคลากรในที่นี้หมายถึงครูบาอาจารย์ จะต้องจบมาตรงตามสาขาที่ดูแลอยู่ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงและให้ตรงสาขา เป็นต้น  
การบริหารต้องให้คุณ และให้โทษ เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรประสบความส าเร็จ การให้คุณได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อาจจะขอหมายเลขก่อน ทางหน่วยมีทุนจ่ายค่าต าแหน่ง
เป็นการตกลงกันเองเป็นต้น และให้โทษ เมื่อบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ต้อง
ลงโทษ เป็นต้น๓๓  

บุคคลเป็นเจ้าภาพหลัก เขาจะได้ดูแลบริหารภายในชัดเจน เต็มที่  ต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันเมื่อมีความต่อเนื่องจะได้มีฐานไปเชื่อมโยงกับทางคณะสงฆ์ ส าคัญที่สุดบุคลากรที่
รับผิดชอบเต็มและมีความต่อเนื่อง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) บุคลากรที่รับผิดชอบการบริหารจัดการ 
วิชาการด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวไม่มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ผู้บริหาร
จัดการภายในทุกระดับต้องมีความต่อเนื่องต้องมีคู่มือปฏิบัติงานเอาไว้เผื่อคนที่มาทีหลังได้สานงาน
ต่อไป ๒) บุคลากรที่ให้การสนับสนุนในนโยบายที่ส าพันธ์เรื่องงบประมาณด้วย เป็นนโยบายที่มี
ความเห็นร่วมกัน หางบประมาณต้องมีส่วนสัมพันธ์กับพระสังฆาธิการ 

                                                        
๓๓สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 

ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดไว้ทุก ๕ ปี ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการบริหารตาม
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ และการบริหารอย่างไม่เป็นทางการ  ผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ เป้าหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรซึ่งจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะเพ่ิม และมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบและชัดเจน กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ปรากฏ
ออกมาในรูปของการพัฒนาตามธรรมชาติและการพัฒนาแบบถูกควบคุมซึ่งมีผลออกมาเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์ และมาตรการในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

การสร้างสวัสดิการให้แก่บุคลากรส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นการสร้างความรักและความ
สามัคคีและการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การสร้างมาตรการและการหาแนวทาง
สนองตอบความต้องการของบุคลากรและความต้องการของมหาวิทยาลัยแต่ละด้านดังต่อไปนี้อย่าง
เหมาะสมคือมาตรการส่งเสริมการศึกษา มาตรการส่งเสริมด้านสวัสดิการ มาตรการส่งเสริมการสร้าง
ภาวะความเป็นผู้น า มาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และมาตรการส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย๓๔ 

การประเมินผลบุคลากร เป็นการตอบค าถามในเบื้องต้นว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิผลหรือไม่ การประเมินที่น่า
พิจารณาถึงความเหมาะสมประกอบด้วย เช่น ๑) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสอบถามถึงความรู้สึกหรือความชอบของบุคลากร เป็น
การมุ่งเน้นที่ตัวบุคลากร ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วม หรือความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒) การ
ประเมินความรู้ เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งมีความส าคัญมากกว่า
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นการ
ประเมินหรือวัดผลว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหรือไม่เพียงไร ๓) การประเมินพฤติกรรมหรือผล
การปฏิบัติงาน เป็นการประเมินว่าบุคลากรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่  
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ เพียงไร ทั้งนี้ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการ
ใช้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยการวางแผนติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
อ านวยความสะดวกให้บุคลากรใช้อ านาจอย่างเต็มที ๔) การประเมินผลลัพธ์ของหน่วยงาน เป็นการ
ประเมินว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรหรือไม่ 
หน่วยงานหรือองค์กรได้รับประโยชน์จากบุคลากร หรือมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจมากขึ้น มีผลก าไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพียงไร  

                                                        
๓๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๙ 

ซึ่งเป็นการประเมินที่ท้าทายในการประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังสามารถประเมินโดยใช้
ตัวชี้วัด ๕ ประการ คือ อัตราความพึงพอใจ อัตราการลาออก อัตรากิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ต่อจ านวนบุคลากร อัตราการเข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับ และอัตราบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนั้น การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง ไม่
ต้องใช้ระยะเวลาและวิธีการวัดที่ยุ่งยากจนเกินไป ควรประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร การประเมินผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และการประเมินผลผลลัพธ์ เนื่องจากการ
ประเมินผลลัพธ์บางอย่างสามารถวัดได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดในเชิงปริมาณการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นอกจากจะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากร งาน และองค์กรแล้ว ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์
สุดท้ายที่ผู้บริหาร และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและองค์กรโดยร่วมต่อไป๓๕ 

ต้องสร้างภาวะความเป็นผู้น าศาสตร์และศิลป์  เช่น เน้นให้คุณเก่งการบริหารงานจัดการ 
และใช้อิทธิบาท ๔ ไปส่งเสริมการท างานหากเปรียบเป็นเสาหลักของการเป็นผู้น าคุณแล้ว มันยังเป็น
เสาแต่ละต้นที่คุณจะต้องคอยดูแลแก้ไข เปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอด้วย๓๖ การสร้างความตระหนัก
ของบุคลากรให้เกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ และการสร้างบรรยากาศ
ของการควบคุมโดยผู้บริหาร เป็นการท าให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและทางการปฏิบัติงาน
เพราะฉะนั้น ทีมผู้บริหารต้องมีความต่อเนื่องงานบริหารทั่วไปจึงจะมีคุณภาพต่อเนื่องด้วย๓๗ 

ผู้บริหารต้องยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับเพราะ
บุคลากรอยู่กับหน่วยนอกสถานที่ตั้งไม่ต่อเนื่อง ต้องตั้งกองทุนและงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
แต่ก็ต้องมีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้บุคลากรรักองค์กรเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผู้ปฏิบัติงาน๓๘  

การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหารไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจ
ทุกอย่างด้วยตัวเอง จึงต้องมอบความรับผิดชอบบางส่วนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการมอบอ านาจ
หน้าที่ ความล้มเหลวในการมอบอ านาจหน้าที่ หรือการมอบอ านาจหน้าที่อย่างไม่มีประสิทธิผลก็จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารหน่วยงาน เหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการมอบ
อ านาจหน้าที่ ในภารกิจเฉพาะ ให้กับคนอ่ืน การมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง บุคลากรที่มีทักษะหรือความช านาญในเรื่องนั้นๆ การมอบ
อ านาจหน้าที่ให้บุคคลเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมีการแจ้งให้พนักงาน

                                                        
๓๕สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมาลังการ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๓๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๘สัมภาษณ์ อาจารย์ชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 

ทุกคนทราบ การมอบอ านาจหน้าที่จะมอบตามภาระงานตามต าแหน่งเป็นหลัก๓๙ ผู้บริหารต้องมี
นโยบาย หรือวิธีการบริหารด้านบุคลากร การก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่
เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมอยู่ระหว่างด าเนินการ มี
การจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนถ้าบริหารไม่ดีเกิดภาระงานที่ล้น
มือ เช่นพนักงานบางหน่วยงานท าหลายหน้าที่ ท าบัญชีและการเงิน การโยกย้ายบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน ยังไม่มีหลักเกณฑ์ จึงต้องพ่ึงการอบรม การพัฒนาบุคลากร และต้องพ่ึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพราะฉะนั้น การบริหารบุคลากรต้องเน้นคุณ และโทษ๔๐  

กลไกลในการวัดการประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการ 
การติดตามและตรวจสอบการท างานขององค์กร ยังขาดความต่อเนื่อง๔๑ แต่การด าเนินงานอาจ
ประสบกับอุปสรรคหรือมีข้อขัดข้องต่างๆ ท าให้ผลของการด าเนินงาน ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
นั่นหมายถึง มีปัญหาเกิดขึ้น  การบริหารงานบุคคลในบริบทของการฝึกอบรมและพัฒนามีปัญหา
ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาไม่ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การ การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็น
เครื่องมือของฝ่ายจัดการ แต่บางครั้งการฝึกอบรมและพัฒนาไม่ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์การ เช่น 
องค์การมีความต้องการยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ แต่กลับไปท าการฝึกอบรมการท างาน
เป็นทีม๔๒  ฝึกอบรมและพัฒนาไม่สอดคล้องกับช่วงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของ
ลักษณะและประเภทภาระงานของแต่ละส่วนงาน๔๓ ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหัวใจของการบริหารงานบุคคล และเป็นจุดเริ่มต้นที่
จะชี้วัดว่าการบริหารงานขององค์การจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ในทางปฏิบัติบุคลากร
ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าความคาดหวังขององค์การ๔๔ 

ทั้งนี้เพราะองค์การจะเพ่ิมความคาดหวังจากบุคลากรสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการ
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมก าไร เพ่ิมความสามารถใจการแข่งขัน ฯลฯ ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบประเมินผลไม่สามารถ
ที่จะวัดเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การได้ ไม่สามารถวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติที่พึงประสงค์
ของบุคลากรทุกคนได้ เนื่องจากในแต่ละหน่วยงานจะมีภารกิจหน้าที่และลักษณะงานแตกต่างกัน  

                                                        
๓๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ,  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๓สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

ขาดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน๔๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถวัดให้เห็น
ความแตกต่างของบุคลากรแต่ละคนได้ แต่ไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานได้และ
ทีมงานได้๔๖ ขาดระบบหรือเครื่องมือที่จะน าข้อมูลจากการประเมินผลไปใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนของ
พนักงาน ทีมงาน และองค์การ๔๗ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานการมองด้านเดียวประเมินโดยการ
พิจารณาจากพฤติกรรมของบุคลากรเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นการไม่เป็นการยุติธรรมเรื่องเวลาอัน
เนื่องมาจากองค์กรไม่ได้ท าการประเมินตลอดเวลา๔๘ ความไม่เชื่อมโยงของนโยบายระดับต่างๆ การ
พัฒนาคนไม่ตรงตามต าแหน่ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้คนไม่ตรงกับภาระงานเพราะฉะนั้นการ
บริหารงานด้านบุคลากรต้องใช้หลักเอกภาพคือต้องใช้บริหารแบบเชื่อมโยงกับระบบความคิดของทุกคน 

การบริหารงานบุคลากร ต้องประกอบด้วยอิทธิบาท ๔ เพราะคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
จะต้องพอใจ พอเพียงถึงอยู่ได้ จะอาศัยแรงจูงใจเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ไม่ได้๔๙  

สิ่งส าคัญมากในการบริหารงานต้องสร้างความสัมพันธ์กันทั้งมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์ท่ีดูแลหน่วยวิทยบริการเพ่ือให้การบริหารงานไปสู่วิสัยทัศน์ ในทางเดียวกัน๕๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย การบริหารงานบุคลากร 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การบริหารต้องให้คุณ และให้โทษ ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ 
๒ ต้องบริหารตามระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔ 
๓ ต้องสร้างสวัสดิการให้แก่บุคลากร ๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓ 
๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่ามองด้านเดียว 
๑๐ ๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑

๔ 
๕ ต้องใช้หลักเอกภาพคือต้องใช้บริหารแบบ

เชื่อมโยงกับระบบความคิดของทุกคน 
๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๓ 

                                                        
๔๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๔๖พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มจร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๕๐สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี, สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี,รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๒ 

การวิเคราะห์ หลักอิทธิบาท ๔ น าไปใช้ในพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ประกอบด้วย ๑) ด้านฉันทะ ๒) ด้านวิริยะ ๓) ด้านจิตตะ 
และ ๔) ด้านวิมังสา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท ๔ 

มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รวม 

(n=๑๐๓) 
ปัจจัยการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ตามหลักอิทธิบาท ๔  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านฉันทะ ๓.๘๕ ๐.๗๗ มาก 
๒. ด้านวิริยะ ๓.๖๕ ๐.๘๗ มาก 
๓. ด้านจิตตะ ๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 
๔. ด้านวิมังสา ๓.๗๕ ๐.๔๔ มาก 

รวม ๓.๗๒ ๐.๕๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๙ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ด้านฉันทะ”  
มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗ รองลงมา ได้แก่ “ด้านวิมังสา” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๔  รองลงมา “ด้านวิริยะ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ด้านจิตตะ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๐.๗๖ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท ๔ 
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ 

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยด้านฉันทะ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓.๗๘ 

 
๑.๑๗ มาก 

สถานศึกษามีแผนงานในการบริหารงาน
วิชาการ เพ่ือสนองความต้องการของสังคม  

 
๓.๘๓ 

 
๑.๐๙ 

 
มาก 

สถานศึกษามีแผนงานในการเป็นศูนย์วิจัย
ด้านพระพุทธศาสนา 

 
๓.๖๙ 

 
๑.๒๒ มาก 

สถานศึกษามีแผนสนับสนุนงบประมาณใน
ส่งเสริมการบริหารให้ทันสมัยและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

๓.๙๙ 

 
 

๑.๑๘ 

 
 

มาก 
สถานศึกษามีแผนส่งเสริมให้บุคลากร มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

 
๓.๙๘ 

 
๑.๐๘ มาก 

รวม ๓.๘๕ ๐.๗๗ มาก 
 
๔.๑๔  พบว่า ความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ รวม มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีแผนสนับสนุนงบประมาณในส่งเสริม
การบริหารให้ทันสมัยและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย” มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๙ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๑๘ รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีแผนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม”  
มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๘ รองลงมา ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีแผนงานในการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือสนองความต้องการของสังคม” มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๑.๐๙ รองลงมา ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”  
มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๑๗ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า 
“สถานศึกษามีแผนงานในการเป็นศูนย์วิจัยด้านพระพุทธศาสนา” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๙ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๒๒ ตามล าดับ 

 



๑๕๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔  
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านวิริยะ   

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยด้านวิริยะ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความเพียรด าเนินงานตาม 
แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการ 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๙๔ มาก 

สถานศึกษามีการสนับสนุนงานวิจัยแก่
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง 

 
๓.๖๘ 

 
๐.๙๑ 

 
มาก 

สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่มีผลงานทางการวิจัย  

 
๓.๕๑ 

 
๑.๑๗ มาก 

สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่  ได้รับการพัฒนา ความรู้
ความสามารถ 

 
 

๓.๖๑ 

 
 

๑.๑๐ มาก 
สถานศึกษามีนโยบายการบริหารงบประมาณ
การเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส 

 
๓.๗๕ 

 
๐.๙๒ มาก 

รวม ๓.๖๕ ๐.๘๗ มาก 
 
จากตารางที่  ๔.๑๕  พบว่า ความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านวิริยะ รวมมี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีนโยบายการบริหาร
งบประมาณการเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๒  รองลงมา
ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีความเพียรด าเนินงานตาม แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการ” มีค่าเฉลี่ย 
๓.๖๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๔ รองลงมาข้อที่ว่า สถานศึกษามีการสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง  มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๑ รองลงมา ข้อที่ว่า 
“สถานศึกษามีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ”มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๑๐  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “สถานศึกษา
มีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีผลงานทางการวิจัย” มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๑.๑๗ ตามล าดับ 

 
 
 
 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔  
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านจิตตะ 

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้านจิตตะ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้านอาคาร
สถานที่ และการให้บริการ 

 
๓.๕๗ 

 
๐.๘๙ มาก 

๒. ผู้บริหารตั้งจิตรับรู้ในประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
จริงจัง 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๙๑ มาก 

ผู้บริหารเอาใจใส่งานวิชาการ เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  

 
๓.๖๘ 

 
๐.๘๕ มาก 

ผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพื่อลด
ความเสี่ยงและการเพ่ิมแหล่งทุน 

 
๓.๖๑ 

 
๐.๘๑ มาก 

ผู้บริหารมีการเอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียน การสอน 

 
๓.๖๖ 

 
๐.๘๑ มาก 

รวม ๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านจิตตะ รวมมีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่งานวิชาการ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๕ รองลงมาข้อที่ว่า “ผู้บริหารมีการเอาใจใส่
สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน การสอน” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๑    
รองลงมาข้อที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงและการเพ่ิมแหล่งทุน” มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๑ รองลงมาข้อที่ว่า “ผู้บริหารตั้งจิตรับรู้ในประโยชน์
ส่วนรวมอย่างจริงจัง” ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๑  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ข้อที่ว่า “ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ” ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๙  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔  
มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านวิมังสา 

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ด้านวิมังสา 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีการพิจารณาการก ากับดูแล 
การบริหารงานทั่วไป ทั้งอาคารสถานที่ การ
ให้บริการนิสิต 

 
 

๓.๗๒ 

 
 

๐.๘๗ มาก 
สถานศึกษามีการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือ
ส่งผลงานทางวิชาการสู่สังคมภายนอก 

 
๓.๖๔ 

 
๐.๘๘ มาก 

สถานศึกษามีการพิจารณาผลงานวิจัยให้ออก
สู่สังคมภายนอก 

 
๓.๗๓ 

 
๐.๘๒ มาก 

สถานศึกษามีการพิจารณาบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ให้มีผลงานทางวิชาการ 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๗๒ มาก 

สถานศึกษามีคณะกรรมการการพิจารณาการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 
๓.๗๐ 

 
๐.๙๒ มาก 

รวม ๓.๗๕ ๐.๔๔ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านวิมังสา รวมมีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “สถานศึกษามีการพิจารณาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ให้
มีผลงานทางวิชาการ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๒ รองลงมาข้อที่ว่า “สถานศึกษา
มีการพิจารณาผลงานวิจัยให้ออกสู่สังคมภายนอก” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๒ 
รองลงมาข้อที่ว่า “สถานศึกษามีการพิจารณาการก ากับดูแล การบริหารงานทั่วไป ทั้งอาคารสถานที่ 
การให้บริการนิสิต” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ รองลงมาข้อที่ว่า “สถานศึกษามี
คณะกรรมการการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๒  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดข้อที่ว่า “สถานศึกษามีการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือส่งผลงานทาง
วิชาการสู่สังคมภายนอก” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๘  ตามล าดับ 

 
 
 
 



๑๕๗ 

 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑. ฉันทะ : การมีใจรักในงานที่ท า 
ความรักงาน ความพอใจกับงานที่ท าอยู่๕๑ อันดับแรกต้องส ารวจตนเองว่า มีความชอบ

หรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตั้งค าถามกับตัวเอง ฉัน
ท างานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ท าอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลา
ค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ท าอยู่๕๒  

มีใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า๕๓ จึงจะเกิดผลจริงตามควรเราคง
เคยได้ยินค าว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะร่วมกัน" ก่อนเลิกการประชุมบางอัน
เป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจใน
ข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษา
กระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่
ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา๕๔ เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้
นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน๕๕ 

พฤติกรรมฉันทะ เป็นการแสดงถึงการมีความรักในงานที่ท า๕๖ มีความพอใจ มีความรู้สึก
จริงใจ มีความผูกพัน รู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อ
องค์กร๕๗ ซึ่งความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท า อยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ 
อยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย๕๘ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทาง

                                                        
๕๑สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕๒พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕๓สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

ธรรมว่า ความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท าหรือซึ่ง
จะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น๕๙  

อยากให้สิ่งนั้นๆ เข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงาม ที่ประณีต ที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน 
หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นๆ เกิดมีเป็นจริงขึ้น อยากท าให้
ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น๖๐ ความอยากของฉันทะนั้น ให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่ง
นั้นๆ งานนั้นๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์ อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือพูดแยกออกไป
ว่า ขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรือ
งานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัส เป็นความฉ่ าชื่นใจ ที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิก
บานแผ่นออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต๖๑  

ถ้าสามารถปลุกเร้าให้ฉันทะเกิดขึ้น อย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าดีงาม ความ
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นต้องการท า
สิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้น ของงานนั้น ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือ
ผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด าเนินสู่จุดหมาย๖๒ 

มีฉันทะของการปฏิบัติ มีความสุขท่ีจะปฏิบัติ พอใจที่จะท าเหตุ มีความสุขที่จะท างาน ท า
ไปเรื่อย ท างานด้วยความสุขรักที่จะท างาน อย่างนี้ผลมันออกมาเอง พอใจนี้เป็นความอยากประเภทที่
หนึ่ง เป็นความอยากที่เป็นกุศล มีชื่อเฉพาะว่า “ฉันทะ” พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความอยาก ที่เรียกว่า
ฉันทะนี้ เป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือเป็นแสงอรุณ และเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญของความ
พอใจในการท างาน๖๓  เมื่ออยากให้มันดี ก็จะต้องก้าวต่อไป คือ อยากท าให้มันดี เพราะว่า เมื่ออยาก
ให้มันดี แต่ถ้ามันยังไม่ดี ก็อยากท าให้มันดี แล้วก็จะก้าวต่อไปอีกว่า เมื่ออยากท าให้มันดี ก็ต้องรู้ว่าท า
อย่างไรมันจึงจะดีได้ คืออยากรู้ ซึ่งน าไปสู่การศึกษา การหาความรู้ การพัฒนาสติปัญญา ฉะนั้น ความ
อยากให้มันดี หรือใฝ่ดี กับความอยากรู้ หรือใฝ่รู้ จึงเป็นความหมายส าคัญของสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ๖๔ 
ท างานเริ่มจากความรัก และความพอใจในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจ ด้วยความรัก
ในสิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า๖๕  

                                                        
๕๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๒สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๓สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. , รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร,  

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๔สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนอง

ขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๙ 

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การมีเจตคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่องาน
หรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่งเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ๖๖ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและน า
ความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ ซึ่งการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเป็นช่องทาง หรือโอกาสที่ตน
จะสามารถ ตอบสนอง แรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะท าให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยู่ใน
ระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนท างานได้มีโอกาส ตอบสนองแรงจูงใจ ของตนแล้ว ความพึงพอใจ
ของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย เป็นความพึงพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องาน
นั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความต้องของเขาได้๖๗ 
 อีกประการหนึ่ง ทัศนคติทางบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึก หรือ
ทัศนคติที่ดีต่องาน ที่ท าของบุคคล ที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า 
และสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน   ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จ ขององค์การอีกด้วย โดยเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและ
ได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่ง๖๘  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๖๖สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมาลังการ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์ อาจารย์ชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ,  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ มีความรักต่องานและหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่ ๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ ปรารถนาจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

