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บทคัดย่อ

บทความนี้วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ และ 2) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามโดยศึกษาจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน 357 คน และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยศึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านวิชาการ อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ และ
ด้านโครงการสร้างบริหาร ส่วนด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
สภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบันยังไม่รองรับประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ปัญหา
เกิดจากโครงสร้างการบริหารยังเป็นแบบเดิมไม่ทันสมัย ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาบุคลากรตามความรู้
ความสามารถ งบประมาณมีจานวนจากัดและการจัดสรรงบประมาณไม่กระจายทาให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น สิ่งที่บุคลากรมีความต้องการจึงได้แก่การปรับปรุงระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นไม่ซ้าซ้อน เน้นการบริหาร


Doctor of Ph.D. Program in Educational Management, College of Education, Dhurakij
Pundit University.

Dhurakij Pundit University

Dhurakij Pundit University

1

61.indd 18

17/4/2561 10:22:10

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

19

ทรั พ ยากรมนุ ษย์ รวมทั้ง พั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การที่เป็ น กระบวนการมุ่ งเน้ น กลยุทธ์ การ
บริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับประชาคมอาเซียน
ส่ว นยุ ทธศาสตร์ การบริ หารจัดการมหาวิทยาลั ยสงฆ์เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน
มีดังนี้ (1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิต ให้เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาโดยจัดการ
ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ให้บูรณาการด้วยหลักพระพุทธศาสนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสูง มีความรู้
และทักษะวิชาชีพในสาขาตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(2) สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยประยุกต์ด้วยหลักธรรมโดยเน้นนวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้
ทางพุทธศาสนาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ (3) บริ การวิช าการทางด้านพุทธศาสนาโดยเป็น แหล่ งบริการส่ งเสริมการเรียนรู้
ทางด้ า นพุ ท ธศาสนาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แล ะเป็ น ที่ ย อมรั บ
(4) พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การเผยแพร่และ
การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ระดับสากล และ (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
โดยเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เป็นสากลรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ, มหาวิทยาลัยสงฆ์, ประชาคมอาเซียน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the current situations,
problems, and requirements of administration in Buddhist universities and to
provide strategic suggestions of administration in Buddhist universities to support
ASEAN community. The data were collected from 357 personnel of Mahamakut
Buddhist university and Mahachulalongkornrajavidyalaya university through
questionnaires and from experts through structured in-depth interview. The data
were analyzed by percentage, standard deviation, and content analysis.
Results of the study found that:
The current situation of administration to support ASEAN community of
Buddhist universities was at the moderate level overall. For each aspect, academic
administration was at the high level, general administration, budget administration,
and administration structure were at the moderate levels, and human resource
administration was at the low level. These indicated that the administration in
Buddhist universities did not truly support ASEAN community. The problems might
come from traditional administration structure; qualified personnel had no chance
to work with their full capability, and the limited budget and budget was mainly
spent in the headquarters. The requirements of personnel were to adjust and
improve administration structure, flexible rules and regulations of the universities,
human resource-oriented administration and administration process system
development with the aim at modern state administration under the good
governance and in conform to ASEAN community.
In terms of administration strategy in Buddhist universities to support ASEAN
community are as follows; (1) graduate production and development for excellence
based on Buddhism with providing of variety courses as integration with Buddhism
for production of graduate in high moral, knowledge and professional skill in all
departments according to universal standard for competition either at national or
international level, (2) to create the innovation with Dhamma applied researches
which are emphasized on research in innovation and Buddhist knowledge body
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which can be applied for social development and solving of community problems
as sufficiently, (3) providing of Buddhism’s academic based on providing to
promote Buddhist learning for responding on the need of local or community and
acceptance, (4) development Buddhist universities as learning sources and learning
center throughout dissemination and reservation of arts and cultures, local wisdom
which are concerned to sustainable development in universal field, (5)
development for management and administration system in Buddhist universities
such as high competency for modern organization as standardization and to be an
universal form that can be supported with any changing in national and
international level.
keywords: administration strategies, Buddhist university, ASEAN community.
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1. บทนา

สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ
แข่งขันอย่างสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสามารถ
อยู่ ร่ ว มในประชาคมโลกได้ โ ดยเฉพาะภายใต้ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลกาภิวั ต น์ ที่
ปรั บ เปลี่ ย นเร็ ว และซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง การที่ ป ระเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ (Aging
Society) อย่างเต็มตัว ทั้งนี้ จะพบว่าจานวนประชากรของไทยอัตราคงที่ 65 ล้านคนมาเกือบ
สองทสวรรษแล้วเพราะมีผู้สูงอายุมากขึ้นและมีอัตราการเกิดของเด็ก Anon Sakworawit, 2016:9)
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ภ าครัฐจึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาประเทศที่ เ หมาะสมโดยเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางโครงสร้ า งของระบบต่ า ง ๆ
ภายในประเทศเพื่อให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสของโลกาภิวัตน์และสร้างฐานความรู้ให้เป็น
ภูมิคุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน (Office of the National Economic and
Social Development Board, 22016:2)
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังคมไทยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นแหล่งที่รวมและผลิตกาลังคนที่มีความสามารถในระดับสูงทุกสาขาซึ่งกาลัง สติปัญญา
ของคนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศเพราะหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยคือการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อ
ก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญาและคุณภาพแก่บุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน (Office of the
National Education Commission, 2014:4) ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยนอกจากจะถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศแล้วยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสู่
สังคมที่พึงปรารถนาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนและความรู้
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ไทยจึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงให้ มี
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นและที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต (Wijit Sreesa-Ant,2008:3) นอกจากนี้ยังจะต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ทางวิช าการให้ ทัด เที ย มกั บมาตรฐานสากลให้เร็ วที่ สุด มิฉ ะนั้น จะส่ งผลเสี ยหายต่ อการพั ฒนา
ประเทศในระยะยาวมากกว่าที่เห็นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะว่ามหาวิทยาลัยจะผลิตคุณภาพของคนไม่
เท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลก และไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิ จที่มีการแปรผั นอย่ างรวดเร็วกว่ายุค ใด ๆ (Kreangsak Jarernwongsak,2008)
การปรับปรุงและพัฒนาจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารโดยนาหลักการบริหารจัดการใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ทิ ศ ทางการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในกระแสความเปลี่ ย นแปลงและการแข่ ง ขั น นี้
นอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสาคัญในการใช้เทคนิคและแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ที่เน้น
การจั ด ระบบภายในองค์ ก ร ไม่ ว่ า จะเป็ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
การจัดการความรู้ การพัฒนายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยถือเป็นกลยุทธ์การ
บริหารจัดการที่ไม่อาจมองข้าม และที่สาคัญผู้บริหารจะต้องรู้จักการประยุกต์ศาสตร์ทางการบริหาร
รูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป จึงจะสามารถบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ประสบผลสาเร็จได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกแห่งทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องมี
การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การของแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสทางด้านโลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที (Somjet Phusree,2009:24)
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัยก็เช่นกัน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นาใน
การก่อตั้งสมาคมอาเซียน การสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียน จะต้องยึดหลักสาคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ใน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทสาคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความ
เข้มแข็ง (Khantip Chinnasettawong,2013) จึงมีการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
(ASEAN University Network; AUN) ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
เหตุดังกล่าวนี้จึงทาให้เห็นได้ว่า การมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนเพื่อธารงรักษาปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์เ ป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง
และหากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งประเทศไทยทั้งสองแห่งได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ดังกล่าวก็จะยิ่งเป็นการเอื้อต่อการทาให้กิจการ พันธกิจ และปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงฆ์บรรลุ
เป้าหมายได้ตามปรัชญาอย่างแท้จริง จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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นาไปกาหนดเป็นนโยบาย และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สงฆ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน

3. วิธีดาเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเอกสาร การสารวจข้อมูล การสัมภาษณ์
โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การนาเสนอข้อมูล ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ และจากข้อมูลแบบสอบถามปลายปิด
และปลายเปิด รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงทรงวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT analysis
2. การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์เทคนิควิธี SWOT Analysis
มาสังเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ TOWS Matrix เพื่อสร้างประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. ร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตามกรอบเนื้อหา
คือ (1) พันธกิจ (2) วิสัยทัศน์ (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (4) เป้าประสงค์ (5) ตัวชี้วัด (6) เป้าหมาย
และ (7) กลยุทธ์ สาหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่างยุทธศาสตร์ พิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 8 คน
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ดังนี้ (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการบริหาร
จัดการและทางการศึกษา (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ ข้อคิดข้อเขียนถึงปัญหาและ
แนวโน้มของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีวิสั ยทัศน์ท างการอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับ และ (4) เป็ น
นักวิชาการบริหารการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4. ศึกษาความเป็นไปได้ ผู้วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ โดยการสัมมนา
รับฟังความเห็น/การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12
คน พร้ อ มแบบประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามกรอบการวิ จั ย เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น ใน
การประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ เพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ที่ร่างขึ้นต่อไป
5. การปรั บ ปรุ ง ข้ อ เสนอแนะ ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ต ามความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากการสัมมนารับฟังความเห็น/การสนทนากลุ่ม จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 คน
ขั้นตอนที่ 3
การจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยการสังเคราะห์และสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ จากนั้น
ปรับปรุงและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป

4. ผลการวิจัย

1) สภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เ พื่อรองรับประชาคม
อาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านวิชาการ
อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานงบประมาณ
และด้านโครงการสร้างบริหาร ส่วนด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย
ปัญหาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า
(1) โครงสร้างของการบริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ยังเป็นรูปแบบเดิมไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (2) ผู้บริหารไม่ได้พิจารณาบุคลากรตามความรู้ความสามารถ ทาให้
บุคลากรทางานเฉื่อยชา ไม่มีระบบในการทางาน (3) อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจาหลักสูตรของ
แต่ละหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องถูกต้องตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (4) งบประมาณมีจานวนจากัดและการจัดสรรงบประมาณกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางทาให้
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การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และ (5) เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มี
แผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน
ส่วนความต้องการในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน พบว่า (1) ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างของการบริหารงานรวมทั้งกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่ น ไม่ซ้าซ้อน มีความเป็นสากล (2) ต้องการให้มีการปรับ
ทัศนคติและวิธีการทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างรวดเร็ว (3) ต้องการให้ผู้ บริหารมี นโยบายรับบุคลากรที่มีวุฒิ การศึกษาตรงกั บ
หลักสูตรและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร (4) ต้องการให้
มีการกระจายงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการของวิทยาเขต
หรื อ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานโดยค านึ งถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลของงบประมาณเป็ น หลั ก
และ (5) ต้องการให้ จัดระบบการทางานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเสนอแนวทางปฏิบัติงาน
2) จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก พบว่า สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สามารถจะสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
(1) ระบบโครงสร้างการบริหารมีลักษณะที่ซ้าซ้อนกัน ไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง การบริหารให้
เป็นไปตามรูปแบบสากลทั่วไป และไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แนวทาง
ของประชาคมอาเซียน และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (2) บุคลากร ยังขาด
ทักษะในการทางาน ทาให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบภารกิ จหรือหน้าที่ที่
ได้รับผิดชอบ รวมถึงบุคลากรเก่าที่ไม่ยอมรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (3) หลักสูตร
ไม่มีความหลากหลาย ไม่สอดคล้องกับความต้อ งการของตลาดแรงงานขาดการศึกษาวิจัยเพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนา ตาราที่ใช้ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (4) งบประมาณมีจานวนจากัดและการ
จัดสรรงบประมาณกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน วัสดุอุปกรณ์ไม่
เพียงพอ รวมทั้งยังขาดการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ และไม่มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และ (5) ระบบบริหารขาดความคล่องตัวที่
จะพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่และตอบสนองต่อความจาเป็น
ส่วนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ (1) ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความ
ยืดหยุ่นไม่ซ้าซ้อน (2) จะต้องเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานและความกระตือรือร้นให้บุคลากร (3) จะต้องสร้างความเชื่อมโยง
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(Connectivity) ทางด้านการศึกษากับสังคมอาเซียนเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นจะมีอัตลักษณ์ใน
แง่ของการเป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนา และจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซี ย น (4) จั ด ท าแผนการพึ่ ง ตนเองอย่ า งพอเพี ย ง และแผนการใช้ ง บประมาณที่
สอดคล้องชัดเจนกับสถานการณ์ มีการทาแผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจน ถูกต้อง และ (5) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการ มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ และ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา โดยจัดการ
ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ ให้บูรณาการด้วยหลักพระพุทธศาสนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสูง มีความรู้
มีทักษะวิชาชีพในสาขาตามมาตรฐานสากลที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2) สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยประยุกต์ด้วยหลักธรรม โดยเน้นนวัตกรรมงานวิจัย
และองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) บริการวิชาการทางด้านพุทธศาสนา โดยเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน
พุทธศาสนาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นที่ยอมรับได้ของชุมชน
4) พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
การเผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับสากล
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดย
เป็ น องค์ ก รสมั ย ใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และมี รู ป แบบที่ เ ป็ น สากล สามารถรองรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

