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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

FACTORS AFFECTING TO THE EFFECTIVENESS FOR ADMINISTRATOR’S
DEVELOPMENT OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ไชยา ยิ้มวิไล
Phramethithammajarn (Prasarn Chanthasaro), Chaiya Yimwila
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาคุณสมบัตินักบริหารและหลักการ
บริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) ศึกษาองค์ประกอบประสิ ทธิผ ลการพัฒ นานักบริห ารของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนานักบริหารที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงลาดับการอธิบาย (sequential explanatory
research) ใช้การสุ่ มตัว อย่ างได้กลุ่มตัว อย่ าง 190 รูป/คน ที่เป็นตัวแทนของนักบริห ารโดยใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 25 รูป/คน ที่เป็นนักบริหารระดับสูง
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติ
ของนักบริหารที่ประกอบด้วยการปรับตัว การมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ ความซื่อสัตย์ การ
สื่อสารที่ดี มีความรอบรู้ และปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหลักการวางแผน การจัด
องค์การ การนา การควบคุม และการใช้คุณธรรมทศพิธราชธรรมของนักบริหารมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณสมบัตินัก
บริหารและหลักการบริหารจัดการร่วมกันเป็นรายคู่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลการ
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พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีค่าสหสัมพันธ์(เพียร์สัน)ในระดับปานกลางอยู่ระหว่าง 0.361
ถึง 0.642 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวแปรที่ระดับ 0.01 (2 – tailed) 3) ตัวแปรพยากรณ์
ประกอบด้วย การควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน การมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยร้อยละ 74.5 (R =
0.745) ซึ่งสามารถพยากรณ์ถึงประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 56.0
(R2 = 0.555) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2 –tailed) และ 4) การสัมภาษณ์นักบริหาร
ระดับสูงพบว่าประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขึ้นอยู่
กับกับการควบคุมที่เหมาะสม คุณธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน การมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะ 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนานักบริหารควรนาวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เช่น การบรรยายเนื้อหาสาระ การอภิปราย การแก้ไขปัญหา และ การตอบ
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 2) การใช้หลักธรรมเป็นใหญ่(ธรรมาธิปไตย)ต้องกระตือรือร้น ที่จะนามา
พัฒนานักบริหารในมหาวิทยาลัย 3) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิตอลควรจะจัดตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ระดับโลก ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ในทุกสถานที่ ยกตัวอย่างให้รู้แจ้งร่วมกับการประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสื่อการพัฒนานักบริหาร ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
คาสาคัญ : ประสิทธิผล, การพัฒนา, นักบริหาร

ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study the administrator’s
characteristics and the management principles affecting the effective
administrator’s development of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2) study
components of the effective administrator’s development of
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 3) study the guideline to develop the
essential method of the administrator’s development of Mahachulalongkronrajavidyalaya university. The mixed methods research were applied as a sequential
explanatory. A 190 sampling of the administrator’s representatives were used for
questionnaires and the in–depth interview of 25 key informants of the top
executives of Mahachulalongkronrajavidyalaya University. The descriptive method
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and inferential statistics were utilized. The data were analyzed by descriptive and
inferential statistics method.
The result of research findings were as follows: 1)The administrators
development of university found that all were totally agree with and the
administrator’s characteristics composed of adaptability, vision and strategic
thinking, integrity, good communication, expertise and management principles
factors were comprised planning, organizing, leading, controlling and using the
virtues of a ruler were related to the effectiveness of university administrator’s
development 2)The Pearson product–moment bivariate correlation coefficient of
personal characteristics of administrators and management principles variables had
effected on the effectiveness for university administrator’s development with a
positive correlation coefficient from 0.361 to 0.642 with statistical significant of
every variables at 0.01 (2–tailed) 3) The predicted variables composed of
controlling , virtues of the rulers, planning, vision and strategic thinking were
correlate with the effectiveness of university administrator’s development at 74.5
percent (R = 0.745), these could predicted the variance of the effectiveness for
university- administrator’s development at 56.0 percent (R2= 0.555) with a statistical
significance at 0.05 (2 – tailed). 4) The interviewing with the top executives found
that the effectiveness for university administrator’s development had to conform in
the same direction and rely on the appropriated controlling, virtues of a ruler,
planning, vision and strategic thinking. Recommendations : 1) effectiveness of
administrator’s development should applied the Buddha teaching methods such as
explanation, discussions, problem-solving and tangible answering 2) The application
of Dhammatipataya had to encourage for developing the administrators at
university 3) The digitized learning media should be established the center for
global learning that the learners could learnt at any place and anywhere.
Keywords: Effectiveness, Administrator Development.