 
๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน ๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
๔ แม้ว่าองค์กรอ่ืนจะให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า 

ท่านก็เลือกท างานให้กับองค์กรนี้ต่อไป 
๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔ 
 
๒. วิริยะ : ความพากเพียรในการท างาน 

 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

งานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร๖๙ ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีก
อย่างหนึ่งที่จะน าคณุไปสู่ความส าเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น 
ที่ส าคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การท างาน
แบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตส าหรับคนท างาน
ร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งส าคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจ
คร้าน คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่กี่น้ า เดี๋ยวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการ
เอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย๗๐ 

ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าถึงแก่นแท้
ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้๗๑ 

ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึง 
ความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมาน
ได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขา
ท าจะชี้ชัดออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อ

                                                        
๖๙พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๗๐พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๑ 

การท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธา
ปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่๗๒ 

วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็น
เครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึ งเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล๗๓ 

วิริยะ เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเองและเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
มากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง 
เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่
มันคือความแยบยลและเลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอัน
หมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา๗๔ 

กิริยาของผู้อาจหาญในการงาน ความจริงบุคคลที่ประกอบวิริยะเป็นผู้อาจหาญในการงาน 
ย่อมส าคัญการงานที่แม้จะใหญ่ว่าเล็กแม้จะยากว่าง่าย แม้จะหนักว่าเบา ไม่ค านึงถึงความยากล าบาก
ของตน ประคับประคองกายกับจิต อยู่เสมอเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้๗๕  วิริยะจึงท าให้บุคคล
เป็นไปอย่างนั้น และเป็นกิริยาแห่งกายกับจิตของบุคคลที่เป็นไปเหมือนอย่างนั้น๗๖ 

 การท างานต้องมคีวามเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่
หวั่นกลัวต่ออุปสรรค และความยากล าบาก ความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ยกจิตไว้ได้จากความหดหู่
ถดถอยหรือท้อแท ้ไม่ทอดธุระในการงาน๗๗ 

คนท างานต้องสู้งาน คือมคีวามเพียรทีเ่ห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน๗๘ การงานทุกอย่าง
จะส าเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะน าคุณไปสู่
ความส าเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไร  ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น ที่ส าคัญความวิริยะจะ

                                                        
๗๒สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๖สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 

เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง ความวิริยะไม่ใช่การท างานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่
เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเอง๗๙ 

ความเพียรเป็นความเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการเลี้ยงชีพประกอบการงาน การ
แสวงหาโภคทรัพย์เพ่ือท าให้เกิดเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นไปเพ่ือ
ความสุข ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายในการครองเรือน“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่
นั่น” เป็นสุภาษิตเตือนใจที่ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งยั่วเตือนทุกคนให้มีความมานะ ไม่ลดละความ
พยายาม ด้วยกุศโลบายที่ท าให้เกิดความขยันขันแข็ง๘๐  

ความเพียรพยายามนี้เอง เป็นแรงผลักดันที่ท าให้บุคคลร่ ารวย และประสบความส าเร็จใน
ธุรกิจมามากมาย ส่วนผู้ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จคงต้องพยายามกันต่อไป ดังที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงในเวโรจนอสุรินทสูตร ว่า “บุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะส าเร็จประโยชน์”ทั้งหลาย
อันงดงามอยู่ที่ความส าเร็จ ประโยชน์อ่ืนที่ยิ่งกว่าขันติไม่มี แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้ แต่ชี้แนะเท่านั้น 
ทุกคนต้องท าความเพียรในทางที่ชอบเอง๘๑ 

การใช้ความเพียรในการท างานนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความเพียรที่ท าไป
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยปกติธรรมดา ๒) ความเพียรที่ไปด้วยจิตส านึกในความเป็นคนดีของ
สังคมโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือ๘๒ 

ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า บุคคลพึงประกอบความเพียรพยายามสร้างความส าเร็จ
ให้เกิดข้ึน ด้วยเรี่ยวแรงของตนเอง ดังพระพุทธพจน์ในอาฬวกสูตร ขุททกนิกาย สุตตนิบาตที่ว่า “คน
จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ซึ่งในพระพุทธพจน์แปลว่า คนเราจะได้ดีต้องขยันหมั่นเพียรลงแรง
ด้วยตนเอง ถ้าจะให้ส าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็ต้องใช้เวลาให้เป็น ต้องเป็นคนรู้จักกาลเวลา (กาลัญญุตา)  
รู้จักใช้เวลาแล้วชีวิตจะมีค่ายิ่งข้ึน๘๓ อีกประการหนึ่งก็คือ การประกอบกิจการงานต่างๆ หากผู้กระท า
คิดอยากท าความเพียร ก็สักแต่ว่าระดมทุ่มเทก าลังลงไปเต็มที่ โดยไม่ได้ค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ก็
อาจจะกลายเป็นการทรมานตนให้เหนื่อยเปล่า ท าให้เกิดผลเสียได้๘๔ 

                                                        
๗๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ., รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนอง

ขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมาลังการ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๓ 

ความเพียรตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นความเพียรที่เกิดจากแรงผลักดันในใจและมี
สาเหตุจากภายใน คือ มีความจงใจใคร่ต่อการปฏิบัติจริงๆ ท าหน้าที่ต่างๆด้วยความตั้งใจในการงาน๘๕ 
แม้งานเล็กงานน้อยก็ควรให้ส าเร็จเรียบร้อยอย่างดีเยี่ยม การที่คนใดคนหนึ่งจะได้มาซึ่งความส าเร็จใน
ชีวิตนั้น ต้องอาศัยความอุตสาหะ เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคด้วยตนเอง แล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมา 
ดังที่กล่าวกันว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือโลกหน้าที่มนุษย์จะท าไม่ได้ และการกระท าของมนุษย์ที่
สมบูรณ์หรือการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นควรได้มาด้วยกระบวนการสั่งสมวิริยบารมีตามหลักศาสนาเท่านั้น  
จึงจะถือได้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุด ดังอานิสงส์ความเพียรพยายามว่ายในท่ามกลางมหาสมุทรของ
พระมหาชนก แสดงให้เห็นคุณค่าเป็นอย่างดี๘๖ จึงเป็นลักษณะของความเพียรในการกระท าสิ่งนั้นๆ 
คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ ไม่ทอดทิ้งกิจที่
ท านั้น  
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ด้านวิริยะ 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น 

 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน ๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าง

สม่ าเสมอ 
๑๗ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘ 
 

 ๓. จิตตะ : การเอาจิตฝักใฝ่ในงานหรือมีสมาธิในการท างาน 
จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
ในขั้นนีจ้ิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ท า๘๗ จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบ
และความรับผิดชอบที่จะตามมา๘๘ ดังนั้น เมื่อมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของ
เส้นทางท่ีไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความส าเร็จได้๘๙ 

                                                        
๘๕สัมภาษณ์ อาจารย์ชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๘๖สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ,  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘๗สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ,  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๔ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือให้มีจิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทส าทับไว้
ด้วยว่า "ควรตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งท่ีท าแล้วและยังไม่ได้ท า๙๐ 

ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
ความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะ
เกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย๙๑ 

ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหมั่น
ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ๙๒  

ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย๙๓ สามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆนั้นได้
อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของสังคม
นั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข๙๔ 

การท างานของจิตตะเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งคนที่มี  
จิตตะอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระท ากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง๙๕ 
เป็นลักษณะการท าซ้ าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่ส าคัญของจิตตะการท าสมาธิซ้ าๆ จนเกิดเป็นนิสัยขาด
ไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนๆ นั้นมีจิตตะที่สมบูรณ์๙๖ ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะที่เป็นความกล้าในการ
เปลี่ยนแปลงแต่จิตตะเป็นการตอกย้ าซ้ าๆ ในงานนั้นๆ การท าสมาธิก็เช่นกันเมื่อท าซ้ าๆไปย่อมใกล้
ความส าเร็จและเมื่อประกอบกับวิมังสาในการพัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นเหตุให้การท า
สมาธิประสบผลส าเร็จได้๙๗ 

                                                                                                                                                               
๘๙สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมาลังการ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๒สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี,รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๓สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. , รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มจร,  

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙๕สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต ,  หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๖พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๕ 

เป็นการท างานที่มุ่งเน้นในการฝึกให้มีใจจดจ่อในสิ่งที่ท าอย่างแน่วแน่ เอาจิตใจตามเรื่อง
นั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย พร้อมที่จะเรียนรู้การที่เราจะท าการงานใดๆ ให้ส าเร็จ จ าเป็นต้องมีสมาธิ
จดจ่อในการท าสิ่งนั้นจนสามารถใช้ความคิดในการท างานให้ส าเร็จ๙๘ 

 จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ท า๙๙ จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความ
รอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา จิตตะจึงมีความส าคัญในการท างานโดยไม่วอกแวกออกไป
นอกลู่นอกทาง ดังนั้น เมื่อคุณมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้ วของเส้นทางที่ไม่ให้
ไขว้เขวออกนอกทาง ท าให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติหลักธรรมในข้อนี้อยู่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
หน่วยวิทยบริการ หรือห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็จะเป็นการปฏิบัติงานให้
ไปสู่ความส าเร็จได้๑๐๐ 

ถ้ามีจิตตะ ใจจะจรดจดจ่ออยู่ที่กลางกาย กลางของความสบายจึงเป็นจิตจดจ่อในการ
ท างานที่ต่อเนื่อง๑๐๑ ในการท าการงานทุกอย่างก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ท าทางกาย  
ทางวาจา แม้ใจที่คิดอ่านการงานต่างๆ ก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานที่ท านั้น เมื่อเป็นดั่งนี้จึงท าการงาน
ส าเร็จได้ ตามนัยนี้ จะเห็นว่าสมาธิเป็นสิ่งจ าเป็นต้องมีในการท างานทุกอย่าง๑๐๒ จึงความเอาใจใส่ 
ความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ท า ไม่วางธุระในสิ่งนั้นๆ๑๐๓ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ
เฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจ 
แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น อยู่ได้ท้ังวันทั้งคืน ความมีใจ
ฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลังมากเฉพาะส าหรับ 
กิจนั้น๑๐๔ 
  
 
 

                                                        
๙๘สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านจิตตะ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ คอยตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งท่ีท าแล้วและ

ยังไม่ได้ท า 
๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ การมีใจจดจ่อในสิ่งที่ท าอย่างแน่วแน่ พร้อมที่

จะเรียนรู้การที่เราจะท าการงานใดๆ ให้ส าเร็จ 
๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔ 
    

 
 ๔. วิมังสา : การมีปัญญาในปฏิบัติงาน 

จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

วิธีท างานให้ส าเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ เป็นการพินิจพิเคราะห์ การท างานด้วย
ปัญญา ใช้สมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าท า คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบั่นเพียงใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่
ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลที่สุดงานก็ค่ังค้างและผิดพลาดจนได้๑๐๕ 

ต้องพิจารณาไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา และปรับปรุงแก้ไขงานในองค์กร๑๐๖เป็น
การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) 
อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงน าไปสู่การ
ทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่า
เกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือ
ปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น๑๐๗ 

เป็นการทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท า
จากความคิดอะไร พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพื่ออะไร เราท าสิ่งนี้เพ่ืออะไร ซึ่งจะท าให้เรา
รู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและ
สังคมท่ีงดงาม๑๐๘ 

                                                        
๑๐๕สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. , รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๖๗ 

การท างานที่ใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และ
ทบทวนองค์กรหรือทบทวนกระบวนการ๑๐๙ 

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของ
เราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  หมั่นใช้ปัญญา 
พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น๑๑๐ 

 การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความรู้จัก
ไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหา
สาเหตุด้วยความรอบคอบ๑๑๑ ใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก 
พากเพียร เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน๑๑๒ 

เป็นการคิดค้นหาเหตุผลในการท างานให้ได้ผลดีขึ้น รวมความว่าท างานอย่างคนมีหัวคิด 
คุณธรรมข้อนี้เป็นผลดีโดยตรง คือ ๑) สามารถเลือกท างานที่ดี และท าในทางที่ถูกไม่ให้คนอ่ืน
หลอกลวงหน่วงเหนี่ยวในทางที่ผิด พูดสั้นๆ คือรู้ผิดรู้ชอบด้วยตนเอง ๒) สามารถวิจัยเหตุผลในการ
ท างาน ให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป หาวิธีทุ่นแรง ทุ่นเวลา ทุ่นวัตถุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลที่
ต้องการในงานทุกอย่าง๑๑๓ 

มีความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น ได้แก่ความสอดส่องใน เหตุและผล แห่ง
ความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา๑๑๔ ได้แก่องค์กรนั้นต้องมีความสอดส่อง
ในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมาย
ของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่๑๑๕ 

มีความใคร่ครวญพิจารณา ให้รู้จักทางและมิใช่ทาง ให้รู้จักการปฏิบัติที่ตั้งขึ้นได้ หรือไม่
ตั้งขึ้นได้ ที่ก้าวหน้าหรือถอยหลัง ด้วยเหตุอะไร จะต้องรู้๑๑๖ เป็นการท างานโดยการใช้ปัญญาคิด 

                                                        
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุน

ชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระ

อารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๖สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 

วิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติหรือระหว่างปฏิบัติในสิ่งนั้นๆ และรู้จักการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง 
และพัฒนาในสิ่งนั้นๆด้วยปัญญา๑๑๗ 

เป็นวิธีปฏิบัติของวิมังสา เมื่อจะท างานสิ่งใดต้องศึกษาวิธีทาให้แม่นย า และวิจัยหาวิธีท าที่
ดีกว่า ถ้าเป็นงานใหญ่หรือตนไม่แน่ใจ ก็จัดให้มีการประชุมระดมปัญญาของหมู่คณะเข้าช่วย หรือ
ปรึกษาหารือท่านผู้รอบรู้ประกอบด้วยในทางปฏิบัติตามหลักวิมังสานั้น จะต้องแบ่งงานออกเป็นขั้น ๆ 
คือ ๑) วางแผนงาน ๒) ท างานตามแผน ๓) ตรวจวิจัยผลงาน๑๑๘ 

ท างานด้วยฉันทะก่อน มีใจรักการท างาน วิริยะ มีความเพียรตั้งมั่นไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค 
เป็นแรงผลักดันให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ จิตตะ การใช้พลังในสมองซีกขวา เป็นการใส่ใจใน
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อยๆ สร้างความแตกต่างกันตรงความใส่ใจ เราเป็นองค์กรที่ท าแตกต่างจาก
องค์กรอ่ืนๆ  และสุดท้ายคือวิมังสา เป็นการลับคมเลื่อยอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ ถ้าองค์กรใดมีหลักแบบนี้ รับรองว่าประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน๑๑๙ 
เป็นการช่วยท าให้งานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางท่ีจะท างานได้ผลดี๑๒๐  

มีการใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกิน
เลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท า รู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการใช้
ปัญญาชักน า สมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาเป็นพวกชอบคิดค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลอง
เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไรท าไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้
เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้นลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่
คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขที่จุดไหน จึงวางแผนด าเนินการแก้ไขทันทีตามแผน๑๒๑ 

มีการท างานแล้วไม่ทิ้ง และเป็นการหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการและดาเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๑๒๒ 

 
 
 

                                                        
๑๑๗สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ., รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี,รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนอง

ขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี , รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูเกษมธรรมาลังการ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๒๑สัมภาษณ์ อาจารย์ชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ด้านวิมังสา 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบใน

การประเมินองค์กร 
๑๘ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
๒ การพินิจพิเคราะห์ทบทวนกระบวนการ 

 
๑๕ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗,๑๘ 
๓ การไตร่ตรอง ทดสอบ ทบทวนองค์กร ๑๔ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,

๑๒,๑๓,๑๗ 
๔ การแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กร

อยู่เสมอ 
๑๑ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๓,๑๔ 
 
ดังนั้น ในบริบทของหลักพุทธธรรมในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอหลัก อิทธิบาท ๔ 

อันเป็นคุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง หลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จ หรือทาง
แห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ประกอบด้วย 
 ๑. ฉันทะ : รักงาน การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ คือ การมีใจรักในงานที่ท า พอใจ
จะท าสิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท ามิใช่สักว่าท าพอ
ให้เสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร 
 ๒. วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ ความพากเพียรในการ
ท างาน ขยันหมั่นประกบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่
ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 
 ๓.  จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ การเอาจิตฝักใฝ่ใน
งานหรือมีสมาธิในการท างาน ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
 ๔.  วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) คือ
การมีเชาวน์ปัญญาในปฏิบัติงาน ใช้ปัญญาสอบสวน หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น  ในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง 
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 
 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม 
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หน่วยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 



๑๗๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม รวม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม ๓.๗๐ ๐.๗๙ มาก 
การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ๓.๕๘ ๑.๐๗ มาก 
การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ๓.๖๐ ๐.๗๙ มาก 
การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ๔.๐๓ ๐.๖๒ มาก 
ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ๔.๐๐ ๐.๕๗ มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๗๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม รวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ดังนี้ ๑) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ๒) ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลัก
พุทธธรรม ๓) ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม ๔) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 
และ ๕) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไปตาม
หลักพุทธธรรม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการ
บริหารงานทั่วไปอย่างมีระบบ 

๓.๗๓ ๐.๙๒ มาก 

สถานศึกษามีความเพียรในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๘ ๐.๘๘ มาก 

สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารงานทั่วไปอยู่เสมอ 

๓.๖๗ ๐.๘๗ มาก 

สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๗๒ ๐.๘๖ มาก 

รวม ๓.๗๐ ๐.๘๘ มาก 



๑๗๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม รวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ข้อ ๑) สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงานทั่วไป
อย่างมีระบบ ๒) สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ ๓) สถานศึกษามีความเพียรในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง และ ๔) สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานทั่วไปอยู่เสมอ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักพุทธธรรม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการอย่างมีระบบ 

 
๓.๓๐ 

 
๑.๓๓ มาก 

สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๕๓ 

 
๑.๐๖ มาก 

สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการอย่างสม่่าเสมอ 

 
๓.๗๔ 

 
๑.๑๕ มาก 

สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

 
๓.๗๓ 

 
๑.๑๖ มาก 

รวม ๓.๕๘ ๑.๑๘ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม รวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๑๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๑) สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการอย่างสม่่าเสมอ ๒) สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ๓) สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และ ๔) สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการอย่างมีระบบ ตามล าดับ 

 
 



๑๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัยตาม
หลักพุทธธรรม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหาร
งานวิจัยอย่างมีระบบ 

 
๓.๑๗ 

 
๑.๓๕ มาก 

สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๒๒ 

 
๑.๒๐ มาก 

สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยอย่างสม่่าเสมอ 

 
๓.๙๘ 

 
๐.๖๙ มาก 

สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

 
๔.๐๔ 

 
๐.๖๖ มาก 

รวม ๓.๖๐ ๐.๙๘ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม รวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๙๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๑) สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ๒) สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานวิจัย
อย่างสม่่าเสมอ ๓) สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานวิจั ยอย่าง
ต่อเนื่อง และ ๔) สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานการเงิน
ตามหลักพุทธธรรม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการ
บริหารงานการเงินอย่างมีระบบ 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๖๙ มาก 

สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานการเงินอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๘๓ มาก 

สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานการเงินอย่างสม่่าเสมอ 

 
๔.๑๓ 

 
๐.๗๒ มาก 

สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

 
๔.๐๕ 

 
๐.๗๗ มาก 

รวม ๔.๐๓ ๐.๗๕ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม รวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๑) สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานการเงินอย่างสม่่าเสมอ ๒) สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ ๓) บริหารงานการเงินอย่างมีระบบ และ ๔) สถานศึกษามีความ
มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานการเงินอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรม 

(n=๑๐๓) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม  

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการ
บริหารงานบุคลากรอย่างมีระบบ 

๔.๐๖ ๐.๖๗ 
มาก 

สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๔.๐๒ ๐.๗๓ 
มาก 

สถานศึกษามีความเอาใจใส่แก้ไขปัญหาตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอยู่เสมอ 

๓.๙๕ ๐.๗๑ 
มาก 

สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๙๗ ๐.๗๑ 
มาก 

รวม ๔.๐๐ ๐.๕๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม รวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๑) สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการ
บริหารงานบุคลากรอย่างมีระบบ ๒) สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๓) สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ ๔) สถานศึกษามีความเอาใจใส่แก้ไขปัญหาตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคลากรอยู่เสมอ ตามล าดับ 

 
ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม 
๑. การบริหารจัดการงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม 

 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในการบริหารจัดการงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรมโดยมีสาระ 
ส าคัญดังนี้ 



๑๗๕ 

การที่จะด าเนินงานให้ดีนั้นต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้งานส าเร็จผลตาม
จุดหมายที่วางไว้๑๒๓ สร้างการรักงานและท างานด้วยใจรัก ปลุกเร้าให้เกิดความรัก ความพอใจในการ
ด าเนินงานเพื่อให้งานด าเนินไปสู่จุดหมายก็เกิดความปีติ๑๒๔ เมื่องานนั้นบรรลุจุดหมายก็เกิดความรู้สึก
ดีใจที่งานส าเร็จผลตามที่วางแผนไว้ เช่น  ได้แก่ ๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ๒) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๓) โครงการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ๔) โครงการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น๑๒๕ 

การมีใจรักในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นพฤติกรรมแสดงถึงการมีความรักในงานที่
ท า มีความพอใจ มีความรู้สึกจริงใจ มีความผูกพัน รู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มี
คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อองค์กร๑๒๖ เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จอยากให้งาน
นั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย พูดง่ายๆ ว่ารักงานและจุดหมายของงาน๑๒๗  

พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท าหรือซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่งนั้นเข้าถึง
หรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งดงาม ที่ประณีต ที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้นๆ เกิดมีเป็นจริงขึ้น๑๒๘ 

อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกัน
กับอยากได้สิ่งนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเป็นตัณหา ความ
อยากของฉันทะนั้น ให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นๆ งานนั้นๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึง
ความสมบูรณ์ อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือพูดแยกออกไปว่า ขณะเมื่อสิ่งนั้นหรืองานนั้นก าลัง
เดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัส 
เป็นความฉ่ าชื่นใจ ที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่นออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต 
ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวยรสอร่อย หรือ
ปรนเปรอความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตน เป็นความฉ่ าชื่นใจที่เศร้าหมองหมกหมักตัวกีดกั้นกักตนไว้
ในความคับแคบ และมักติดตามมาด้วยความหวงแหน ห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัว
หวาดระแวง ถ้าสามารถปลุกเร้าให้ฉันทะเกิดขึ้น อย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าดีงาม ความ
                                                        

๑๒๓สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๒๔สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๒๕สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๒๘สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 

สมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นต้องการท า
สิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้น ของงานนั้น ไม่ ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือ
ผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด าเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสม่ าเสมอ ไม่ซ่านไม่ส่าย 
ฉันทะสมาธิจึงเกิดขึ้นโดยนัยนี้ และพร้อมนั้นปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่
มาด้วย เช่นหน่วยงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริหารจัดการเกิดจาก
ฉันทะความพอใจของคณะสงฆ์ที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หน่วยวิทยบริการต่างๆ แล้วได้รู้จากการประเมินอาคารเรียนต้องปรับปรุงก่อนถึงแม้ว่าด้านอ่ืนๆ 
พร้อมแล้วก็ตาม คณะสงฆ์จึงสร้างความพร้อมด้วยการระดมทุน ซื้อที่ดิน และสร้างอาคารให้เหมาะสม
แก่การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยทีมบริหารงานเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการ๑๒๙  

ความพอใจในการบริหารงาน  เป็นเจตคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่
เขาท าซึ่งเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจใน
การท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ความเ จริญก้าวหน้าและน า
ความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ ซึ่งการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเป็นช่องทาง หรือโอกาสที่ตน
จะสามารถ ตอบสนอง แรงจูงใจที่ตนมีอยู่แล้ว ก็จะท าให้ความพึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยู่ใน
ระดับสูง หากฝ่ายบริหารจัดให้คนท างานได้มีโอกาส ตอบสนองแรงจูงใจ ของตนแล้ว ความพึงพอใจ
ของคนท างานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปด้วย เป็นความพึงพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานนั้น ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้น
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความต้องของเขาได้๑๓๐ 

อีกประการหนึ่ง ทัศนคติทางบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึก หรือ
ทัศนคติที่ดีต่องาน ที่ท าของบุคคล ที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า 
และสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน   ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จ ขององค์กรอีกด้วย๑๓๑ 

โดยเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมี
ความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนอง
ด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ความ
พอใจในการบริหารงานทั่วไปเกิดจากคณะสงฆ์เห็นความส าคัญของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการ

                                                        
๑๒๙สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทโฺท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๗๗ 

บริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นหลักสูตรที่สามารถจะพัฒนาคณะสงฆ์ได้ จึงแจ้งความพอใจในการขอเปิด
หลักสูตรนี้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนกลาง แล้วได้ผลจริงๆ พระสงฆ์สนใจมา
ศึกษาเล่าเรียน แล้วสามารถพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ได้เมื่อก่อนคณะสงฆ์จะท า
รายงาน ท าบัญชี หรือโครงการเขียนก็ไม่เป็น จึงเกิดความพอใจของคณะสงฆ์พร้อมกันขอเปิดปริญญา
ตรีสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นแรกเป็นรุ่นที่เฉียบขาดเพราะเป็นระดับเจ้าอาวาส พระสังฆาธิการ 
ผู้บริหารทั้งนั้น เมื่อผู้บริหารรักมหาวิทยาลัย  จึงร่วมกันระดมทุนสร้างอาคาร ตามค าแนะน าของผู้มา
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของหน่วยวิทยบริการ๑๓๒  

พอใจพอเพียงในการปฏิบัติงาน เป็นความพอใจในเงินเดือนที่ได้รับอยู่ พอใจในงานที่ท า
อยู่ พอใจในสิ่งแวดล้อมรอบข้าง จึงเป็นความพอใจพอเพียงเพ่ือมุ่งสู่คว ามขยันท างานและมุ่งสู่
ความส าเร็จของงานที่ท า การท างานในสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของหน่วยวิทยบริการที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดต่างๆ คนที่มีอายุงานหลายปีเพราะเขาพอใจและพอเพียงในเงินเดือนถึงแม้ได้รับเงินเดือนไม่
เท่ากับอุดมศึกษาท่ัวไปก็ตาม เป็นความพอใจที่สุขใจกับงานที่ท า เป็นความภาคภูมิใจกับงานที่ท า เป็น
บุญเป็นกุศลกับงานที่ท า จึงกลายเป็นความพอใจที่พอเพียง๑๓๓ 

เป็นความยินดี และพอใจในฐานะความเป็นอยู่ ความยินดี และพอใจในทรัพย์สินที่ตนมี 
ความยินดี และพอใจในความสามารถของตน ความยินดี และพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ของตนใน
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ หรือ
คิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะแห่งเหตุ 
และผล ดังนั้น เมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งนั้นแล้ว ย่อมท าให้วิเคราะห์หาแนวทางที่
จะด าเนินต่อไป ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรในงานที่ก าลังกระท าอยู่ ต่อไป เช่น 
ผู้บริหารต้องมีความพอใจในการสร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย  อย่างน้อยก็มีอาณาเขตเป็นของ
ตนเองอย่างเช่น หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี มีที่ดินจ านวน ๑๕๔ ไร่ ตอนนี้มีการท าแผนแม่บท ส่วนของวิทยาลัยสงฆ์ของ 
พุทธมนฑล มีศูนย์ปฏิบัติธรรม แบ่งเป็น ๓ โซน ๑.ส่วนปริมนฑล ๒.ส่วนวิทยาลัยสงฆ์ ๓.ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม๑๓๔ 

ความยินดีในสิ่งที่ปฏิบัติ ความพอใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ความเต็มใจในขณะที่ท าสิ่งนั้น 
ความมีใจรักในขณะที่ท าสิ่งนั้นหรือปฏิบัติงานนั้น และความอยากหรือฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึง
จุดหมาย 

 

                                                        
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาต ิ

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปตามหลักพุทธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านฉันทะ : ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้มีใจรักใน

การบริหารจัดการงานทั่วไป 
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๒ ด้านวิริยะ : เสริมสร้างเพียรพยายามในการ
บริหารจัดการงานทั่วไป 

๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑
,๑๓,๑๔ 

๓ ด้านจิตตะ : เสริมสร้างมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหาร
จัดการงานทั่วไป 

๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,
๑๗,๑๘ 

๔ ด้านวิมังสา : เสริมสร้างการใช้วิจารณญาณ 
วิเคราะห์หาเหตุผลในการบริหารจัดการงานทั่วไป 

๑๐ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

  
๒. การบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักพุทธธรรมโดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

การด าเนินงานนั้นต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อรู้ปัญหาก็จะเกิด
ความเพียรพยายามด างานนั้นให้ส าเร็จผล การด าเนินงานต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเพียรพยายามที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดใจรักที่จะทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน 

ตั้งมั่นที่จะด าเนินงานด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยจนกว่างาน
จะส าเร็จ มีความตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถเพ่ือให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปตาม
แผนงาน มีความมุ่งมั่น ความพยายามปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ใจสู้ ไม่ย่อท่อต่ออุปสรรคและความยากล าบาก 

ความพากเพียรในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ 
และมานะบากบั่น ที่จะท างานแต่ต้องมีทีมงานที่มีความต่อเนื่อง ไม่ท้อถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และ
ความยากล าบากต่างๆ ให้มองความล าบากเป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องเอาชนะให้ส าเร็จ เช่นพบว่า เมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประกาศผลการตรวจการประเมินหน่วยวิทยบริการ  เช่น หน่วย
วิทยบริการ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อผ่านการประเมิน ตัวแทนคณะสงฆ์น าโดยเจ้าคณะจังหวัด รอง
เจ้าคณะจังหวัด ท าหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชั ย จังหวัด
มหาสารคาม ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ โคกหนองรัก จ านวน ๕๐ ไร่ เพ่ือท าการสร้างวิทยาลัยสงฆ์ 
จังหวัดมหาสารคาม เป็นความเพียรกล้าบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นต้น๑๓๕ 

                                                        
๑๓๕สัมภาษณ์ นายชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคามหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม , ๑๘ มีนาคม  
๒๕๖๐. 



๑๗๙ 

เป็นความเพียรที่อาจหาญในการท างาน กิริยาของผู้อาจหาญในการงาน ความจริงบุคคลที่
ประกอบวิริยะเป็นผู้อาจหาญในการงาน ย่อมส าคัญการงานที่แม้จะใหญ่ว่าเล็กแม้จะยากว่าง่าย แม้จะ
หนักว่าเบา ไม่ค านึงถึงความยากล าบากของตน ประคับประคองกายกับจิต อยู่เสมอเพ่ือให้งานส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ วิริยะจึงท าให้บุคคลเป็นไปอย่างนั้น และเป็นกิริยาแห่งกายกับจิตของบุคคลที่เป็นไป
เหมือนอย่างนั้น อีกนัยหนึ่ง วิริยะหมายถึง ความเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ 
ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค และความยากล าบาก ความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ยกจิตไว้ได้จาก
ความหดหู่ถดถอยหรือท้อแท้ ความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม และท ากุศลธรรมให้ถึงพร้อม ไม่ทอดธุระ
พฤติกรรมในกุศลธรรม 

เป็นความเพียรที่ประกอบความดี มีความขยันหมั่นเพียร ที่ไม่ทอดธุระ เป็นเครื่องพยุง
ความพอใจไม่ให้ท้อถอยในการท างาน เพราะว่างานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด แต่มักจะติดตอนท าจึง
จ าเป็นต้องใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะส าเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้ 
 ความเพียรในที่นี้ หมายถึง ความเป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการเลี้ยงชีพประกอบการงาน 
การแสวงหาโภคทรัพย์เพ่ือท าให้เกิดเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค อันเป็นไปเพ่ือ
ความสุข ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายในการครองเรือน“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่
นั่น” เป็นสุภาษิตเตือนใจที่ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งย้ าเตือนทุกคนให้มีความมานะ ไม่ลดละความ
พยายามที่ท าให้เกิดความขยันขันแข็ง หากถ้าไม่มีความเพียรพยายามแล้ว หลายๆ สิ่งในโลกคงไม่มีขึ้น
ให้เราได้เห็นอาทิ เพียรด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นต้น  

ความเพียรพยายามนี้เอง เป็นแรงผลักดันที่ท าให้ส่วนนอกที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน หรือ
หน่วยวิทบริการประสบความส าเร็จยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จคงต้องพยายามกันต่อไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ว่า “บุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์
จะส าเร็จประโยชน์” 

การใช้ความเพียร แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความเพียรที่ท าไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยปกติธรรมดา เช่น ขยันท างานช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและช่วยเหลือประชาชนที่ไป
ติดต่อราชการ ๒) ความเพียรที่เป็นจิตส านึกในความเป็นคนดีของสังคมโดยไม่ต้องร้องขอความ
ช่วยเหลือ เช่น ขยันไปร่วมงานท าบุญของประชาชนในพื้นที่ มีงานบุญกฐิน บุญขึ้นปีใหม่ บุญสงกรานต์ 
บุญทอดผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ มักจะให้ความช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์โดยไม่คิดคุณค่าด้านเงินทอง แต่คิดถึงคุณค่าด้านจิตใจมากกว่าการปรารภความเพียรที่จะมีชีวิต
ที่ก้าวหน้า บากบั่น ไม่ทอดธุระ จึงเป็นคุณธรรมที่จะต้องมีประจ าไว้ในชีวิตเพ่ือความก้าวหน้าและ
มั่นคงในชีวิตที่จะมุ่งม่ันท าแต่สิ่งดีงามท าให้พบกับความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน 
 ความเพียรที่ดีต้องขยันหมั่นเพียรแบบรู้จักกาลเวลา รู้จักใช้เวลาประกอบกิจการงานต่างๆ 
เช่น คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการหน่วยวิทยบริการอยู่ ๕ ปีขึ้นไป จึงมีความพอใจในการท าแผน
แม่บทเพ่ือยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ มีความเพียรในการวางแผนซื้อท่ีดินเพ่ือมอบให้มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และน าความเจริญแบบพุทธเป็นภูมิทัศน์ใกล้วิทยาลัยสงฆ์ แบ่งเป็น ๓ โซน 
คือ ๑) ส่วนปริมณฑล ๒) ส่วนวิทยาลัยสงฆ์ ๓) ศูนย์ปฏิบัติธรรม เช่น หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี๑๓๖ 

                                                        
๑๓๖สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

 ความเพียรตามหลักพระพุทธศาสนา จึงเป็นความเพียรที่เกิดจากแรงผลักดันในใจและมี
สาเหตุจากภายใน คือ มีความจงใจใคร่ต่อการปฏิบัติจริงๆ ท าหน้าที่ต่างๆด้วยความตั้งใจในการงาน
ต่างๆ แม้งานเล็กงานน้อยก็ควรให้ส าเร็จเรียบร้อยอย่างดีเยี่ยม การที่คนใดคนหนึ่งจะได้มาซึ่ง
ความส าเร็จในชีวิตนั้น ต้องอาศัยความอุตสาหะ เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคด้วยตนเอง แล้วเราก็
จะได้สิ่งนั้นมา ดังที่กล่าวกันว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือโลกหน้าที่มนุษย์จะท าไม่ได้ และการกระท าของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์หรือการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นควรได้มาด้วยกระบวนการสั่งสมวิริยะบารมีตามหลัก
ศาสนาเท่านั้น จึงจะถือได้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุด  
 ความเพียรในการท าสิ่งนั้นๆ ในทางที่ถูกตามเหตุ และผลภายใต้พ้ืนฐานตามหลักคุณงาม
ความดี การมีความกล้า และความแน่วแน่ที่จะท าในสิ่งนั้นๆ การไม่ละทิ้งซึ่งการงานหรือสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 
และการความอุตสาหะ และอดทนต่อความยากล าบากอย่างจนงานส าเร็จ ความเพียรจึงเป็นหลักที่มี
ความส าคัญอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงานหรือการกระท าต่อสิ่งใดๆ ต้องเพียรรู้จักเหตุ
และผล อันอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ เพ่ือมุ่งให้สิ่งนั้นๆ
ด าเนินไปสู่จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความเพียรที่ด าเนินไปในลักษณะของการปฏิบัติ
ตามหลักปธาน ๔ ได้แก่ เพียรระวัง คือ ๑. การกระท าสิ่งใดๆจะต้องรู้จักพึงระวังรอบคอบด้วยการ
รู้จักเหตุ และผล ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ๒. เพียรละ คือ การรู้จักละ ลด หรือหลีกเลี่ยงจากความ
เพียรที่ผิดท านองคลองธรรมทั้งปวงที่จะเป็นเหตุท าให้การกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ประสบความส าเร็จ 
๓. เพียรบ าเพ็ญ คือ การรู้จักเพียรตั้งมั่น และอุทิศตนต่อการกระท าในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสม่ าเสมอ  
๔. เพียรตามรักษาไว้ คือ รู้จักรักษาหรือท าให้ความเพียรในสิ่งนั้นๆ คงอยู่กับตนเป็นนิจ  

ความเพียรในการบริหารจัดการงานทั่วไปต้องเพียรในกระบวนการบริหารจัดการมี  
๒ ส่วนคือ เอกภาพกับเอกเทศน์ เอกภาพคือใช้ระบบและกลไกในสถานที่ตั้ง เอกเทศน์ คือ แยกส่วน
อ่ืนๆ ในพื้นที่ เช่น อาคารสถานที่ทางวัดสร้างขึ้นมาเพ่ือประโยชน์หลายอย่าง มหาวิทยาลัยต้องแสดง
ความเป็นเอกเทศจากส่วนนั้นๆ สมมุติศาลาหลังนี้มี ๓ ชั้น ส่วนไหนบ้างเป็นของเราเป็นเอกเทศน์นอก
ทีต่ั้ง ส่วนไหนทางวัดใช้ต้องมีป้ายบอกชัดเจน ให้มีส่วนส าคัญกับของคณะสงฆ์ให้มาก มหาวิทยาลัยอยู่
ในวัดท าให้วัดนั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น อาจจะดูแลงบประมาณให้เราผลที่เกิดคือสร้างศรัทธาให้กับ
ประชาชน ผลส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดศรัทธามาจากการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของเรา มีส่วนช่วยเหลือ
กิจกรรมทางศาสนา ช่วยดูแลความสะอาดภายในวัดมีความรื่นรมมากขึ้น มีแหล่งในการหาความรู้
พบปะจัดกิจกรรมสังสรรค์๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 

                                                        
๑๓๗สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๘๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๙ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านฉันทะ : ฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจแผนการ

บริหารจัดการงานวิชาการล่วงหน้าที่ได้วางไว้ 
๑๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘ 
๒ ด้านวิริยะ : พยายามท าตามแผนการบริหาร

จัดการงานวิชาการท่ีวางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย  
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 

๑๑ 
๓ ด้านจิตตะ : เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อมุ่งตรงต่อ

แผนการบริหารจัดการงานวิชาการท่ีวางไว้ไม่ให้
คลาดเคลื่อน 

๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑ ,๑๗,๑๘ 

๔ ด้านวิมังสา : เมื่อมีผลกระทบต่อแผนการบริหาร
จัดการงานวิชาการต้องใช้ปัญญา วิเคราะห์ ให้
บรรลุเป้าที่วางไว้ 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

  
 ๓. การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม โดยมีสาระ ส าคัญดังนี้ 
 สร้างให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ ใช้ความคิดในการปฏิบัติงานปลูกฝังให้
ผู้ปฏิบัติงานเอาใจใส่ฝักใฝ่ในงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจท างานอย่างจริงจัง โดยไม่สนใจต่อปัญหา
อุปสรรค 

เอาใจใส่ ติดตามการด าเนินงาน อย่างจริงจัง โดยไม่ใส่ใจถึงปัญหาอุปสรรคด าเนินงานด้วย
ความรู้จักเอาใจใส่ ไตร่ตรองพิจารณาใคร่ครวญ หาสาเหตุด้วยความรอบครอบเข้าถึงเนื้องาน มีความ
สนใจ เอาใจใส่หรือตั้งใจในการท างานอย่างจริงจัง โดยไม่สนใจถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้เสีย
ก าลังใจ 

การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มีใจจดจ่อ
แล้วก็จะเกิดความรอบคอบในความรับผิดชอบแล้ว ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มาก
ขึ้นเรื่อยๆด้วยใจที่จดจ่อตั้งมั่นและใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบ
ตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย  

ความรอบคอบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้นต้องหมั่น
ศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและ
หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประการส าคัญต้องฝึกตั้งค าถามกับตัวเองกับเรื่องราว
ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหาค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่ง
เมื่อเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย  เมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้
แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของ 
หมู่คณะ  



๑๘๒ 

 ความรอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริง อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่นใหม่ต้อง
สร้างให้เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง  

การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบรรยากาศรอบตัว
เป็นส่วนช่วย เช่น การท ากิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับนิสิต กิจกรรมนั้นต้องเชื่อมองค์ความรู้
เล็กๆ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นองค์ความรู้เดียวสามารถน าไปใช้ได้ เป็นต้น 
    การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งคนที่มีจิตฝักใฝ่อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะกระท ากิจใด ก็จะพัฒนาแนวทางการ
ท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะส าเร็จ ลักษณะการท าซ้ าๆ บ่อยๆ เป็นลักษณะที่ส าคัญ
ของจิตตะการท าสมาธิซ้ าๆ จนเกิดเป็นนิสัยขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนๆ นั้นมีจิตตะที่สมบูรณ์ 
ซึ่งจะแตกต่างจากวิริยะที่เป็นความกล้าในการเปลี่ยนแปลงแต่จิตตะเป็นการตอกย้ าซ้ าๆ ในงานนั้นๆ 
เพราะฉะนั้น ท าซ้ าๆ ไปย่อมใกล้ความส าเร็จและเม่ือประกอบกับวิมังสาในการพัฒนาการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องก็จะเป็นเหตุให้การท าสมาธิประสบผลส าเร็จได้ 
 การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป นี้เป็นเรื่องของ การมีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก 
เรียกว่าตั้งใจท า ไม่ใช่ว่าขยันแต่ไม่ตั้งใจท า ไม่ใช่ว่าขยัน ไปอย่างนั้น ใจคิดโน่นคิดนี่ งานก็ไม่เกิด เกิดก็
ไม่เต็มที่ คนที่ขาดจิตตะ เปรียบเหมือนคนคนท างานแต่ขาดสมาธิที่แน่วแน่ งานจึงติดๆ ขัดๆ เพราะ
ปฏิบัติงานของบุคลากรต้องมุ่งเน้นในการฝึกสมาธิ มีใจจดจ่อในสิ่งที่ท าอย่างแน่วแน่ พร้อมที่จะเรียนรู้
กระบวนการท างานอยู่กับกระบวนการท างานจนส าเร็จ เราจ าเป็นต้องมีสมาธิจดจ่อในการท าสิ่งนั้น
เราจึงจะเข้าใจบทเรียนและสามารถใช้ความคิดในการท างานให้ส าเร็จ ซึ่งการท าสมาธิก็คือมีสติอยู่กับ
เรื่องเฉพาะหน้านั้น และเอาจิตใจตามเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเหมือนกับกระแสน้ าที่อยู่ใน
เขื่อน แล้วปล่อยออกมาทางเดียวจะเป็นพลังผลิตกระแสไฟฟ้าน าไปใช้ได ้ 

การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นการฝึกให้จิตตะอยู่ที่กลางของความ
สบาย อยู่ที่ใจหยุดใจนิ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอบรมสมาธิ 
เพราะว่าผู้ที่มีจิตตั้งม่ันเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริง ฉะนั้น ในการท าการงานทุกอย่างก็เหมือนกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการงานที่ท าทางกาย ทางวาจา แม้ใจที่คิดอ่านการงานต่างๆ ก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการงานที่
ท านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าการงานส าเร็จได้ 

การมีจิตฝักใฝ่ในการบริหารจัดการงานทั่วไป ต้องมีความสนใจในสิ่งที่จะท านั้นอย่าง
จริงจัง การเอาใจใส่ในขณะที่กระท าสิ่งนั้นๆ มีใจที่เป็นสมาธิในขณะที่กระท าสิ่งนั้นๆ มีจิตใจมุ่งมั่น 
และแน่วแน่ในขณะที่กระท าสิ่งนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น สภาพทั่วไปก็ต้องไปดูเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเจ็ดด้าน ซึ่งเกณฑ์แต่ละด้านเกี่ยวกับเรื่อง
โครงสร้าง การบริหารจัดการซึ่งจะอิงไปถึงความสะดวกการใช้งบประมาณซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะ
บริหารงานเกี่ยวกับการจัดการนิสิตหรืองบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื่องจากต้องเพ่ิมเข้าไป
ในหน่วยเพ่ือให้เกิดคุณภาพ เพราะฉะนั้น ทีมงานต้องมีคุณภาพและมีความต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการ
บริหารงานให้เชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ กับส่วนกลาง การบริหารจัดการต้องมีทีมงานที่เข้มแข็ง ส่วน
หลักสูตรในส่วนคณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลางให้ทุกส่วนงานได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้ว๑๓๘ 

                                                        
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๘๓ 

  
ตารางท่ี ๔.๓๐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านฉันทะ : ส่งเสริมให้ความรักและจริงใจใน

การบริหารงานวิจัย  
๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๒ ด้านวิริยะ : ส่งเสริมให้มีความอดทนอดกลั้นสูง
ในการบริหารงานวิจัย 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๓ ด้านจิตตะ : ส่งเสริมให้มีจิตใจเขม้แข็งไม่
หวั่นไหวในการบริหารงานวิจัย 

๑๓ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 
,๑๗,๑๘ 

๔ ด้านวิมังสา : ส่งเสริมให้มีปัญญารอบรู้พร้อม
เหตุผลในการบริหารงานวิจัย 
 

๑๒ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔, ๑๕ 

  
 ๔. การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม 
 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 

การด าเนินงานนั้นต้องมีการคิดพิจารณาวางแผนงาน ทดลองปฏิบัติ เมื่อพบปัญหาต้องหา
วิธีแก้ไขปรับปรุง ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยสติปัญญา ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยใช้
เหตุผล พิจารณาใคร่ครวญก่อนการลงมือปฏิบัติงานนั้น 

ด าเนินงานโดยใช้สติ คิดพิจารณาวางแผน ทดลอง วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ
จัดการด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ หาเหตุผลของงานและ
ตรวจสอบข้อบกพร่อง คิดทดลองและหาทางแก้ไขปรับปรุงงาน ใช้ปัญญาด าเนินงานโดยตรวจสอบ
ข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องตลอดจนปัญหาและอุปสรรคและหาวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผล ใช้ปัญญา
ด าเนินงานอย่างมีเหตุมีผล 

การมีปัญญาในการบริหารจัดการงานทั่วไป อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วย
ความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ
รอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้
คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิ ด
ร่วมท ากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น  การ
ทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอย่าง
เข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท าจากความคิด
อะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพ่ืออะไร? เราท าสิ่งนี้เพ่ืออะไร? เพ่ือความสุขของตัวเอง
หรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่  ณ จุดไหนของสังคมหรือ



๑๘๔ 

เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม  เช่น การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) จะพบว่าผลการประเมินในมุมมองตาม ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” มีจ านวน ๒ องค์ประกอบ คือ ด้านปรัชญา  
ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน และด้านการเงินและงบประมาณ ส่วนองค์ประกอบที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จ านวน ๑ องค์ประกอบ คือ ด้านการวิจัย ส่วนผลการ
ประเมินในมุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษายังพบว่า มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดั บที่ 
“ต้องปรับปรุง” มีจ านวน ๑ มาตรฐานคือ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้  และผลการประเมินในมุมมองตามการบริหาร พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
“พอใช้” มีจ านวน ๑ ด้าน คือ ด้านการเงิน  และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ “ต้องปรับปรุง” 
มีจ านวน ๑ ด้าน คือ ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และวัฒนธรรม๑๓๙  

การมีปัญญาในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นระดับความสามารถของสมองในด้านการ
จ า การคิดอย่างมีเหตุผล และคิดแบบนามธรรมความสามารถในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
ปรับตัวของแต่ละบุคคลต่อสถานการณ ์หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าจะเปิด
สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ต้องมีอาจารย์ตรงสาย ถือว่ายากกว่าคณะอ่ืนๆ เพราะต้องมีโรงเรียนที่มี
มาตระฐานในการรับรองให้ผู้ที่เรียนไปฝึกสอนด้วย ไปสอนในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานข้างนอกถ้าเราไม่มีความพร้อมก็ล าบาก ส่วนสาขาใดอย่างไรนั้นไม่ได้เป็นปัญหาและ
อุปสรรค ในทางการบริหารงานดูเป้าหมายของกระทรวง เป้าหมายของชาติก่อนแล้วมาสู่ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรมแล้วมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่จะท าเป้าหมาย
ว่าท าไปเพื่ออะไรเหมือนอย่างที่เราต้องมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ การวางแผนระยะยาวระยะสั้น ระยะสั้นก็
คือแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา ๕ ปี ระยะยาวคือ ๑๐ ปีขึ้นไป มองเป้าหมายว่าอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะมีอะไร เขาให้ด าเนินการนอกที่ตั้งหน่วยงานองค์กรยังไม่มีความเชื่อมั่นในการท างาน 
อาคารสถานที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ต้องมีอาณาเขตเป็นของ
ตนเอง๑๔๐ การมีปัญญาในการบริหารจัดการงานทั่วไป เป็นการใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัติหรือระหว่างปฏิบัติในสิ่งนั้นๆตามคันรองคลองธรรม แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนาใน
สิ่งนั้นๆ ด้วยปัญญา 

 
 
 
 
 

  

                                                        
๑๓๙สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ , คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๘๕ 

ตารางที่ ๔.๓๑  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านฉันทะ : ส่งเสริมให้มีใจรักในรูปของการ

บริหารงานการเงิน 
๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

๒ ด้านวิริยะ : ส่งเสริมความอุตสาหะบากบั่นใน
การควบคุมการบริหารงานการเงิน 

๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๓ ด้านจิตตะ : เสริมสร้างมีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในการ
บริหารงานการเงินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑๒ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐, 
๑๑ ,๑๗ 

๔ ด้านวิมังสา : พิจารณาหยั่งรู้เหตุผลในรูปการ
บริหารงานการเงินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
 

  
๕. การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 

 จากเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ความรักงาน ความพอใจกับงานที่ท าอยู่๑๔๑ อันดับแรกต้องส ารวจตนเองว่า มีความชอบ
หรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการตั้งค าถามกับตัวเอง ฉัน
ท างานเพ่ืออะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ท าอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสียทีเดียว เผื่อเราจะได้มีเวลา
ค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับงานที่ท าอยู่๑๔๒  

มีใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อม่ันต่อสิ่งที่ท า๑๔๓ จึงจะเกิดผลจริงตามควรเราคง
เคยได้ยินค าว่า "ขอฉันทามติจากประชุม" บ่อยๆ หรือ "มีฉันทะร่วมกัน" ก่อนเลิกการประชุมบางอัน
เป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่งความเข้าใจใน
ข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษา
กระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน เป็นใจที่
ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา๑๔๔ เปรียบได้กับนักวิจัยที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้
นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน๑๔๕ 
                                                        

๑๔๑สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๔๒สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

๑๔๓สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, มจร, ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐. 

๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๘๖ 

พฤติกรรมฉันทะ เป็นการแสดงถึงการมีความรักในงานที่ท า๑๔๖ มีความพอใจ มีความรู้สึก
จริงใจ มีความผูกพัน รู้สึกว่างานที่ท าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อ
องค์กร๑๔๗ ซึ่งความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท า อยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ 
อยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย๑๔๘ พูดง่ายๆ ว่ารักงานและจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไป
ในทางธรรมว่า ความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท า
หรอืซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น๑๔๙  
 อีกประการหนึ่ง ทัศนคติทางบวกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึก หรือ
ทัศนคติที่ดีต่องาน ที่ท าของบุคคล ที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก การ
ปฏิบัติงาน และได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะ
ท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า 
และสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างาน   ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จ ขององค์การอีกด้วย โดยเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและ
ได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็น
อย่างยิ่ง๑๕๐ 

งานทุกอย่างจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร๑๕๑ ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมืออีก
อย่างหนึ่งที่จะน าคุณไปสู่ความส าเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไรผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น 
ที่ส าคัญความวิริยะจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง และความวิริยะไม่ใช่การท างาน
แบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเองต่างหาก ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตส าหรับคนท างาน
ร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้งหัวหน้าและลูกน้อง ยิ่งผู้เป็นหัวหน้ายิ่งส าคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน 
คิดกินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่กี่น้ า เดี๋ยวก็รามือกันหมด แต่ถ้าหัวหน้าเอาการเอางาน 
ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้นด้วย๑๕๒ 

                                                        
๑๔๖สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๐สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัด ระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระมหาธิติ อนุภทฺโท, ผู้อ านวยการกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 



๑๘๗ 

ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าถึงแก่นแท้
ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้๑๕๓ 

ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า "วิริยะ" จึงหมายถึง
ความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็
อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น 
ผลงานที่เขาท าจะชี้ชัดออกมาเองว่าท าเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่น
และรักต่อการท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาคนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่
เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอ่ืนให้ครุ่นคิดและกระท า
อยู่๑๕๔ 

วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็น
เครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้ มี
โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกล้าและทายท้าต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งมวล๑๕๕ 

วิริยะ เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเองและเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
มากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบางสถานการณ์บ้าง 
เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือต้องให้ได้เสมอ แต่
มันคือความแยบยลและเลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระที่เหมาะสมอัน
หมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา๑๕๖ 

กิรยิาของผู้อาจหาญในการงาน ความจริงบุคคลที่ประกอบวิริยะเป็นผู้อาจหาญในการงาน 
ย่อมส าคัญการงานที่แม้จะใหญ่ว่าเล็กแม้จะยากว่าง่าย แม้จะหนักว่าเบา ไม่ค านึงถึงความยากล าบาก
ของตน ประคับประคองกายกับจิต อยู่เสมอเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้๑๕๗ วิริยะจึงท าให้บุคคล
เป็นไปอย่างนั้น และเป็นกิริยาแห่งกายกับจิตของบุคคลที่เป็นไปเหมือนอย่างนั้น๑๕๘ 

                                                        
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง, คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย, มจร, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๕๔สัมภาษณ์ พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระอุทัยธรรมานุวัตร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอทุัยธานี, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมอรรถากร, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูวิรัตธรรมโชติ, ดร., ฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

การท างานต้องมีความเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่
หวั่นกลัวต่ออุปสรรค และความยากล าบาก ความเข้มแข็ง กระตือรือร้น ยกจิตไว้ได้จากความหดหู่
ถดถอยหรือท้อแท ้ไม่ทอดธุระในการงาน๑๕๙ 

คนท างานต้องสู้งาน คือมีความเพียรที่เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน๑๖๐ การงานทุก
อย่างจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะน าคุณไปสู่
ความส าเร็จได้ ยิ่งคุณขยันเท่าไร  ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่านั้น ที่ส าคัญความวิริยะจะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนั่นเอง ความวิริยะไม่ใช่การท างานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่
เป็นการหมั่นฝึกฝนตนเอง๑๖๑ 

การใช้ความเพียรในการท างานนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ ๑) ความเพียรที่ท าไป
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบโดยปกติธรรมดา ๒) ความเพียรที่ไปด้วยจิตส านึกในความเป็นคนดีของ
สังคมโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือ๑๖๒ 

ความเพียรตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นความเพียรที่เกิดจากแรงผลักดันในใจและมี
สาเหตุจากภายใน คือ มีความจงใจใคร่ต่อการปฏิบัติจริงๆ ท าหน้าที่ต่างๆด้วยความตั้งใจในการ
งาน๑๖๓ แม้งานเล็กงานน้อยก็ควรให้ส าเร็จเรียบร้อยอย่างดีเยี่ยม การที่คนใดคนหนึ่งจะได้มาซึ่ง
ความส าเร็จในชีวิตนั้น ต้องอาศัยความอุตสาหะ เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคด้วยตนเอง แล้วเราก็
จะได้สิ่งนั้นมา ดังที่กล่าวกันว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้หรือโลกหน้าที่มนุษย์จะท าไม่ได้ และการกระท าของ
มนุษย์ที่สมบรูณ์หรือการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นควรได้มาด้วยกระบวนการสั่งสมวิริยบารมีตามหลักศาสนา
เท่านั้น จึงจะถือได้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุด ดังอานิสงส์ความเพียรพยายามว่ายในท่ามกลาง
มหาสมุทรของพระมหาชนก แสดงให้เห็นคุณค่าเป็นอย่างดี๑๖๔ จึงเป็นลักษณะของความเพียรในการ
กระท าสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะ 
ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น 
 
 
  

                                                        
๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวัน

โชติการาม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูอนุกูลวชิรกิจ, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตรม์หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายสมบุญ ทิพรังศรี, รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนอง

ขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ์ อาจารย์ชาญชัย เพียงแก้ว, หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์  พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  วัดป่าประดู่  

(พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านฉันทะ : เสริมสร้างความรักและเข้าใจใน

การบริหารงานบุคลากร 
๑๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ 

๒ ด้านวิริยะ : เสริมสร้างความพยายามและเต็มใจ
ที่จะการบริหารงานบุคลากร 

๙ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

๓ ด้านจิตตะ : มุ่งม่ันตั้งใจท างานอุทิศตนอุทิศเวลา
ให้กับการบริหารงานบุคลากร 

๑๑ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑  

๔ ด้านวิมังสา : เสริมสร้างใช้ปัญญา พิจารณา 
ไตร่ตรอง การบริหารงานบุคลากรเป็นส าคัญ 

๙ ๑,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓ 

  

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่  ๑  ปัจจัยการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
H๐ : การจัดการสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
H๑ : การจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ตารางท่ี ๔.๓๓ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation)  

(n=๑๐๓) 
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา (X) 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (Y) 

ด้านการบริหารทั่วไป ๐.๐๓๐ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ๐.๓๕๖** 
ด้านการบริหารงานวิจัย ๐.๑๕๐ 
ด้านการบริหารการเงิน  ๐.๒๕๘** 
ด้านการบริหารงานบุคคล ๐.๐๗๗ 

ภาพรวม ๐.๒๘๔** 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๙๐ 

 จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๒๘๔ เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีนัยส าคัญ ๒ ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๓๕๖ และด้านบริหารการเงิน มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๒๕๘ ส่วนด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานวิจัย และ
ด้านบริหารงานบุคคล ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าการจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้น จึงยอมรับ H๑ ปฏิเสธ H๐     

สมมุติฐานที่ ๒  การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

H๐  : การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

H๑ :  การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี ๔.๓๔ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการทดสอบสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) 

(n=๑๐๓) 

การบริหารจัดการสถานศึกษา (X) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Y) 

ด้านฉันทะ คือความพอใจในการ
วางแผนงาน ๐.๕๔๗** 
ด้านวิริยะ คือความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน ๐.๕๓๘** 
ด้านจิตตะ คือ การเอาใจใส่ในการ
ติดตามงาน ๐.๔๐๘** 
ด้านวิมังสา คือ การรู้จักพิจารณา
งานเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  ๐.๓๙๕** 

ภาพรวม ๐.๕๓๙** 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๙๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า ปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๕๓๙  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีนัยส าคัญ ที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกด้าน คือ ด้านด้านฉันทะ คือ ความพอใจใน
การวางแผนงานมีค่าความสัมพันธ์สูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ ๐.๕๔๗  รองลงมา คือ ด้านด้านวิริยะ คือความพยายามในการปฏิบัติงาน มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๕๓๘ ส่วนด้านด้านวิมังสา คือ การรู้จักพิจารณางานเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา มีค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุดมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ ๐.๓๙๕ สรุปได้ว่าการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ของศูนย์การจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหาร ตามหลักอิทธิบาท ๔ ที่มุ่งสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
 

งานทั่วไป 
- การปรับโครงสร้างสอดคล้อง

กับการบริหารงาน 
- มีความกล้าในการน าหลักการ

บริหารธุ รกิจมาใช้ ในการ
บริหาร 

- มีความมุ่งมั่นในการบริการ
นิสิต 

- เอาใจใส่การประกันคุณภาพ
ภายใน ตามตัวบ่งช้ีตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษา 
 

 

งานวิจัย 
- มีกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
- สนับสนุนให้บุคลากรท า

โครงการวิจัยร่วมมือกับ
องค์กรนานาชาติ   

- มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์
เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่
ในวารสารนานาชาต ิ

- จัดตั้งหน่วยงาน ประสาน 
งานวิจัยระดับสถาบัน 

 

งานการเงิน 
- น าหลักการบริหารธุรกิจ

มาใช้ในการบริหาร 
- มีความพยายามหารายได้

ที่หลากหลายแหล่งรายได้
เพิ่ม 

- มีความพยายามหา
แนวทางลดรายจ่าย ลด
ความเสีย่ง 

- การจัดสรรงบประมาณ
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

งานวิชาการ 
- ให้ความส าคญัต่อผู้เรยีน สร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้
- สร้างบณัฑิตที่มีคณุภาพเป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงาน 
- พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่

ระบบการสรา้งเครือข่าย 
- จัดการศึกษาเน้นความต้องการของ

ชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในสังคม 

 

งานบุคลากร 
- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสรมิ

ให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถ 
- ปรับโครงสร้างบุคลากรใหเ้พียงพอกับ

งานและงบประมาณขององค์กร 
- บุคลากรไดร้ับการประเมินตามเกณฑ์

ของสถาบัน 
- ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก สรรหา 

บรรจุ และแต่งตั้ง  
 
 



๑๙๓ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตามปัจจัยการบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานวิจัย การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคลากร ให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โดยมีระบบการบริหารที่คล่องตัว สาขาที่เปิดเรียนก็เป็นที่ต้องการของผู้เรียน/สังคม 
สามารถบริหารงบประมาณได้เพียงพอต่อรายรับและการใช้จ่าย ขณะเดียวกันบุคลากรก็ได้รับการ
พัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กันในการบริหาร ซึ่งเป็นหลักแห่งความส าเร็จที่มีการบริหารจัดการด้วยความ
พอใจ มีความกล้าในการบริหาร มีการเอาใจใส่ต่อนิสิต สังคมรอบด้าน และไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลใน
การจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายการจัดสรรบุคลากรและการเงิน คุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการ
บริหาร สาขาที่เปิดตรงความต้องการของผู้เรียน และสังคม มีการเผยแผ่งานวิจัย งบประมาณในการ
บริหารเพียงพอ และบุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถสร้างผลงานและต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้   

๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาการบริหารทั่วไป เช่น โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน 
ให้สอดคล้องกันมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการน าแนวคิด โดยการจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้
ในการบริหารองค์การ มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและก าหนดให้มีระบบการติดตาม น าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต ระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี และระบบตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกันคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยสถานศึกษามีนโยบายการบริหารงานวิชาการ และการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสังคม สถานศึกษามีนโยบายและเพียรด าเนินงานตาม แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติ
การ ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ สถานศึกษามีการ
พิจารณาการก ากับดูแล การบริหารงานทั่วไป ทั้งอาคารสถานที่ การให้บริการนิสิต สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขต โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานที่คล่องตัว 

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ให้ความส าคัญต่อผู้เรียนมากขึ้น มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ  สนับสนุนให้
บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ น าแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ
หลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หลาย
สถาบันมีการวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพ้ืนที่เรียน ค่าหน่วยกิต จนมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมทางหลักสูตร การเรียนการสอนใหม่ ๆ มากแต่อาจเพ่ือสู่การแสวงหารายได้มากกว่าการ
สร้างองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย ผู้เรียนหรือสังคม นอกจากนี้สถาบันหลายแห่งเริ่มพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะส่วนกลางกับภูมิภาค นอกจากนี้ การให้
การศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับธุรกิจ มหาวิทยาลัยบาง
แห่งได้มีการขยายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุ่งสู่ผู้เรียนที่เป็นคนไทยใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจในท้องถิ่นห่างไกลได้เข้าศึกษา โดยสถานศึกษามีนโยบายการบริหารงาน



๑๙๔ 

วิชาการ และการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการสังคม มีนโยบายสนับสนุน
งานวิจัยแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง มีการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือส่งผลงานทาง
วิชาการสู่สังคมภายนอก 