5. อภิปรายผล

ผู้วิจัยได้จัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน สามารถนามาอภิปรายผลในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตตามแนว
พุทธศาสนาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ โดยบูรณาการด้วยหลัก ธรรม
ทางพุทธศาสนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ และมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลที่
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สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สิ่งที่จะต้องคานึงถึง คือ หลักการของประชาคม
อาเซียน เนื่องจากการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของสังคมอาเซียนและสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้ทางพุทธศาสตร์เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาแห่งอาเซียน (Buddhism Education Hub)
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมประยุกต์ด้วยหลักธรรมสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาสังคมแห่งอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
การนาเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนและเพื่อ
ยกระดับความสามารถให้แข่งขันกับนานาชาติได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการทางด้านพุทธศาสนาแก่ประชาคมสังคมอาเซียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาและความท้าทายในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งบริการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาสังคมอาเซียน และมีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง ในระดับชาติ
และนานาชาติ ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งต้องสร้างเครือข่าย โดยมุ่งพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ทางด้านพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ และพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในการเป็นศูนย์แห่งความรู้ทางพุทธศาสนา (Buddhism Knowledge center) ของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการแหล่งการเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของอาเซียนให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์เอกลักษณ์เดียวกัน
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ มุ่ ง เน้ น การเผยแพร่ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการแลกเปลี่ยนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับภูมิภาคต่าง
ๆ และระหว่างประเทศ อนึ่ง “อัตลักษณ” หรือเอกลักษณ เป็นลักษณะเฉพาะที่เดนของคนกลุ่มหนึ่ง
หรือชาติหนึ่ง อัตลักษณของอาเซียน คือ ลักษณะที่ เด่นหรือเฉพาะร่วมกัน ของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประเทศแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนต่างก็มีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของตน ไดแก
“จิตวิญญาณของอาเซียน คือ การเอื้ออาทรและแบ่งปัน” การสรางอัตลักษณของอาเซียน จะต้อง
อาศัยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นระบบสากลมี
มาตรฐานในการรองรับกับประชาคมอาเซียน
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การเป็ น องค์ ก รสมั ย ใหม่ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
และมีรูปแบบที่เป็นสากลสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ทั้ ง สองแห่ ง จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ บู ร ณาการเข้ า กั บ ระบบสากลมี ม าตรฐานในการรองรั บ กั บ ประชาคมอาเซี ย น
โดยมุ่ ง เน้ น การบริ ห ารจั ด การบนฐานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เนื่ อ งด้ ว ยความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทาให้การเรียนแบบ e-education หรือ e-learning เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยในอนาคต
ดังนั้น การบริหารงานของมหาลัยสงฆ์ในอนาคตจะต้องมีความเป็นอิสระ ปรับเปลี่ยน
ได้ ร วดเร็ ว คล่ อ งตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการและเทคโนโลยี และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
คือ การพัฒนาคณาจารย์และบุคคลให้มีคุณภาพ

6. ข้อเสนอแนะ
ดังนี้

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่นาเสนอจากผลการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้และการวิจัยครั้งต่อไป

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐ บาลควรมีน โยบายส่งเสริม และสนั บสนุน บทบาทของมหาวิ ทยาลั ยสงฆ์ สู่
ประชาคมอาเซียนและควรส่งเสริมให้ใช้โอกาสนี้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้ทัดเทียม
นานาประเทศ
2) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรกาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้
มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ์ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น เลิ ศ ตามแนวพุ ท ธศาสนาและก าหนดนโยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียนระดับอุดมศึกษา นโยบาย
การพัฒนาประเทศด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือนักศึกษาต่างชาติ และนโยบายความร่วมมือ
ด้านการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
6.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) การนายุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การสื่อสาร
ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับ
ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการ
พัฒนาองค์กรด้วย ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy
Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้
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2) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบบริ หารจัดการให้
เป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรเป็นสาคัญ โดยผู้บริหารควรมี
นโยบายและแผนพัฒ นาบุคลากร ให้ มีความเจริญความก้าวหน้าในวิช าชีพ และเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยควรจะมีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรทุกคนได้เข้าศึกษาต่อ หรือเข้า
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรจะมีนโยบาย
พัฒนา บุคลากรสายผู้บริหารให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์เพื่อจะได้เตรียมตัว
เข้ามาทางานเป็นผู้บริหารที่ดีมีคุณภาพในอนาคต
6.3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นแนวคิดหลักในการ
พัฒ นาที่ยั่ ง ยื นของอาเซี ยน ดั ง นั้น จึ งควรมีก ารศึก ษายุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประชาสั งคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อจะได้ทราบว่า ในการพัฒนาประชาสังคมอาเซียนนั้นควรมียุทธศาสตร์ที่
สาคัญอย่างไรบ้าง
2) จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่มี
การแข่งขันสูงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาจึง
เป็นปัจจัยสาคัญที่บ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพ
มาตรฐานและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน
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