๓) ด้านการบริหารงานวิจัย สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรและลูกจ้างให้มี
ผลงานทางวิชาการ มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  รับฟัง
และเรียนรู้ความต้องการของสังคม จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัย สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ สร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดตั้งหน่วยงาน ประสาน งานวิจัยระดับ
สถาบัน จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ 
ในการเผยแพร่งานวิจัย มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ  มี
การจัดตั้งหน่วยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน สถานศึกษามีนโยบายและแผนงานการให้บริการ
งานวิชาการแก่สังคม สนับสนุนโดยก าหนดนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีผลงาน
ทางการวิจัย งานวิชาการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พิจารณาผลงานวิจัยให้ออกสู่สังคมภายนอก 

๔) ด้านการบริหารการเงิน สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ น าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร เพ่ือลดความเสี่ยง มี
ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีความพยายามในการหารายได้ที่
หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ มีสภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการจัด
กิจกรรมต่างๆ มีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายได้ มีการขยาย -ระบบการ
ให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้เพ่ิมขึ้น พยายามลดสัดส่วนรายได้
จากงบประมาณแผ่นดิน น าระบบการบริหารงานการเงินมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานและการตรวจสอบ โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีงานวิจัยที่เอ้ือต่อสังคมและความก้าวหน้าของ
บุคลากร มีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ
ผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงและการเพ่ิมแหล่งทุน มีการพิจารณาบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ให้มีผลงานทางวิชาการ 

๕) ด้านการบริหารงานบุคลากร สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ มีระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้มี
การอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ปรับโครงสร้าง
บุคลากรให้เพียงพอกับงานและงบประมาณของหน่วย มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ก าหนดปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ของสถาบัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การคัดเลือก สรรหา และการให้เงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ คือจากการเป็นบุคลากรที่
เรียกว่า "ข้าราชการ" สู่การเป็น"พนักงานมหาวิทยาลัย"  การบรรจุแต่งตั้งที่มีแนวโน้มท ามากขึ้นคือ 
สัญญาจ้างเต็มเวลา บางเวลา การใช้บุคลากรร่วมในบางต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือน



๑๙๕ 

ที่สูงกว่าการเป็น"ข้าราชการ" แต่ต้องได้รับการประเมินผลการท างานทุก ๖ เดือนหรือ ๑ ปีตามเกณฑ์
ของแต่ละสถาบัน ที่ส าคัญคือ วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าของผู้บริหารต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองสู่
การพ่ึงพาตนเองมากขึ้น ปรับระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
รวมทั้งการบริหารแบบโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอก งบประมาณใน
ส่งเสริมการบริหารให้ทันสมัยและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  นโยบายการบริหาร
งบประมาณการเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส ผู้บริหารมีการเอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียน การสอน สถานศึกษามีคณะกรรมการการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 

๔.๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยการสนทนากลุ่ม  

สถานศึกษาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ตั้งอยู่นอกสถานที่จึงถูกเรียกว่านอกที่ตั้งเช่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตซึ่งอยู่ในสถานที่ตั้งที่ชัดเจน ฉะนั้นต้องมองไปที่
คุณภาพของการจัดการว่ามันมีอยู่แล้วหนึ่งนั้นจะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มันดีขึ้นได้
อย่างไรอาจจะต้องใช้ในเรื่องของพีดีซีเอ เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนสถานภาพการเงินที่สั่งได้เงินจากรายหัวเท่านั้น
นอกนั้นใช้วิธีการเหมือนจัดการหรือใช้ความสามารถของ  

บุคลากรหรือผู้ บริหารของสถานที่นั้ นนั้นในการที่ จะระดมทุนอยู่ที่ ว่ าใครจะมี
ความสามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่ากันเพราะต้องมีงบในการใช้จ่ายและนอกจากนั้นผลงานทาง
วิชาการก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสอกอและกฎกระทรวงแต่การที่ท ามาแล้วการขอต าแหน่งในทาง
วิชาการก็ยังไม่ได้ซึ่งอยากไม่มีหมายเลข อย่างไรก็ต้องมีผลงานทางวิชาการซึ่งทางมาวิทยาลัยก็มีการ
เปิดโอกาสให้มีการเสนองานวิจัยได้เรื่อยเรื่อยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ประจ าปีที่ประกาศออกมาเพราะว่าเรื่องของคุณภาพการจัดการมันเป็นการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ในเล่มใหญ่ผมไม่แน่ใจว่า จะมีอะไรที่ผมยัง
ไม่ได้อ่านหรือเปล่าดูจากองค์ความรู้จากการวิจัยแล้วมันยังไม่มีเรื่องนี้เท่าไหร่หรืออาจจะมองไปถึงอง
รวมเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะถ้ามองไปที่สถานภาพบุคคลสภาพการเงินการบริการคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานของปริญญาตรีมันเจ็บสอดคล้องแต่เราก็มองเห็นงานทั่วไปเช่น
งานวิจัยงานวิชาการแต่ไม่เห็นรายละเอียดที่อยู่ข้างในทั้งหมด๑๖๕ 

เรื่องหน่วยวิทยบริการคือการเปิดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าตัวเองก็เคยมี
ประสบการณ์ในการดูแลสถานที่ตั้งตั้งแต่ชลบุรีระยอง สุพรรณบุรีราชบุรีเป็นต้น ซึ่งก็มีความผูกพัน
เกี่ยวกันเรื่องการบริหารประมาณตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อตั้งเกือบทุกที่ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา
ตามท่ีมีรูปแบบโครงสร้างการจัดการศูนย์นอกที่ตั้ง ๑. มีการบริหารงานทั่วไปถ้าสภาพทั่วไปก็ต้องไปดู
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพตามส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเจ็ดด้านแต่ถามว่าเจ็ดด้านจะเอา
อะไรจากเกณฑ์เจ็ดด้าน ซึ่งเกณฑ์แต่ละเจ็ดด้านก็ต้องมาดูว่าหนึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องสภาพทั่วไป
หรือสองต้องการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการว่าจะท าอย่างไรที่จะต้อง  

                                                        
๑๖๕สนทนากลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๖ 

ซึ่งดูจะองค์ความรู้แล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง การบริหารจัดการซึ่งจะ
อิงไปถึงความสะดวกการใช้งบประมาณซึ่งมีความมุ่งมั่นในการที่จะบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการนิสิต
หรืองบประมาณท่ีใช้ในการมานจัดการเนื่องจากมีอะไรที่ต้องเพ่ิมเข้าไปในหน่วยเพ่ือให้เกิดคุณภาพ ๒.
การบริหารงานวิชาการแผนงานวิชาการในตรงนี้งานวิชาการก็ต้องตรงไปตามเกณฑ์ส าคัญ เกณฑ์ของ
บุคลากรที่อยู่สายวิชาการจะต้องตรงตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่นการให้ดูแลนิสิต
การบริการในเซตหนึ่งวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ส่วนนี้เกณฑ์ในการดูแล พรุ่งนี้การบังคับเรื่อง
งานวิจัยซึ่งต้องเข้าใจว่าเราอย่างนี้ ๓.การบริหารงานวิจัยหน่วยซึ่งเป็นเอกเทศในการบริหารต้องมี
ความสัมพันธ์กับสถาบันวิจัยด้วย ๔.การบริหารการเงินในด้านการเงินแน่นอนว่าเป็นปัญหาหลักที่เรา
ไม่ได้งบสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งนี้หน่วยได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายหัวของนิสิตนี่คือเป็นความ
บกพร่อง ดังนั้น การบริหารการเงินต้องมุ่งเชิงธุรกิจเข้ามาในการบริหารด้วย คือต้องมีเรื่องทุนทาง
คณะสงฆ์มาสมทบให้ยั่งยืนด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวทางในการแต่มันคุณภาพการบริหารได้ซึ่งต้อง
มีการหารายได้หลายช่องทางเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจะได้มีรายได้ในการมาสนับสนุนโดยจะโดยวิธีการ
อย่างไรก็แล้วแต่ผู้บริหารหน่วยหรือศูนย์นั้นนั้น  

โดยการจัดสรรงบประมาณโดยสิ่งที่เราเห็นก็คือการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเมื่อเรา
ยังเป็นหน่วยอยู่เราก็ยังไม่ได้งบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ต้องพยายามที่จะตั้งทุนเพ่ือขอขึ้นเป็นวิ
ยาลัยสงฆใ์ห้ไดเ้พ่ือที่จะได้เงินงบประมาณ การเงินต้องมีศักยภาพเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของหน่วยนั้นนั้น
ต้องดูเรื่องคณะสงฆ์ให้ความร่วมมือเป็นหลักซึ่งมาในด้านสุดท้าย ๕. การบริหารงานบุคลากรบุคลากร
ในส่วนนี้แน่นอนว่าบุคลากรควรส่งเสริมควรจะมีผลงานทางวิชาการซึ่งบุคลากรในที่นี้หมายถึ งครูบา
อาจารย์ จะต้องจบมาตรงสายของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไว้ด้วย การงานนั้นต้องค านึงถึง
ว่าการบริหารต้องคล่องตัวสาขาต้องตรงกับความต้องการการเผยแพร่งานวิจัยต้องมีโดยการอาศัย
บุคลากรเข้ามาพัฒนาเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้รับบริการโดยการเข้าไปพัฒนาและใส่ใจและคิด
ว่าหน่วยที่เปิดแล้วมันจะต้องน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและตรงกับชุมชนท้องถิ่นมีการประสานความ
ร่วมมือสถาบันต่างๆในสังคมได้ให้ความสนใจและคาดหวังเก่ียวกับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการงาน
จัดการนอกสถานที่ตั้ง๑๖๖ 

ผมมีข้อสังเกตอยู่สามประเด็นคือหนึ่งลักษณะของหลักเกณฑ์การประเมินในรายงานการ
ประเมินตนเองซึ่งมีจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมองในมิติของ ทฤษฎีระบบที่เห็นว่าถ้าเอามาจากในงานวิจัยก็จะ
มีประโยชน์มากเพราะเกณฑ์การศึกษาของงานวิจัยก็จะใช้ตัวนี้อยู่แล้วเช่นระบบของไอพีโอมาดูตั้งแต่
วัตถุประสงค์ผมจ าได้ว่าพระราชปริยัติกวีได้พูดอยู่บ่อยบ่อยว่าท่านจะต้อง ดูสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ
บริหารกับการจัดการศึกษามาติดตั้งแล้วไปดูสองประเด็นก็คือหนึ่งเรื่องของเอกภาพสองเอกเทศอะไร
เป็นเอกภาพอะไรเป็นเอกเทศเพราะฉะนั้นไอ้ตัววัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งสภาพทั่วไปการบริหาร
การศึกษานอกที่ตั้งก็คือการวิจัยข้อที่หนึ่งเอกภาพเป็นอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรมีความเชื่อมโยงกับ
ส่วนกลางอย่างไรซึ่งพูดถึงเอกภาพหมายถึงมาตรฐานการศึกษาในการจัด  

                                                        
๑๖๖สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ยุทธนา ประณีต, ผู้อ านายการหลักสูตร พธ.ม.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๗ 

ด้านการเรียนสองเอกเทศมีการจัดการมีการบริหารงานภายในองค์กรเป็นอย่างไรหรือ
โอกาสในการขยายห้องเรียนต่างๆก็ต้องไปดูว่าตัวโอนี้เป็นอย่างไรและน าไปสู่ก ระบวนการการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์และจะท าให้ก้าวไปถึงจุดเงินสดวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็จะไปถึงกระบวนการ
อาร์แอนด์ดี ซึ่งชื่องานวิจัยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่ออาเป็น
อย่างไรน าไปสู่การตั้งค าถามว่าเป็นอย่างไรน าไปสู่การแสดงและการสังเคราะห์ ว่าปีหนึ่งควรจะเป็น
อย่างไรซึ่งวัตถุหัวหินพอดีสองเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศไว้เกี่ยวกับ
เรื่องการตรวจประเมินการตรวจสถานศึกษานอกที่ตั้งซึ่งมีอยู่เจ็ดประเด็นประเด็นที่สองให้แทนไปดู
เรื่องหลักสูตรซึ่งมีเรื่องสถานที่เรื่องนิสิตเงินสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอ่านจัดการ และสิ่งที่มีผลต่อ
การบริหารจัดการคุณภาพการจัดการพฤกษาซึ่งสอดคล้องกับกับอาจารย์เติมศักดิ์บอกว่าตัวเจ็ด
ประเด็นนี้แหล่ะที่เขาใช้กระบวนการในการประเมินซึ่งเค้าจะใช้พีดีซีเอมาจับเจ็ดเฟรม มาจากใน
ทัศนะของเป็นหน้าที่ของมหาจุฬาฯจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเวลาที่มาประเมินแล้วที่ตั้ง
แล้วเราจะส่งวอทอย่างไรว่าตัวชี้วัดตัวนี้จะมีคุณภาพและผ่านการประเมินไปได้อย่างไรขอใช้
กระบวนการพีดีซีเอมา มาประเมินในการมองถึงคนไกลก็จะได้ตัวที่สองก็คือน าไปสู่การพัฒนาซึ่ง
วัตถุประสงค์เพราะตีสามการวิจัยเรื่องนี้ผมเห็นว่ามีหลักธรรมก็คืออิทธิบาทสี่ซึ่งเราไปด้วยคุณเครื่อง
แห่งความส าเร็จซึ่งผมคิดว่าในการบริหารทั้งหลายก็ขึ้นเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ เข้าไปขับเคลื่อน
กระบวนการซึ่งมนุษย์มีส่วนในการขับเคลื่อนส่วนหลักอิทธิบาทสี่จะมีส่วนในการไปขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารงานอย่างไรในมิติของ  

บุคลากรสายวิชาการเป็นกระบวนการในแงของอินพุตตัวเสร็จแล้วก็เอาพุทธรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานมาเป็นตัวจับนอกจากนั้นการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องครอบคลุมทั้งสามมิติก็คือหนึ่ง
เกณฑ์การพัฒนาในเรื่องของคนสองมิติบุคลากรสายบริหารสายวิชาการหรือสายปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปทั้งสามมิติหน่วยนี้ถึงจะไปได้๑๖๗ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง ต้องน าหลักอิทธิ
บาท ๔ มาบูรณาการกับทฤษฎีการบริหารเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกที่ตั้ง แต่ปัญหาที่เกิดมากในขณะนี้คือด้านการบริหารงานบุคลากรที่ไม่มีสถานะภาพที่แน่นอนการ
จัดหาครูบาอาจารย์ที่มาเป็นอาจารย์ประจ าค่อนข้างท่ีจะล าบากซึ่งหัวหน้าภาควิชาได้กล่าวไปแล้วสอง
ในการบริหารให้มีคุณภาพ ในการบริหารงานทั่วไปสิ่งหนึ่งที่จะขอเพ่ิมเติมก็คือควรจะมีการบริหาร
จัดการหรือการยกสถานะศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นการศึกษาในที่ตั้งเพ่ือให้มี
คุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกที่ตั้งให้มีประสิทธิภาพต่อไปเรามองเห็นจุดอ่อนตรงนั้นถือ
ใจริหารงานที่มีสถานภาพไม่แน่นอนเลยตั้งแต่ การบริหารงานการวิจัยการเงินวิชาการบุคลากรซึ่งทาง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก็มองเห็นว่าทั้งห้าประเด็นนี้เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการจัด
การศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาตัวนี้ไปว่าไปเทียบในการจัดกันสนุกที่ตั้งความเป็นจริงสวัสดีผู้วิจัยได้
ไปศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งนี้ถือเป็นปัญหาทั้งหมดทั้งห้ าประการแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ขอ
อนุญาตว่าเป็นโมเดลในสิ่งที่จะสนับสนุนในการจัดการทั่วไป  

                                                        
๑๖๗สนทนากลุ่ม พระครูวินัยธรอเนก เตชวโร, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๘ 

นอกจากเราจะใช้โครงสร้างที่ผู้วิจัยน าเสนอเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานใน
การเอาระบบกันแรงงานซึ่งเป็นเชิงธุรกิจมาท างานแล้วอาจจะต้องอิงหัวข้อที่มาเพ่ิมเติมก็คือการใช้
ระบบสาระสนเทศในการดูแลจัดการให้มีการพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบสารสนเทศใช้ระบบที่
หมู่ไปสู่พิสูจน์กันแมนจัดการของประเทศไทยในปัจจุบันก็คือการบริหารจัดการ ด้วยระบบดิจิตอล
เพราะเจอการบริหารจัดการในองค์การในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ใช้หลักทั้งสองอย่างนี้ มา
บูรณาการในการบริหารองค์กรนั้นก็จะตกยุคไป๑๖๘ 

การวิจัยในเชิงบูรณาการกับในงานที่เกี่ยวข้องในสาขาของตนเองที่เปิดเช่นการบูรณาการ
การวิจัยเรื่อง ทางด้านรัฐศาสตร์หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานจริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การบริการการวิจัยในการบริหารด้านการเงินเมื่อมีการยุบสภาหน้าเป็นการศึกษาในที่ตั้งเรียบร้อย
แล้วแต่ในหานงานคุณภาพก็จะเกิดขึ้นเพ่ือการอ่ืนก็คืองบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณก็จะ
มีส่วนไหนที่ได้มาจากรัฐบาลสนับสนุนก็จะมีการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ  

การบริหารงานบุคลากรโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงของอาชีพบุคลากรตอนนี้ท าอะไร
กันพบว่าไม่มีความมั่นคงเลยครูบาอาจารย์ยังไม่มีความสามารถอาจจะไม่อยากมาท างานด้วยที่นี่ถ้าหา
กว่าเราพัฒนาแล้วก็อาจจะมีแรงจูงใจให้ผู้ป่วยแต่ละรายสามารถท างานร่วมกับองค์กรหรือการจัดการ
สถานะท่ีตั้งให้มีความม่ันคงในอาชีพการงานแม้กระท่ังด้านการบริการวิชาการท าให้บุคลากรมีอะไรถึง
ใจที่จะท าผลงานทางวิชาการ ได้ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ที่นิสิตได้น าเสนอการจะน าหลักอิทธิบาท 
๔ มาบูรณาการในการใช้พัฒนาผมว่าหลักอิทธิบาท ๔ เป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าจะเป็นงานทั่วไปงานวิจัยงาน
การเงินงานบุคลากรและการวิชาการจะเอามาบริหารเน้นคุณค่าถ้าขาดอิทธิบาทสี่ ก็ไม่สามารถที่จะ
ท าให้งานต่างๆเรานั้นส าเร็จได้หลักอิทธิบาท ๔ อาจจะไปสอดคล้องกับหลักทฤษฎีจูงใจหรือทฤษฎี
ภาวะผู้น าของทฤษฎีตะวันตกเพราะฉะนั้นผมมองว่าทฤษฎีอย่างหนึ่งพ่ีจะควรน ามาใช้ก็คือทฤษฎีของ
ภาวะผู้น าหรือทฤษฎีเลยเสียใจที่จะใช้ในการธุระในการการวิจัยครั้งนี้๑๖๙ 

งานทั่วไปไม่ครอบคลุมกลยุทธ์ไม่ปฏิบัติการประเมินสภาพปัญหาการประเมินหลักสูตร
งานวิจัยระดับหลักสูตรซึ่งยังไม่มีการเงินหาหรือสั้นซึ่งอาจารย์รีวิวไว้โดยการน าหลักการบริหารงานเชิง
ธุรกิจมาใช้ ก็ออกมาเป็นโมเดลเงินวิชาการ ปัญหาขาดทักษะในสาขาวิชาอาจไม่ตรงอะไรก็ว่าไปงาน
บุคลากรงานสารสนเทศ การบริหารวิชาการก็ต้องมีเนื่องจากสภาพปัญหาขาดนิสิตก็คือจ านวนหนี้สิน
ลดลง การเผยแพร่งานวิจัย การงานเงินถึงจะท างานได้อย่างคล่องตัว ทั้งหมดที่ว่ามานี้องค์ความรู้
จะต้องมีความสอดคล้องกัน๑๗๐ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สถานศึกษานอกที่ตั้งก็มีอยู่สามประเด็นประเด็นที่
หนึ่งการพัฒนาคุณภาพเจตนาของผู้วิจัยว่าต้องการท างานวิจัยนี้เพ่ือมาให้หน่วยวิทยบริการด้วยการ
บริหารสถานศึกษานอกที่ตั้งขึ้นอยู่กับคณะสังคมมีพ่ีเลี้ยงที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ประเด็นที่สองหน่วยที่ขึ้น

                                                        
๑๖๘สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๙สนทนากลุ่ม พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร,ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๐สนทนากลุ่ม อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจ า

หลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๙ 

ตรงกับวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งตรงนี้ก็มีปัญหามากมีปัญหาทั้งห้าด้านที่ท่านท ามา อยากสะท้อน
หน่วยตัวเองซึ่งทุกวันนี้บุคลากรของหน่วยเองก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างในเรื่องของการบริหารงาน
ทั่วไปหรือสองงานวิจัยก็ยังดีที่มี สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้ามาเพ่ือช่วยให้มีงานวิจัยในหน่วยงานซึ่ง
ก าลังขับเคลื่อนเรื่องการเงินไม่ต้องฟังก็คือมีปัญหาตลอดเวลาเนื่องจากเราขาดแคลนอยู่แล้วงาน
วิชาการการเรียนการสอน มีอาจารย์อยู่ ห้าท่าน แต่ก็ยังมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่ได้เขียนต าราวิชาการ
เพ่ือใช้ในการสอนซึ่งก็มีปัญหาอยู่ที่การไม่มีหมายเลขก็เลยท าผลงานวิชาการเหล่านี้ไม่ได้ปัญหาของ
เงินขอทานหรือปัญหาลาก่อนยังไม่ชัดเจนสรุปว่าทั้งห้าด้านมีปัญหาหมด ๑๐ ปีมาแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้น
เป็นวิทยาลัยสงฆ์เลยซึ่งก็มีความท้อแท้ห่อเหี่ยวใจในการท างานประเด็นก็คือขอเสนอสามประเด็นก็คือ
หนึ่งอยากให้หน่วยวิทยบริการได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์๑๗๑ 

อิทธิบาท๔ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานบุคคลต้องน าหลัก
อิทธิบาท ๔ ในการสนับสนุนในการท างาน๑๗๒ 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งขอเพ่ิมเรื่องศึกษา 
สิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย๑๗๓ 

สรุป ถ้าผู้น าไม่เข้มแข็งไม่มีประสิทธิภาพอาจารย์สอนไม่ตรงสายโอกาสที่จะขยับขยายก็
อาจเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นไปดูประเด็นบริหารตัวไหนเป็นเอกภาพ และตัวไหนเป็นเอกเทศ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้เกิดความ
แข็งแกร่งจนสามารถยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์ต่อไป๑๗๔ 

 
๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร ตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ที่มุ่งสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                        
๑๗๑สนทนากลุ่ม อาจารย์วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี,  

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๔สนทนากลุ่ม พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ ,ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๐ 

 
 
 
 

อิทธิบาท ๔ การบริหารงาน
ทั่วไป 

การบริหารงาน
วิชาการ 

การบริหาร
งานวิจัย 

การบริหารงาน
การเงิน 

การบริหารงาน
บุคลากร 

ฉันทะ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ให้มีใจรัก

การบริหารงาน
ทั่วไป 

ฝึกอบรมให้รู้และ
เข้าใจแผนการ

บริหารจัดการงาน
วิชาการล่วงหน้าที่

ได้วางไว้ 

ส่งเสริมให้ความรัก
และจริงใจในการ
บริหารงานวิจยั 

ส่งเสริมให้มีใจรักใน
รูปของการ

บริหารงานการเงิน 

เสริมสร้างความรัก
และเข้าใจในการ

บริหารงานบุคลากร 

วิริยะ เสริมสร้างเพียร
พยายามในการ

บริหารจัดการงาน
ทั่วไป 

พยายามท าตาม
แผนการบริหาร

จัดการงานวิชาการ
ที่วางไว้ให้บรรลุ

เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้มีความ
อดทนอดกลั้นสูง
ในการบริหาร

งานวิจัย 

ส่งเสริมความ 
อุตสาหะบากบั่นใน

การควบคุมการ
บริหารงานการเงิน 

เสริมสร้างความ
พยายามและเต็มใจ
ที่จะการบริหารงาน

บุคลากร 

จิตตะ เสริมสร้างมุ่งมั่น
ตั้งใจในการบริหาร
จัดการงานทั่วไป 

เสริมสร้างให้มีใจจด
จ่อมุ่งตรงต่อ

แผนการบริหาร
จัดการงานวิชาการ

ที่วางไว้ไม่ให้
คลาดเคลื่อน 

ส่งเสริมให้มีจิตใจ
เข้มแข็งไม่หวั่นไหว

ในการบริหาร
งานวิจัย 

เสริมสร้างมีใจจด
จ่อตั้งมั่นอยู่ในการ
บริหารงานการเงิน

เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มุ่งมั่นตั้งใจท างาน
อุทิศตนอุทิศเวลา

ให้กับการ
บริหารงานบุคลากร 

วิมังสา เสริมสร้างการใช้
วิจารณญาณ 

วิเคราะห์หาเหตุผล
ในการบริหาร

จัดการงานทั่วไป 

เมื่อมีผลกระทบต่อ
แผนการบริหาร

จัดการงานวิชาการ
ต้องใช้ปัญญา 

วิเคราะห์ ให้บรรลุ
เป้าที่วางไว ้

ส่งเสริมให้มีปัญญา
รอบรู้พร้อมเหตุผล

ในการบริหาร
งานวิจัย 

พิจารณาหยั่งรู้
เหตุผลในรูปการ

บริหารงานการเงิน
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เสริมสร้างใช้ปัญญา 
พิจารณา ไตร่ตรอง 

การบริหารงาน
บุคลากรเป็นส าคัญ 

 
ภาพที่ ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธ
ธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้มีใจรักในการบริหารจัดการ เสริมสร้าง
เพียรพยายามในการบริหารจัดการ เสริมสร้างมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการ และใช้วิจารณญาณ 
วิเคราะห์หาเหตุผลในการบริหารจัดการงานทั่วไป ๒) ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 
แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การฝึกอบรมให้รู้และเข้าใจแผนการบริหารจัดการงานวิชาการล่วงหน้าที่
ได้วางไว้ พยายามท าตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการท่ีวางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างให้มี
ใจจดจ่อมุ่งตรงต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการที่วางไว้ไม่ให้คลาดเคลื่อน  และเมื่อมีผลกระทบ
ต่อแผนการบริหารจัดการงานวิชาการต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปรับปรุง ๓) การบริหารงานวิจัยตาม
หลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้ความรักและจริงใจในการบริหารงานวิจัย 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๐๑ 

ส่งเสริมให้มีความพยายามและสร้างความอดทนอดกลั้นสูงในการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้มีจิตใจ
เข้มแข็งอุทิศเวลาเพ่ือการบริหารงานวิจัย และวิเคราะห์ปรับปรุงโดยใช้ปัญญารอบรู้พร้อมเหตุผลใน
การบริหารงานวิจัย ๔) ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ 
การส่งเสริมให้มีความพอใจ มีใจรักในการบริหารงานการเงิน ส่งเสริมความอุตสาหะบากบั่นในการ
ควบคุมการบริหารงานการเงินป้องกันความเสี่ยง เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อตั้งมั่นอยู่ในการบริหารงาน
การเงิน และพิจารณาหยั่งรู้เหตุผลในรูปการบริหารงานการเงินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๕) ด้านการ
บริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ การสร้างทีมงานบริหารอยู่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี 
เสริมสร้างความพยายามและเต็มใจในการบริหารงานบุคลากร มุ่งมั่นตั้งใจท างานอุทิศตนอุทิศเวลา
ให้กับการบริหารงาน ตรวจสอบประเมินผลอยู่เสมอ และมีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนางาน
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
เครื่องมือในการวิจัย ๓ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถาม ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก และ ๓) 
สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ จาก ๖ ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ๑. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
๒) หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  
๓) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง   
๔) หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๕) หน่วยวิทยบริการ
คณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ ๖) หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวนทั้งหมด ๑๐๓ รูป/คน ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
อีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส (Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๘ รูป
หรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๐ รูปหรือคน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 



๒๐๓ 

๕.๑ สรุปผลวิจัย 
สรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ค้นพบ ดังนี้ 
๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑) สภาพข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์สภาพข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย จ านวน ๖๖ รูปหรือคน (ร้อยละ ๖๔.๑)  ส่วนใหญ่อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๓๘ รูป
หรือคน (ร้อยละ ๓๖.๙) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาโท จ านวน ๕๘ รูปหรือคน (ร้อยละ 
๕๖.๓) ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นอาจารย์ จ านวน ๕๖ รูปหรือคน (ร้อยละ ๕๔.๔) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า
กว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๓ รูปหรือคน (ร้อยละ ๗๐.๙)  

๒) สภาพการการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวม ทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ๐.๘๑ โดยด้านการบริหารงานบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมาก คือ ๓.๖๖ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๐.๗๗ รองลงมาคือ การบริหารงานการเงิน มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๕ รองลงมา
คือ การบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๘ รองลงมาคือ การ
บริหารงานทั่วไป มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑.๐๗ และล าดับสุดท้ายคือ การบริหาร
งานวิจัย มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๖๘ 

๓) การวิเคราะห์การน าหลักอิทธิบาท ๔ น าไปใช้ในพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ การน าหลักอิทธิบาท ๔ น าไปใช้ในพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ความคิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๒  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ด้านฉันทะ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗ 
รองลงมาได้แก่ “ด้านวิมังสา” มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๔  รองลงมา “ด้าน
วิริยะ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๘๗ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“ด้านจิตตะ” มีค่าเฉลี่ย ๓.๖๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๖ ตามล าดับ 

๔) การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม 

การวิ เคราะห์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม พบว่า คุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม รวม  



๒๐๔ 

มีค่าเฉลี่ยระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๗๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ๑) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ๒) ด้านการ
บริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ๓) ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม ๔) การ
บริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม และ ๕) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พบว่า 

๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๒๘๔   

๒) ปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง  มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๕๓๙   

๕.๑.๓ สรุปผลการวิจัยเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยการด าเนินการตามวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) โดยใช้เครื่องมือประกอบด้วย 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนวทางที่เหมาะสมคือ ๑) 
แนวทางการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม ๒) แนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธ
ธรรม ๓) แนวทางการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ๔) แนวทางการบริหารการเงินตามหลัก
พุทธธรรม ๕) แนวทางการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ 

๕.๒.๑ สภาพการการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพรวม ทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการบริหารงานบุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยมาก รองลงมาคือ การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป และ
การบริหารงานวิจัย เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก าลังพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นวิทยาลัยสงฆ์ จึงท าให้ศูนย์ต่างๆ ก าลังเดินตามแผนงาน 



๒๐๕ 

โครงการที่วางไว้เมื่อเดินตามแผนครบที่ก าหนดก็จุมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส)๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐพบว่า สภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐในด้านการผลิตบัณฑิตยังคงมี
อุปสรรคการจัดการเรียนการสอน ด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดกลไกใน
การส่งเสริมวิชาการแก่นิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตที่พึงประสงค์ บุคลากรน้อย
เกินไป การแต่งตั้งผู้บริหารยังไม่ชัดเจนการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นและจัดตารางการเรียนการสอนมากเกินไป แต่บางหน่วยวิทยบริการจะมีความเด่นอยู่บ้ าง
เพราะมุ่งเน้นด้านการวิจัย การท านุบ ารุงและส่งเสริมวิชาการแก่สังคม รวมทั้งบางหน่วยก็ยังจัดการ
เรียนการสอนได้ดีมากเพราะเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็ดจุดเด่นของจังหวัด เมื่อเดินตามแผนใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การบริหารงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมมาก
ที่สุดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ รองลงมาด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ 
และด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ แต่ต้องเพ่ิมประสิทธิผลการ
บริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์  พบว่าด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า หน่วย
วิทยบริการจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมและการน าผลการ
ประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมกลไกการจัดการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพ่ิมประสบการณ์ของ
ผู้บริการ ปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต และการส่งเสริมให้นิสิต
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่คิดที่จะท างานเพ่ือสังคมอยู่เสมอ ท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเพียงพอในการรองรับนิสิตในแต่ละสถานที่ตั้ง และ
บัณฑิตได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของสังคม เนื่องจากมีการเรียนและปฏิบัติในวิชาบังคับ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อภิปรายได้ว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคุณสมบัติเฉพาะ
ด้านในการเป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนา สังคมโดยรวมเห็นว่าหลักสูตรของสถาบันที่มีการสอดแทรก
พระพุทธศาสนา เป็นการอบรม ขัดเกลา พฤติกรรมได้ส่วนหนึ่ง นิสิตที่จบจะมีความรู้คู่คุณธรรมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคมคนรอบข้างโดยรวม ในการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิจัย การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคลากร ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
โดยมีระบบการบริหารที่คล่องตัว สาขาที่เปิดเรียนก็เป็นที่ต้องการของผู้เรียน/สังคม สามารถบริหาร
งบประมาณได้เพียงพอต่อรายรับและการใช้จ่าย ขณะเดียวกันบุคลากรก็ได้รับการพัฒนาทักษะไป
พร้อมๆ กันในการบริหาร ซึ่งเป็นหลักแห่งความส าเร็จที่มีการบริหารจัดการด้วยความพอใจ มีความ
กล้าในการบริหาร มีการเอาใจใส่ต่อนิสิต สังคมรอบด้าน และไตรตรองอย่างมีเหตุผลในการจัดสรร
งบประมาณการใช้จ่ายการจัดสรรบุคลากรและการเงิน ดังนี้   

 

                                                           
๑พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย

สงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๐๖ 

๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า สถาบัน
มีการมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern Management) มีการน าแนวคิด การจัดการ
ทางบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ อธิการบดีมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมทางการบริหารงานภายในสถาบัน ในด้านการปรับโครงสร้างของสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการบางสถาบัน มีการ
คัดเลือกหน่วยงานในสถาบันเพ่ือน าร่องสู่การออกนอกระบบราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นเน้นการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและให้ความส าคัญต่อต้นทุนต่อหน่วยและการจัด โครงสร้าง
องค์กรและระบบการบริหารงานที่คล่องตัว สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาการบริหารทั่วไป เช่น โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน 
ให้สอดคล้องกันมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการน าแนวคิด โดยการจัดการทางบริหารธุรกิจมา
ใช้ในการบริหารองค์การ มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและก าหนดให้มีระบบการติดตาม น า
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต ระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี และระบบตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกันคุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยสถานศึกษามีนโยบายการบริหารงานวิชาการ และการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสังคม สถานศึกษามีนโยบายและเพียรด าเนินงานตาม แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติ
การ ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนันต์ เตียวต๋อย๒ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพ ได้แก่ องค์ประกอบและกระบวนการ 
ประกอบด้วย  ๗  องค์ประกอบ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน  
๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร  ๓)  เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ๕)  การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง  ๖) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง  และมี  ๘  กระบวนการ  คือ  ๑) การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง  ๒) การจัดโครงสร้างองค์การและ
ทีมงาน  ๓) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ  ๔)  การประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร  ๕) การก ากับ
ติดตามและประมวลผล  ๖)  การทบทวนการด าเนินงาน  ๗)  การให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพ และ ๘)  การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จซึ่งรูปแบบดังกล่าว  ได้รับการยืนยันจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้สามารถน าไปใช้ได้ และสถานศึกษามีการพิจารณาการก ากับดูแล การบริหารงานทั่วไป 
ทั้งอาคารสถานที่ การให้บริการนิสิต สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
และหน่วยวิทยบริการ ท าให้โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานเกิดความคล่องตัว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาณัฐ จงมีสุข๓ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่พบว่า การควบคุม

                                                           
๒อนันต์ เตียวต๋อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”,  

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๑). 
๓กัญญาณัฐ จงมีสุข, “รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๐๗ 

ภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน เป็นองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ด้านการศึกษา ส่วนองค์ประกอบอ่ืน การบริหารพัสดุ การบริหารสินทรัพย์ การบริหารรายได้ และ
การบริหารค่าใช้จ่าย ด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยหน่วยงาน การจัดวางตาม
หลักการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในจะท าให้
มหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมยิ่งขึ้น และผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าผู้บริหารให้
ความส าคัญต่อองค์ประกอบการควบคุมภายในเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ๑) การติดตาม
ประเมินผล ๒) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๓) สารสนเทศและการสื่อสาร  ๔) กิจกรรมการควบคุม 
และ ๕) ความเสี่ยง  

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้วย
เหตุที่ว่าเป็นสถาบันที่มีการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถาบันจึงเน้นให้ความส าคัญต่อผู้เรียนมากขึ้น มี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ  สนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ น า
แนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่มผู้เรียน มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิด
หลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หลายสถาบันมีการวางกลยุทธ์
การตลาดในด้านพ้ืนที่เรียน ค่าหน่วยกิต จนมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมทางหลักสูตร การ
เรียนการสอนใหม่ ๆ มากแต่อาจเพื่อสู่การแสวงหารายได้มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย 
ผู้เรียนหรือสังคม นอกจากนี้สถาบันหลายแห่งเริ่มพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการสร้าง
เครือข่าย โดยเฉพาะส่วนกลางกับภูมิภาค นอกจากนี้ การให้การศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับธุรกิจ มหาวิทยาลัยบางแห่งได้มีการขยายรูปแบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียมมุ่งสู่ผู้เรียนที่เป็นคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้สนใจในท้องถิ่น
ห่างไกลได้เข้าศึกษา โดยสถานศึกษามีนโยบายการบริหารงานวิชาการ และการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการสังคม มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการ
พัฒนาตนเอง มีการสนับสนุนงานวิชาการ เพื่อส่งผลงานทางวิชาการสู่สังคมภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี๔ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ของ
วิทยาเขต ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่พบว่า  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
และความต้องการในการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต  ๑๐ แห่ง  พบว่า  สภาพปัจจุบันและความ
ต้องการของทุกภารกิจอยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก  โดยภารกิจงานด้านหลักสูตรมีรายละเอียด
ของภารกิจ ๔ ประการ  ด้านการเรียนการสอนมี ๔ ประการ  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี ๔ 
ประการ และด้านการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการมี ๓ ประการ  ส่วนด้านหน้าที่การบริหารงาน
วิชาการ โดยด้านหน้าที่การวางแผนมีรายละเอียดของหน้าที่ ๔ ประการ ด้านหน้าที่การจัดหน่วยงาน
และจัดบุคลากรมี ๕ ประการ ด้านหน้าที่การน ามี ๕ ประการ และด้านหน้าที่ควบคุมมี ๔ ประการ   
                                                           

๔ปฏิภาณ์ มหรรธนาธิบดี , “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๔). 



๒๐๘ 

ด้านการบริหารงานวิจัย ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า สถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
บุคลากรและลูกจ้างให้มีผลงานทางวิชาการ มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสาร รายงานวิจัยเผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ รับฟังและเรียนรู้ความต้องการของสังคม จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัย สนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ สร้างเครือข่าย
และกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดตั้งหน่วยงาน ประสาน 
งานวิจัยระดับสถาบัน จัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับ
สถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่งานวิจัย มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ  มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน สถานศึกษามีนโยบายและแผนงาน
การให้บริการงานวิชาการแก่สังคม สนับสนุนโดยก าหนดนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่
มีผลงานทางการวิจัย งานวิชาการ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พิจารณาผลงานวิจัยให้ออกสู่สังคม
ภายนอกแต่ตัวเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ทีมงานต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้น าทีมงานที่เป็นเลิศ
ได ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพล เย็นใจมา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า การกระตุ้นทางปัญญา ๕) การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริหารงานต้องบุคลากร
ซึ่งมีทั้งฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคฤหัสถ์ ค านึงการบริหารงานของคณะสงฆ์ไทย และนโยบายภาครัฐ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดภาวะผู้น าที่ค่อนกว้างขวาง เป็นกระบวนการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จะต้องพยายามกระตุ้นและโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานมีความพยายามในการท างานและคาดหวังผลลัพธ์
ของการท างาน ส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม  และองค์กรการ
พยายามจูงใจ ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามให้ท างานเพ่ือมุ่งผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์กรมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน   

๔) ด้านการบริหารการเงิน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การพัฒนาดังนี้ 
น าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีความพยายามในการหารายได้ที่หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
มีสภาพทางการเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการจัดกิจกรรมต่างๆ มีระบบการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน 
และรูปแบบการหารายได้ มีการขยาย-ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
แหล่งรายได้เพ่ิมขึ้น พยายามลดสัดส่วนรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน น าระบบการบริหารงาน
การเงินมาใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับการประเมินผลการด าเนินงานและการตรวจสอบ โดยส่งเสริมให้
บุคลากรมีงานวิจัยที่เอ้ือต่อสังคมและความก้าวหน้าของบุคลากร มีนโยบายให้ผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพ่ือลดความ
เสี่ยงและการเพ่ิมแหล่งทุน มีการพิจารณาบุคลากรและเจ้าหน้ าที่ให้มีผลงานทางวิชาการ ซึ่ง



๒๐๙ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานพดล เตชธมฺโม (ดีไทยสงค์)๕ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” ทีพ่บว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐมีประเด็นความเสี่ยง
อยู่ ๖ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน มีประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับด าเนินงานมาจากการใช้
จ่ายเงินขององค์กรไม่เป็นไปตามแผน และศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้ไม่เพียงพอหรือการบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรมาไม่ตรงสาย และการปิดงบประมาณที่ไม่เป็นปัจจุบัน ๔) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงจากการตีความในลักษณะที่มองต่างมุม การน าไป
ปฏิบัติ และการปรับแก้ไม่ทันเหตุการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมการด าเนินงาน ๕) ความเสี่ยงด้าน
นโยบายของรัฐ พบว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐดังได้ช้า เพราะเป็นองค์กรใหญ่มีส่วนงานมากและมีวัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่าง มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ไม่ทั่วถึง และเข้าใจกันคนละ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐได้น าเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยง   

๕) ด้านการบริหารงานบุคลากร ซึ่ งมีค่าแปลผลอยู่ ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการพัฒนาระบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของการ
พัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ปรับโครงสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงานและงบประมาณของหน่วย มีการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ก าหนดปัจจัยการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับการประเมินตาม
เกณฑ์ของสถาบัน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก สรรหา และการให้เงินเดือนที่แตกต่างจาก
ระบบราชการ คือจากการเป็นบุคลากรที่เรียกว่า "ข้าราชการ" สู่การเป็น"พนักงานมหาวิทยาลัย"  การ
บรรจุแต่งตั้งที่มีแนวโน้มท ามากขึ้นคือ สัญญาจ้างเต็มเวลา บางเวลา การใช้บุคลากรร่วมในบาง
ต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าการเป็น"ข้าราชการ" แต่ต้อง ได้รับการ
ประเมินผลการท างานทุก ๖ เดือนหรือ ๑ ปีตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน ที่ส าคัญคือ วิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การพ่ึงพาตนเองมากขึ้น ปรับระบบการ
บริหารจัดการมุ่งสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการบริหารแบบโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากภายในและภายนอก งบประมาณในส่งเสริมการบริหารให้ทันสมัยและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการบริหารงบประมาณการเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส ผู้บริหารมีการ
เอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน การสอน สถานศึกษามีคณะกรรมการการพิจารณา
การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน๖ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ทีพ่บว่า สภาพของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

                                                           
๕พระมหานพดล เตชธมฺโม, “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๖อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๐ 

ราชวิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะเด่นเป็นไปตามคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
การมีสายตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ มีความช านาญในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวิเคราะห์ จากข้อมูลที่
ส ารวจจากประชากร กลุ่มตัวอย่าง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือผู้น ายึดหลักการบริหาร
จัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสามารถวางแผนเตรียม รับหรือรุกได้ทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้า
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านวิธู
โร คือเป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญช านาญในการบริหาร
จัดการในการวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการปรับมาตรฐาน ซึ่งเป็น
การบริหารงานตามแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง (๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรด้านนิสสยสัมปัน
โน คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
ประสานงาน ประสานใจ ประสานประโยชน์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้น า
แบบพุทธจริยธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

๕.๒.๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบว่า ๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ ๐.๒๘๔  ๒) ปัจจัยด้านการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง  มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๕๓๙ ผลเป็นเช่นนี้
เพราะด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง แต่ละแห่งอยู่ใกล้ตัวเมืองส่วนมากเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นหลัก สร้างความพร้อม ๑) 
ด้านงบประมาณ ๒) ด้านบุคลากร ๓) วัสดุ สิ่งของกระบวนการบริหารมี ๒ ส่วน คือ มีเอกภาพกับมี
เอกเทศ ทีมบริหารงานต้องมีความต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี การบริหารงานวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้จบตรงสาขา น าระบบสาระสนเทศใน
การดูแลจัดการให้มีการพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานวิจัย จัดตั้งคลังวิจัย ผู้บริหารและทีมงานมีการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นบุคลากรให้มีผลงานทางการวิจัยท าข้อตกลงความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยไปด้วยกัน จัดท าภาระงานการบริหารงานวิจัย การบริหารการเงิน 
เป็นงบบริจาคจากกองทุนธรรมทานวัดที่มีพระศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากผู้มีจิตศรัทธาเจ้า
คณะพระสังฆาธิการในจังหวัดต้องร่วมแรงร่วมใจกัน จากค่านิตยภัตจากพระสังฆาธิการเข้าบัญชีหน่วย
วิทบริการทุกเดือน วัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ให้การสนับสนุนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อตั้ง คณะบริหารจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ส่วนใหญ่ การบริหารงานบุคลากร การบริหาร
มีการให้คุณ และให้โทษ เน้นบริหารตามระเบียบกฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้มากขึ้น สร้างสวัสดิการให้แก่
บุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรมต้องใช้หลักเอกภาพ คือ ต้องใช้บริหาร



๒๑๑ 

แบบเชื่อมโยงกับระบบความคิดของทุกคน สอดคล้องกับอภิษฎาข์ ศรีเครือดง๗ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” พบว่า การ
ที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการวางแผน ไหวพริบปฏิภาณดี  ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ 
นโยบายใหม่ มีสมรรถภาพในการท างาน มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร  ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีบุคลิกภาพดี ท าให้ผู้บริหารเป็นผู้น าที่พึงประสงค์จึงต้องพัฒนา
บุคลากรด้วยหลักพุทธธรรม สอดคล้องกับพระประเสริฐ วรธมฺโม (ธิลาว)๘ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการ
การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 
คณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) น าหลักศีล
มาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กร มีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้น มีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่ง เสริมและสนับสนุนให้กับ
บุคลากรเล่าเรียนในระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยมุ่งน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ให้ทันยุคปัจจุบันสอดคล้องกับรัฐพล เย็นใจมา๙ ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัย
พบว่า สภาพของการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะที่เด่น คือ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีเครือข่ายเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  มี
การบริหารเชิงรุกมุ่งที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญ ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
พันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีบทบาทส าคัญในการการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือยกระดับจิตใจและพัฒนาสังคม พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา
ระดับชาติและนานาชาติ มีจุดที่ควรพัฒนา ได้แก่ ควรพัฒนาด้านการจูงใจให้บุคลากรน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับ พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส)๑๐ ได้
วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ” 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับ
ของรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการวิชาการแก่สังคมมากที่สุดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ รองลงมาด้านการวิจัย
และพัฒนาอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก 
                                                           

๗อภิษฎาข์  ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๘พระประเสริฐ วรธมฺโม, “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๙รัฐพล  เย็นใจมา, “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรว โส) “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑๒ 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ และด้านการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๙ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สัมพันธ์กับการบริหาร
สอดคล้องกับนันทิยา น้อยจันทร์๑๑ ได้วิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหาร
อุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา และต้องเน้นการ
บริหารแบบมีธรรมาภิบาลสอดคล้องกับ จเด็ด โพธิ์ศรีทอง๑๒ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า  การ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการ พบว่า การ
บริหารงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ควรใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่าย
วิชาการและธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคี เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสการมีส่วนร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และตรวจสอบได้โดยการน า
หลักธรรมมาบูรณาการในการบริหารงานเช่น ศีล ๕ พรหมวิหาร ๔ หลักสุจริต ๓  หลักอปริหานิย
ธรรม ๗ หลักทิศ ๖ มาร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณาการวิธีการและรูปแบบของการบริหารต่าง ๆ อีกทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะการบริหารงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 
๖ ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ท าให้การบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
ยั่งยืน     

๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม รวม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก อภิปรายได้
ว่า หน่วยวิทยบริการนั้นได้รับวัฒนธรรมองค์กรจากมหาวิทยาลัยส่วนกลางท าให้มีวัฒนธรรมองค์กรใน
หน่วยงานที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิยา น้อยจันทร์ ได้
วิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา  ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กร
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๑๒ องค์ประกอบ คือ การก าหนดทิศทางขององค์กร การมีส่วนร่วม
ในองค์กร การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน มาตรฐานการด าเนินงาน การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล  วิสัยทัศน์  การ
บริหารจัดการ  การสนับสนุนทางการจัดการและการบริหารจัดการองค์กร  และ ผลการทดสอบพบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แสดงว่าวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา และสิ่งที่ท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษามี

                                                           
๑๑นันทิยา  น้อยจันทร์, “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐).   
๑๒จเด็ด โพธิ์ศรีทอง,“การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณา

การ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑๓ 

การพัฒนาคุณภาพคือหน่วยวิทยบริการได้น าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ)๑๓ ได้วิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้น าตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ที่พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริม
ภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา เป็นต้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องมีแนวทางในการพัฒนา
ใน ๕ ด้าน สอดคล้องกับรัฐพล เย็นใจมา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่ามี ๕ รูปแบบ  ได้แก่ ๑) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไป ๒) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการ
บริหารวิชาการ ๓) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานวิจัย  
๔) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ  
๕) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  

๑) ด้านการบริหารงานทั่วไปตามแนวพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นผู้บริหารจะต้องมีทีมงานที่เป็นเลิศและมี
ความต่อเนื่องสามารถน าหลักการบริหารเชิงพุทธมาใช้ในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของบุณรดา กรรณสูต๑๔ ได้วิจัยเรื่อง การ
ประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า การบริหาร
เชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักอิทธิบาท ๔ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านฉันทะ คือผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียน ด้วยแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านวิริยะ คือผู้บริหารมีความเพียรพยายามท างานในต าแหน่งหน้าที่ด้วยความเสียสละเพ่ือ
โรงเรียน ชุมชน และสังคมส่วนรวม จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่การเรียนดี แต่ฐานะครอบครัว
ยากจน และเด็กพิเศษ โดยระดมทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อความขาดแคลนและจ าเป็น ด้านจิตตะ 
คือผู้บริหารมีการจัดการส่งเสริม สนับสนุนจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งเสริมจัดท าห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนเพ่ือให้ครูและนักเรียนอ่านหนังสือ ด้านวิมังสา คือผู้บริหารมีการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามกฎระเบียบ นโยบายทั้งงานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป

                                                           
๑๓พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ) “รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สงฆ์ไทย”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๔บุณรดา กรรณสูต ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑๔ 

สอดคล้องกับอนันต์ เตียวต๋อย๑๕ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมี ๗ องค์ประกอบ คือ ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน 
๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร ๓) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ๕) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง  ๖)  การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) การบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง ๒. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล  ได้แก่ 
องค์ประกอบและกระบวนการ ประกอบด้วย  ๗  องค์ประกอบ  ๑) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้เสียและพนักงาน  ๒) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร  ๓)  เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ  
๔) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  ๕)  การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง  ๖) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ ๗) 
การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  และมี  ๘  กระบวนการ  คือ  การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง  ๒) การจัด
โครงสร้างองค์การและทีมงาน  ๓) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ  ๔)  การประกาศใช้และให้ความรู้แก่
บุคลากร  ๕) การก ากับติดตามและประมวลผล  ๖)  การทบทวนการด าเนินงาน  ๗)  การให้รางวัลผู้ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารคุณภาพ และ ๘)  การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จซึ่งรูปแบบดังกล่าว  
ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญให้สามารถน าไปใช้ได้ 

๒) การบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการต้องน าหลักพุธธรรม
มาประยุกต์ใช้กับทีมงานอย่างต่อเนื่องจึงจะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรวาล สุขไมตรี ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษาที่พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรม
ระดับอุดมศึกษา โดยน าหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ มาปรับประยุกต์ใช้ สามารถ แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ 
คือ ๑) รูปแบบด้านการให้การศึกษา โดยจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานในแนวทางประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เช่น การ
สังเกตจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิตและน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน ๒) รูปแบบด้านการ
ฝึกอบรมสั่งสอน โดยฝึกอบรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้มี
ความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีทัศนคติเพ่ิมข้ึน ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมให้ดีขึ้น เช่น ยก
เป็นกรณีศึกษา ชมภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ ทัศนศึกษา และน าทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน มาฝึกอบรมนักศึกษาให้ซึมซับในจิตใจ และเกิดการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งกาย วาจา จิตใจ ๓) รูปแบบด้าน
การพัฒนา โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึ ก อารมณ์ 
ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมให้มีความเจริญขึ้น ตลอดจนน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
บูรณาการในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตัวของนักศึกษาไปในสิ่งที่ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัย

                                                           
๑๕อนันต์ เตียวต๋อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”,  

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร,  ๒๕๕๑). 



๒๑๕ 

ของ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน๑๖ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหาร
จัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
พุทธในการบริหารจัดการองค์กรต้องใช้หลักทุติยปาปณิกสูตร ประกอบด้วย ๑) รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการจัดการองค์กรด้านจักขุมา คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นต้น มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองสภาพเหตุการณ์ สถานการณ์ออกและสมารถวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้ทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นผู้น าแบบธรรมาภิบาล ด้วยความรู้ (ปัญญา) บารมี (อ านาจ) 
และกล้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (๒) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรด้านวิธูโร คือเป็น
ผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักอิทธิบาทธรรม เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญช านาญในการบริหารจัดการใน
การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล (๓) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
องค์กรด้านนิสสยสัมปันโน คือ เป็นผู้บริหารพัฒนาตนตามหลักทศพิธราชธรรม  

๓) การบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิจัยนั้นเป็นสิ่งส าคัญกับหน่วย
วิทยบริการทั้งในด้านการอยู่ร่วมกับชุมชนที่ท าให้ชุมชน สถานบันต่างๆ เกิดความความศรัทธาใน
หน่วยวิทยบริการและเป็นผลดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยวิทยบริการด้วยจึงต้องความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม ที่พบว่ารูปแบบการส่งเสริมการ
จ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรมควรเป็นรูปแบบการส่งเสริมแบบพหุภาคี กล่าวคือ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคนายจ้าง 
ภาคแรงงาน รวมทั้งองค์กรภาคพระพุทธศาสนาอีกด้วย รวมทั้งทีมงานการบริหารงานวิจัยต้องมีการ
พัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับคติยา อายุยืน ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน ที่พบว่า กลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน พบว่า 
กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธ
ธรรมด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการบริการที่ดี กล
ยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กลยุทธ์การ
พัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม กลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด้านการท างานเป็นทีม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เกิด
พฤติกรรมที่ดี สามารปฏิบัติอยู่ในกรอบ กติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน (อธิสี
ลสิกขา) จนสามารถเกิดเป็นความมั่นคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ (อธิจิตตสิกขา) ของเจ้าหน้าที่ 

๔) การบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานการเงินนั้น ต้องบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
                                                           

๑๖อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๖ 

ราชวิทยาลัย ตามหลักพุทธธรรม สามารถลดความเสี่ยงได้มากที่สุดถ้าหากปฏิบัติ คือ การติดตามให้
เป็นไปตามกฏ กติกา และการยอมรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ การเคารพ กฎ ระเบียบ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุนันทกิจ เทียงเดช๑๗ ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้
ปฏิบัติถึงระดับผู้บริหาร ที่ต้องร่วมกันในการสืบหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางป้องกันการควบคุม 
ร่วมกันทุกกระบวนการท างาน ตั้งแต่การประชุม เพื่อการวางแผนทางการเงินและบัญชี ที่คณะท างาน
ต้องร่วมกัน ศึกษาสาเหตุ ควบคุมปัจจัยเสี่ยง และก ากับดูแลติดตามกิจกรรมทางการบริหารการเงิน
และบัญชี เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายหน่วยงาน และทันต่อการปิดงบประมาณประจ าปี การ
สร้างความสามัคคี สร้างความร่วมมือ โดยมีคณะปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ต้องร่วมกันวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยง การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นการติดตามการเบิก-จ่าย ตามระยะเวลาของแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
การรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ เช่น รายเดือน รอบ ๓ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี การ
ยอมรับหน่วยงานอ่ืน เป็นกลยุทธ์การสร้างระบบเครือข่ายในการท างานด้านการเงินและบัญชี ทั้ง
ภายในและภายนอกเข้ามาตรวจสอบและติดตาม การเคารพ กฎระเบียบ ต้องมีหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงภายในให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบในการก ากับดูแลความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างองค์กร ให้รองรับและสอดคล้องการปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงาน การบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามนโยบายหน่วยงาน การติดตาม เป็นการรวบรวมหลัก
เอกสารและหลักฐาน การวางระบบเอกสาร ทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการรับ การเบิก จ่า ย จัด
เอกสารข้อตกลงจัดซื้อ-จัดจ้าง สัญญาต่าง ๆ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางการปฏิบัติมาตรฐาน
เดียวกัน  

๕) การบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยวิทยบริการตั้งแต่ความสามารถที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะ (Attributes) ที่ท าให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าบุคคลอื่นๆ ในองค์กร สมรรถนะขีดความสามารถนี้ เป็นคุณสมบัติที่องค์กร
ต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน สมรรถนะมีความสัมพันธ์กับผลงานของบุคคล และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจ าแนกได้ ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับบุคคล ๒) ระดับกลุ่มในองค์กร ๓) 
ระดับองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ตคุโณ)๑๘ “รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ตามแนวคิด ๗-S ของ McKinsey (McKinsey ๗-S Framework) 
                                                           

๑๗สุนันทกิจ เทียงเดช, “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๘พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ตคุโณ) “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑๗ 

ได้แก่ ๑) โครงสร้างองค์กร เป็นโครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ ขอบข่ายของอ านาจหน้าที่ 
ศักยภาพของผู้บริหาร ๒) กลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นงานเกี่ยวกับงานวิชาการเพ่ือความเป็น
เลิศ ๓) การจัดการบุคลากรเข้าท างานมีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในสายงาน
วิชาการ อย่างต่อเนื่อง ๔) รูปแบบมีการวางแผนและพัฒนารูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ๕) 
รูปแบบการจัดระบบ คือ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๖) รูปแบบการสร้างค่านิยม คือ 
ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา  ๗) รูปแบบการพัฒนา
ทักษะ เป็นการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และทักษะทางปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ประเสริฐ วรธมฺโม (ธิลาว)๑๙ ได้วิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ที่พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์
ด้วยพุทธบูรณาการ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และ
คุณธรรมส่งเสริมให้บุคลากรท าความเข้าใจในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกัน
และกัน และเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์สัมพันธ์ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ ส่งเสริมช านาญและก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานโดย
ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการพัฒนางานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการน าหลัก
ศีลมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาใน
สาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้นมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กับ
บุคลากรเล่าเรียนในระดับสูง โดยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยนั้น สถานศึกษาต้องมีความพอใจในการวางแผนการบริหารงานทั่วไปอย่างมีระบบ มี
ความพยายามในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารงานทั่วไปอยู่เสมอ และสถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ควรศึกษาบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของสถาบัน สังคมรอบข้างมีผลต่อการ
สนับสนุนและเอ้ือเฟ้ือสถาบัน 

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย มีความโดดเด่นที่เป็นสถาบันสงฆ์ สามารถเอ้ือกิจกรรมและให้ความรู้ และเป็นผู้น า
ทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

                                                           
๑๙พระประเสริฐ วรธมฺโม, “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๘ 

๓) ด้านการบริหารงานวิจัย สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย มีเอกลักษณ์ผลงานการวิจัยที่มีการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔) ด้านการบริหารการเงิน สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดังนั้น สถานศึกษาต้องเพ่ิมแหล่งรายได้ และส ารองเงินเพ่ือการบริหาร จัดสรรสัดส่วน
การใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ 

๕) ด้านการบริหารบุคลากร สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณ การอบรม 
ส่งเสริมบุคลากรด้านงานวิจัยและงานวิชาการ  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท าการศึกษาบริบทของพ้ืนที่และน าแนวคิดการจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งการให้บริการนิสิต และการให้บริการสังคม 

๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท ากิจกรรมและให้ความรู้ ในความเป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 

๓) ด้านการบริหารงานวิจัย โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย น าเสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่มีการประยุกต์และบูรณาการหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 

๔) ด้านการบริหารการเงิน โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ิมแหล่งรายได้ จัดสรรสัดส่วนการใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม 

๕) ด้านการบริหารบุคลากร โดยสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท าขอต าแหน่งทางวิชาการได้  
ทั้งบุคลากรที่บรรจุและบุคลากรอัตราจ้าง  
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรศึกษาเกี่ยวกับ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม
โดยรวม 

๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อการการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา 

๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างบัณฑิตที่ที่พึงประสงค์ของสถาบันการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนา 

 



บรรณานุกรม  
   
๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑. หนังสือ : 

กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง, 
(พฤษภาคม ๒๕๕๒), หน้า ๑๗ – ๑๘). 

กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ๒๕๔๕. 

แก้ว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๐. 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. สรุปผลการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit) กรณี
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๓. 

เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ. ชุดการศึกษาค้นคว้าวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกต์ ใช้ใน
การพัฒนา. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 

ชาญชัย อาจินสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม, ๒๕๔๐. 
ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :  

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์. พระคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา หรือพจนานุกรมภาษาบาฬี

แปลเป็นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๖. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ท าอย่างไรจึงเรียนเก่ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ- 

มหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
__________.ธรรมนูญชีวิต พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕. 
 



๒๒๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
__________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2542. 
__________.วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, 2542. 
พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). คนส าราญงานส าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่งจ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
พระราชญาณวิสิฐ เสริมชัย ชยมงฺคโล. การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๘. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๔๘.  
พระสุริยา มหาปญฺโญ. การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๑. 
พิชญ์ สมพอง. สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : กิ่งจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๙. 
พิสณุ ฟองศร.ี วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริน้ท,์ ๒๕๕๐. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒๔. 
นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐.  

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ. พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ พ.ศ. ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่โรง
พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๓๕. 

ยุค ศรีอาริยะ. มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน์, ๒๕๔๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นามมีนุ๊คส์

พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖.  
วรภัทร์ ภู่เจริญ. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานอุดมศึกษา. กรงเทพมหานคร : สถาบัน

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 
วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี รวบรวม. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๒. มูลนิธิแนบมหานี 

รานนท์ จัดพิมพ์, ๒๕๔๗. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร :    โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน

ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 



๒๒๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รศ.และคณะ. องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์ Organization and 

Management. กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business World, ๒๕๔๕.  
เศาวนิต  เศาณานนท์. ภาวะผู้น า (Leadership). พิมพ์ครั้งที่ ๓. (นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.    
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สาคร  สุขศรีวงศ์,ดร.. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี. 

พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓. 
__________. ทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, ๒๕๕๒. 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, ผศ.ดร. รฐัประศาสนศาสตร์: แนวคิดทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์

เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๙. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์. ม.ป.ท. : ๒๕๔๕. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน. ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผล

ของงานภาครัฐ, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 

2558. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, 2557. 
__________. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓. 

กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ, ๒๕๕๔. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม
พฤศจิกายน ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จ ากัด, ๒๕๕๕. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่
(Management Innovation in Higher Education). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การค้าครุสภา, ๒๕๔๖. 

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๖. 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ
ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๔๖.  

สุ เมธ แสงนิ่มนวล . ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . 
กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒. 



๒๒๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ. หนังสือเรียนสังคม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๕. 
 
๒. วารสาร 
นภดล ร่มโพธิ์. การประเมินความส าเร็จของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร. วารสารบัณฑิต

ธุรกิจ. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๒๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๔. 
สมบูรณ์ ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ์. คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. วารสารวิจัยเพื่อ

การพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร . ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ 
(มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕) : ๕. 

สุรศักดิ์ ปาเฮ. สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. วารสารวิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ (มิถุนายน, 
๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 

 
๓. สื่ออีเล็คโทรนิคส์ 
สุภัททา ปิณฑะแพทย์. ภาวะผู้น าของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.supatta.haysamy.com/article.html [15 ธันวาคม 255๘]. 
ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา, สรุปผลการตรวจประเมินศูนย์การจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้ง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-
campus / home off % 20 campus/ [๗ มกราคม ๒๕๕๙] 

 
๓. วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
กัญญาณัฐ จงมีสุข “รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๘. 

คติยา อายุยืน “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

จเด็ด โพธิ์ศรีทอง. “การบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธบูรณา
การ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

http://www.supatta.haysamy.com/article.html%20%5b15%20ธันวาคม
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus/home_off
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/off-campus/home_off


๒๒๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
จักรวาล สุขไมตรี “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

นันทิยา  น้อยจันทร์. “วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๐.   

บุณรดา กรรณสูต. “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
นนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ปฏิภาณ ์มหรรธนาธิบดี. “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขต ๑๐ แห่ง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๔.  

พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ตคุโณ). “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระประเสริฐ วรธมฺโม “พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหานพดล เตชธมฺโม “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในก ากับของรัฐ”วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราชวชิรเมธี  (วีระ วรปญฺโญ). “รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สงฆ์ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พันธุ์ธัช แสนสุข. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญของส านักงานต ารวจชาติ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

พิชญาภา  ยืนยาว. “รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๒.   

รัฐพล  เย็นใจมา “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๒๒๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงค์. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์ 

ปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๕๐. 

สรชัย อยู่นาค. “รูปแบบการบริหารงานทะเบียนและบัตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา
การ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุนันทกิจ เทียงเดช. “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อนันต์ เตียวต้อย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยลัยศิลปากร, 2551. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ “รูปแบบการส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบตามหลักพุทธธรรม” วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ :  
McCorkle, C.O.and others. Management and Leadership in Higher Education,. San 

Francisco : Jossey - Bass Publishers, 1982. 
Price. Alan. Human Resource Management. In a Business Context, 2 edition. London: 
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๒๒๕ 
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๒๒๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 24 มีนาคม 2560. 
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ภาคผนวก ก. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ข. 

ผลของการหาค่า IOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓๕ 
 

สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective Congruence) 

ของแบบสอบถาม งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นายสุขอุษา  นุ่นทอง นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ด้านการบริหารทั่วไป 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนในการจูงใจ

พนักงานโดยจัดคนให้เหมาะสมกับงานใน
มหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

2 โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน 
สอดคล้องกันมีการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

3 สถานศึกษามีนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีและก าหนดให้มีระบบการ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

4 สถานศึกษามีระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี และระบบตรวจสอบ
ภายในเอาใจใส่การประกันคุณภาพภายใน 
ตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

5 สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน    

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 

๖. สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อผู้เรียน สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีกิจกรรมและนิทัศ
การที่ส่งเสริมต่อการเรียนการสอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๗. สถานศึกษาสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๘. สถานศึกษาพัฒนาความร่ วมมือทาง
วิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันต่างๆ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๙. สถานศึกษาจั ดการศึ กษา เน้ นความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้



๒๓๖ 
 

  ที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐. สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงาน
ทางวิชาการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

3. ด้านการบริหารงานวิจัย 

11 สถานศึกษามีการมุ่ ง เน้ นการตี พิม พ์
เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ รับฟังและเรียนรู้ความต้องการ
ของสังคม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

12 สถานศึกษาจัดการวิจัยเน้นความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่
งานวิจัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

13 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายและ
กิ จกรรม เ พ่ือสร้ า งความสั ม พันธ์ กั บ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดตั้ง
หน่วยงาน ประสาน งานวิจัยระดับสถาบัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

14 สถานศึกษานอกที่ตั้งมีกองทุนสนับสนุน
การวิจัยส าหรับบุคลากรและลูกจ้างให้มี
ผลงานทางวิชาการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

15 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรท า
โครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ 
เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่
ระบบการสร้างเครือข่าย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

4. ด้านการบริหารการเงิน 
16 สถานศึกษาน าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้

ในการบริหาร เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบ
บริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

1๗. สถานศึกษามีระบบการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน และบัญชี ทุกขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบได ้

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

1๘. สถานศึกษามีความพยายามในการหา
รายได้ที่หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิม
รายได ้

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้



๒๓๗ 
 

  ที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1๙. สถานศึกษานอกที่ตั้งมีสถานภาพทาง
การเงินที่เพียงพอต่อการบริหารและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

2๐. สถานศึกษามีนโยบายจัดท าแผนการเงิน 
และน าแผนไปปฏิบัติ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

5. ด้านการบริหารงานบุคคล 

11 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

12 สถานศึกษามีหลักเกณฑ์การประเมิน
บุคลากรให้ได้รับการประเมินตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

13 สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

14 สถานศึกษามีระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ และความคุ้มค่าของ
การพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

15 สถานศึกษามีการปรับโครงสร้างบุคลากร
ให้เพียงพอกับงานและงบประมาณ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ที ่ หลักอิทธิบาท 4 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ด้านฉันทะ (ยินดี พอใจ เต็มใจ ใฝ่ใจรัก ความอยากท างาน) 
1 ผู้บริหารมีความพอใจที่จะบริหารงานกับ

สถานศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 
+๑ +๑ 0 +๑ +๑ 4 0.80 น าไปใช้ได้ 

2 ผู้บริหารมีความพึงพอใจในต าแหน่ง และ
หน้าที่ที่ได้รับ 

+๑ +๑ 0 +๑ 0 3 0.60 น าไปใช้ได้ 

3 ผู้บริหารยินดีจ่ายเงินเดือนให้บุคลากร
พอใจกับรายได้ที่รับ 

+๑ +๑ 0 +๑ +๑ 4 0.80 น าไปใช้ได้ 



๒๓๘ 
 

ที ่ หลักอิทธิบาท 4 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

4 ผู้บริหารมีความพอใจปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

+๑ +๑ 0 +๑ +๑ 4 0.80 น าไปใช้ได ้

5 ผู้บริหารมีความปรารถนาจะบริหารงานให้
บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ 

+๑ +๑ 0 +๑ +๑ 4 0.80 น าไปใช้ได ้

2. ด้านวิริยะ (เพียร กล้า เข้มแข็ง เอาธุระไม่ท้อถอย อุตสาหะ) 
6 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น ในการ

บริหารงานอยู่เสมอ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

7 ผู้บริหารยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ
ปฏิบัติงานที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

8 ผู้บริหารเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาด
อย่างจริงใจพร้อมทั้งท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

9 ผู้บริหารอดทนอดกลั้นและเอาชนะความ
ยากล าบากในการแก้ปัญหา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

10 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นเพ่ือยกระดับเป็น
วิทยาลัยสงฆ ์

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

3. ด้านจิตตะ (มีใจที่เป็นสมาธิ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าอย่างจริงจัง จิตฝักใฝ่ทุ่มเท เอาใจใส่ จิตใจมุ่งมั่น) 

11 ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้าน
อาคารสถานที่ และการให้บริการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

12 ผู้บริหารตั้งจิตรับรู้ในประโยชน์ส่วนรวม
อย่างจริงจัง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

13 ผู้บริหารเอาใจใส่งานวิชาการ เพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

14 ผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพื่อ
ลดความเสี่ยงและการเพ่ิมแหล่งทุน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

15 ผู้บริหารมีการเอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการร่วมมือกันท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

4. ด้านวิมังสา (ไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบ) 

16 ผู้บริหารมีการพิจารณาการก ากับดูแล 
การบริหารงานทั่วไป ทั้งอาคารสถานที่ 
การให้บริการนิสิต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

17 ผู้บริหารมีการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือ
ส่งผลงานทางวิชาการสู่สังคมภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 



๒๓๙ 
 

ที ่ หลักอิทธิบาท 4 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

รวม ค่า 
IOC 

สรุปผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

18 ผู้บริหารมีการพิจารณาผลงานวิจัยให้ออก
สู่สังคมภายนอก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

19 สถานศึกษามีคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

20 ผู้บริหารรับฟังปัญหาจากบุคลากรเสมอ 
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานสู่
การยกเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักพุทธธรรม 
 

ที ่
การพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลกัอิทธิบาท 4 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

1. ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม 

1 สถานศึกษามีความพอใจในการวาง
แผนการบริหารงานทั่วไปอย่างมีระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

2 สถานศึกษามี ความพยายามในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

3 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการบริหารงานทั่วไปอยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

4 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

2. ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 

5 สถานศึกษามีความพอใจในการวาง
แผนการบริหารงานวิชาการอย่างมีระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

6 สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

7 สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการอย่ าง
สม่่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้



๒๔๐ 
 

ที ่
การพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลกัอิทธิบาท 4 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

8 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริ หา รง านวิ ช าการ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

3. ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 

9 สถานศึกษามีความพอใจในการวาง
แผนการบริหารงานวิจัยอย่างมีระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

10 สถานศึกษามีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

11 สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานวิจัยอย่างสม่่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

12 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

4. ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม 

๑๓ สถานศึกษามีความพอใจในการวาง
แผนการบริหารงานการเงินอย่างมีระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๑๔ สถานศึกษามีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารงานการเงินอย่าง
ต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๑๕ สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานการ เงินอย่ าง
สม่่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๑๖ สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนากา รบริ ห า ร ง านการ เ งิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

5. ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 

๑๗ สถานศึกษามีความพอใจในการวาง
แผนการบริหารงานบุคลากรอย่างมีระบบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๑๘ สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารงานบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้

๑๙ สถานศึกษามีความเอาใจใส่แก้ไขปัญหา
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรอยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได ้



๒๔๑ 
 

ที ่
การพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการ

สถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลกัอิทธิบาท 4 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่
รวม ค่า 

IOC 
สรุปผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๐ สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม (Tryout) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔๓ 
 

 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๕ 
 

GET   FILE='C:\Users\MS\Desktop\spss tryout.sav'. RELIABILITY   

/VARIABLES=sex age education concerne income experience o1 o2 o3 o4 

o5 p1 p2 p3 p4 p5 s1 s2 s3 s4 s5 a1 a2 a3 a4 a5 h1 h2 h3 h4 h5     

aspiration1 aspiration2 aspiration3 aspiration4 aspiration5 energy1 

energy2 energy3 energy4 energy5 thought1 thought2 thought3 thought4 

thought5 aa1 aa2 aa3 aa4 aa5 ob1 ob2 ob3 ob4 pb1 pb2 pb3 pb4 sb1 sb2 

sb3 sb4 ab1 ab2 ab3 ab4 hb1 hb2 hb3 hb4 osum     psum asum hsum 

aspirationsum energysum thoughsum aasum obsum pbsum sbsum absum hbsum 

Xnsum Ysum xsmsum ssum xmsum   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA. 

 

 
Reliability 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 89 

 

อ 

 
 
 
 

 
 
 



๒๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๔๗ 
 

 
 
 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามฉบับนี้ มี 5 ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการบริหาร
จัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งผลจากข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้  จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังได้โดยมั่นใจว่า จะได้รับ
ความเมตตาอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี ค าตอบของท่านผู้วิจัย
จะรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 

 
นายสุขอุษา  นุ่นทอง 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 



๒๔๘ 
 

 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการในการท างาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) 

โปรดท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่อง   หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 
   ชาย  
   หญิง  
  
 ๒. อายุ 
    ๒๐ - ๓๐ ปี    ๓๑ - ๔๐ ป ี 
    ๔๑ - ๕๐ ป ี   ๕๑ ปี ขึ้นไป  

 
๓. วุฒิการศึกษา 
  ระดับต่ ากว่าปริญญาโท   
  ระดับปริญญาโทขึ้นไป   

 
 ๔. ความเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ผู้บริหาร   อาจารย์  
   เจ้าหน้าที่  

 
5.  รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  
 ๑๕,๐๐0 บาท ขึ้นไป  
 

6.  ประสบการณ์ในการท างาน 
 ต่ ากว่า ๕ ปี   
 ๕ ปีขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าชี้แจง: โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

1. ด้านการบริหารทั่วไป 
1 ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนในการจูงใจพนักงานโดยจัด

คนให้เหมาะสมกับงานในมหาวิทยาลัย 
     

2 โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน สอดคล้องกัน
มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

     

3 สถานศึกษามีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและ
ก าหนดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  และมีความมุ่งมั่นในการบริการนิสิต 

     

4 สถานศึกษามีระบบควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี  และระบบตรวจสอบภายในเอาใจใส่การประกัน
คุณภาพภายใน ตามตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 

     

5 สถานที่ตั้ง อาคารเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน    

     

2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
6 สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อผู้เรียน สร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ มีกิจกรรมและนิทัศการที่ส่งเสริมต่อการเรียนการ
สอน 

     

7 สถานศึกษาสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

     

8 สถานศึกษาพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการสู่ระบบการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ  

     

9 สถานศึกษาจัดการศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ใน
สังคม 

     

10 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการ      
 
 
 



๒๕๐ 
 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

3. ด้านการบริหารงานวิจัย 
11 สถานศึกษามีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย

เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ รับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของสังคม  

     

12 สถานศึกษาจัดการวิจัยเน้นความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ใน
การเผยแพร่งานวิจัย 

     

13 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดตั้ง
หน่วยงาน ประสาน งานวิจัยระดับสถาบัน 

     

14 สถานศึกษานอกที่ตั้งมีกองทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับ
บุคลากรและลูกจ้างให้มีผลงานทางวิชาการ 

     

15 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือ
กับองค์กรนานาชาติ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
สู่ระบบการสร้างเครือข่าย 

     

4. ด้านการบริหารการเงิน 
16 สถานศึกษาน าหลักการบริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหาร 

เพ่ือลดความเสี่ยง มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

     

17 สถานศึกษามีระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน และ
บัญชี ทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได้ 

     

18 สถานศึ กษามี ค วามพยายาม ในการหาร าย ได้ ที่
หลากหลายแหล่งช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

     

19 สถานศึกษานอกที่ตั้งมีสถานภาพทางการเงินที่เพียงพอ
ต่อการบริหารและการจัดกิจกรรมต่างๆ  

     

20 สถานศึกษามีนโยบายจัดท าแผนการเงิน และน าแผนไป
ปฏิบัติ  

     

 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

ข้อที่ 
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

5. ด้านการบริหารงานบุคคล 
21 สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
     

22 สถานศึกษามีหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรให้ได้รับ
การประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

     

23 สถานศึกษามีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก สรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง  

     

24 สถานศึกษามีระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
โดยส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ 
และความคุ้มค่าของการพัฒนาหรือฝึกอบรมบุคลากร 

     

25 สถานศึกษามีการปรับโครงสร้างบุคลากรให้เพียงพอ
กับงานและงบประมาณ 

     

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ข้อที่ หลักอิทธิบาท 4  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

1. ด้านฉันทะ (ยินดี พอใจ เต็มใจ ใฝ่ใจรัก ความอยากท างาน) 
1 ผู้บริหารมีความพอใจที่จะบริหารงานกับสถานศึกษานอก

สถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 
     

2 ผู้บริหารมีความพึงพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ ที่ได้รับ      
3 ผู้บริหารยินดีจ่ายเงินเดือนให้บุคลากรพอใจกับรายได้ที่

รับ 
     

4 ผู้บริหารมีความพอใจปฏิบัติตามกฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     

5 ผู้บริหารมีความปรารถนาจะบริหารงานให้บรรลุตาม
แผนงานที่วางไว้ 

     

 
 



๒๕๒ 
 

ข้อ
ที ่

หลักอิทธิบาท 4  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

2. ด้านวิริยะ (เพียร กล้า เข้มแข็ง เอาธุระไม่ท้อถอย อุตสาหะ) 
6 ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น ในการบริหารงานอยู่เสมอ      
7 ผู้บริหารยินดีเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือปฏิบัติงานที่คั่งค้าง 

ให้แล้วเสร็จ 
     

8 ผู้บริหารเรียนรู้และยอมรับข้อผิดพลาดอย่างจริงใจพร้อม
ทั้งท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 

     

9 ผู้บริหารอดทนอดกลั้นและเอาชนะความยากล าบากใน 
การแก้ปัญหา 

     

10 ผู้บริหารมีความมุ่งม่ันเพื่อยกระดับเป็นวิทยาลัยสงฆ์      
3. ด้านจิตตะ (มีใจที่เป็นสมาธิ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท าอย่างจริงจัง จิตฝักใฝ่ทุ่มเท เอาใจใส่ จิตใจ
มุ่งม่ัน) 
11 ผู้บริหารเอาใจใส่การบริหารทั้งในด้านอาคารสถานที่ และ

การให้บริการ 
     

12 ผู้บริหารตั้งจิตรับรู้ในประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงจัง      
13 ผู้บริหารเอาใจใส่งานวิชาการ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้  
     

14 ผู้บริหารเอาใจใส่งานบริหารการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงและ
การเพ่ิมแหล่งทุน 

     

15 ผู้บริหารมีการเอาใจใส่สร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อ
การร่วมมือกันท างาน 

     

4. ด้านวิมังสา (ไตร่ตรอง หม่ันใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบ) 
16 ผู้บริหารมีการพิจารณาการก ากับดูแล การบริหารงาน

ทั่วไป ทั้งอาคารสถานที่ การให้บริการนิสิต 
     

17 ผู้บริหารมีการสนับสนุนงานวิชาการ เพ่ือส่งผลงานทาง
วิชาการสู่สังคมภายนอก 

     

18 ผู้บริหารมีการพิจารณาผลงานวิจัยให้ออกสู่สังคมภายนอก      
19 สถานศึกษามีคณะกรรมการพิจารณาการใช้ จ่ าย

งบประมาณ 
     

20 ผู้บริหารรับฟังปัญหาจากบุคลากรเสมอ เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับใช้ในการบริหารงานสู่การยกเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 

     

 



๒๕๓ 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ข้อที่ 
การพัฒนาคุณคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยตามหลักอิทธิบาท 4  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

1. ด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักพุทธธรรม 
1 สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน

ทั่วไปอย่างมีระบบ 
     

2 สถานศึกษามีความพยายามในการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

     

3 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารงานทั่วไปอยู่เสมอ 

     

4 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ 

     

2. ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักพุทธธรรม 
5 สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน

วิชาการอย่างมีระบบ 
     

6 สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

     

7 สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการอย่างสม่่าเสมอ 

     

8 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

     

3. ด้านการบริหารงานวิจัยตามหลักพุทธธรรม 
9 สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหาร

งานวิจัยอย่างมีระบบ 
     

10 สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

     

11 สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยอย่างสม่่าเสมอ 

     

12 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

     

 
 



๒๕๔ 
 

ข้อที่ หลักอิทธิบาท 4  

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

น้อย 
 

(๒) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

มาก 
 

(๔) 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

4. ด้านการบริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม 
13 สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน

การเงินอย่างมีระบบ 
     

14 สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานการเงินอย่างต่อเนื่อง 

     

15 สถานศึกษามีความเอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานการเงินอย่างสม่่าเสมอ 

     

16 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

     

5. ด้านการบริหารงานบุคลากรตามหลักพุทธธรรม 
17 สถานศึกษามีความพอใจในการวางแผนการบริหารงาน

บุคลากรอย่างมีระบบ 
     

18 สถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

19 สถานศึกษามีความเอาใจใส่แก้ไขปัญหาตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอยู่เสมอ 

     

20 สถานศึกษามีการหาวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 
 

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถาม 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 

 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

 
 
 



๒๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
 



๒๖๒ 
 

 
 
 
 
 



๒๖๓ 
 

 
 
 
 



๒๖๔ 
 

 
 
 
 



๒๖๕ 
 

 
 
 



๒๖๖ 
 

 
 
 



๒๖๗ 
 

 
 



๒๖๘ 
 

 
 
 
 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 



๒๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เครื่องมือการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๒ 
 

 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
กราบนมัสการ/เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ข้อมูลการตอบแบบสัมภาษณ์จะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพหรือ
การปฏิบัติงานใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น       
 

ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้                         
 นายสุขอุษา นุ่นทอง 

ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

แบบสัมภาษณ์  
การศึกษาวิจัยเรื่อง :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๑. ชื่อ-สกุล ผู้รับการสัมภาษณ์..............................................................................................  
๒. ต าแหน่ง.................................................................................................................... .......  
๓. หน่วยงาน.........................................................................................................................      
๔. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน..............................ปี   

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์..................................... 
 

1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นอย่างไร 

๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอก
สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีอะไรบ้าง 

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๗๕ 
 



๒๗๖ 
 

 
 
 
 



๒๗๗ 
 

 
 



๒๗๘ 
 

 
 

 
 



๒๗๙ 
 

 
 
 



๒๘๐ 
 

 



๒๘๑ 
 

 



๒๘๒ 
 

 
 
 
 



๒๘๓ 
 

 
 
 
 



๒๘๔ 
 

 
 
 



๒๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘๖ 
 

 
 

พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง 
คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๘๗ 
 

 
 

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท 
คณะบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๘๘ 
 

 
 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัทธีร ์ศรีดี, รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ 



๒๘๙ 
 

 
 

รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดหมอนไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 
 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 



๒๙๐ 
 

 
 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 
 

 
 

รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
วัดหนองขุนชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 



๒๙๑ 
 

 
 

รองผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์วัดพระรูป อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 

พระครูวิรัตธรรมโชติ,ดร. 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการหน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด

หงส์ประดิษฐาราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 



๒๙๒ 
 

 
 

พระมหาธิติ อนุภทฺโท ผู้อ านวยการกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  



๒๙๓ 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อและนามสกุล            นายสุขอุษา  นุ่นทอง  
วัน เดือน ปีเกิด            วันพฤหัสบดี ที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 
อายุ    ๔๖ ปี 
สถานที่เกิด              ๕๕ หมู่ ๕ ต าบลทุ่งสง อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมมาราช
นับถือศาสนา   พุทธ 
อาชีพ              อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๕     ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พ.ศ.    ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ.๒๕๔๘           อาจารย์ประจ า ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีเข้าศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๗         หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ บัณฑิตวิทยาลัย 
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                 ๒๕๖๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน   ๙๓/๒๙๘ หมู่ ๕ ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผลงานวิชาการ 

ครั้งที่ ๑ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทศวรรษหน้าด้วยหลักพุทธธรรม 
จ านวน ๑๓ หน้า ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วารสารหรือเอกสาร คือ วารสารมหาจุฬาวิชาการ เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี ๒๕๕๘  หน้า (๕๔๘ – ๕๖๓) ฉบับตีพิมพ์ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น ามุ่งให้บริการของผู้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วารสารหรือเอกสาร คือ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ vol๓,No๓ (๒๕๕๘) 

ครั้งที่ ๓ เรื่อง แนวทางการอุปถัมภ์ส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตีพิมพ์ลงใน
นิตยสาร วารสารหรือเอกสาร คือ วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JM.SD ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙  