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1. บทนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อยู่ภายใต้การกากับของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ก่อ ตั้งขึ้ น ภายในวัด มหาธาตุ ราชวรมหาวิ ห าร (ยุว ราชรังสฤกฎิ์
เพิ่มเข้ามาในภายหลัง) เมื่อปี พ.ศ.2430 ก่อนที่จะพระราชทานนามเป็น “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ในปี พ.ศ.2439 เพื่อให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์ ที่เน้นการศึกษาด้าน
พุทธศาสนาและให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่สาคัญของพระสงฆ์ไทย มีการเรียนการ
สอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทางพุทธศาสตร์ มีหลักสู ตรนานาชาติและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีการดาเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ ปัจจุบันไม่เพียงแต่มีการเรียนการ
สอนทางพุทธศาสตร์เท่านั้น ยังมีการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์สาขาอื่น มีการพัฒนาการเรียน
การสอนมาเป็นลาดับโดยมีการเรียนการสอนในสาขาอื่นด้วย เช่นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น ปัจจุบัน
มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
ปริ ญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบั ณฑิต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีห น้าที่ในการบริการ
วิชาการแก่สังคม และการวิจัย
โดยมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานรัฐ ภายใต้การ
กากับ ของรัฐ บาลและมีพระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย พ.ศ. 2540
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บ ริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจตามกฎหมาย 4 ด้าน
ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแม้อยู่ภายใต้การกากับ
กระทรวงศึกษาธิการและภายใต้นโยบายรัฐบาลเหมือนกับมหาวิทยาลั ยอื่นที่ออกนอกระบบส่วน
ราชการที่ ต้ อ งการให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง มี ลั ก ษณะพิ เ ศษต่ า งจาก
มหาวิทยาลัยอื่นคือมีการเรียนการสอนวิชาการทางหลักศาสนาพุทธ และวิชาการทางโลกด้วย
ด้วยลักษณะดังกล่ าว ผู้บ ริห ารเป็นพระสงฆ์เป็นส่ว นใหญ่ สามารถทางานร่ว มกัน
ระหว่างฝ่ายสงฆ์และฆราวาส มีลักษณะของการเข้ากันได้ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งฝ่าย
สงฆ์ แ ละฆราวาส ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ระดั บ จึ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัย และที่สาคัญผู้บริหารจะเป็นกลไกหลักในการทาให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงาน
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บรรลุพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กาหนด
ไว้ เ ท่ า ที่ ค วรจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะเป็ น ผลมาจากผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติให้มีศักยภาพเพียงพอในการทาหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติและความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการของ
นักบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหาร รวมทั้งมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนานัก
บริหารของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research)
ชนิดลาดับวิธีการอธิบาย (sequential explanatory research) (Creswell, 2009,pp.209-211)
แบ่ งการศึกษาเป็ น 2 ขั้น ตอน(phase) ขั้นตอนแรกผู้ วิจัย จะใช้การวิ จัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ
(survey) เพื่ออธิบายปัจจัยคุณสมบัตินักบริหาร และหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขั้นตอนที่ สองนาผลที่ได้จาก
การวิจัยเชิงปริมาณนาไปเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยโดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) สั มภาษณ์ด้วยคาถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง(
(Nimpanich,2007: 357-359) ที่ต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการสรุปถึงเหตุผล เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกั บข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจให้ได้ผลการวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ทางกว้ า งและทางลึ ก รวมทั้ ง ได้ แ นวทางที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
มหาวิทยาลัย
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ประชากรที่ศึกษาคือผู้ บ ริ หารของมหาวิทยาลัย ที่มีห น้าที่ความรับผิด ชอบในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารทั้งที่ประจาอยู่ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ มี
จานวนทั้งสิ้นจานวน 364 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จานวน 154 รูป/คน และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จานวน 210 รูป/คน ได้ขนาดตัวอย่างที่ได้จากการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage sampling) (Vanichbuncha,2012 : 22) จานวน 190 รูป/
คน โดยคานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973:727)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัย คุณสมบัตินักบริหารประกอบด้วย
ตั ว แปรการปรั บ ตั ว ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละความคิ ด กลยุ ท ธ์ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มี
ความสามารถในการสื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน ปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัว
แปรการวางแผน การจัดองค์การ การนา การควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม ตัวแปรตามคือ
ประสิทธิผลการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแปร
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมีนักผลิตนวัตกรรมวิชาการ มีนักบริหารที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมีพุทธธรรมาภิบาลในการบริหาร และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
ทั่วโลก
เครื่ องมือในการวิจั ย คือแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ ในแต่ล ะข้อคาถามของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการสารวจความเห็นจากความเห็นน้อยที่สุดถึงมากที่สุด (1-5) นาไปสอบถาม
ประชากรตัวอย่างในแต่ละประเด็นคาถามที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย (index of items- objective congruence ; IOC ) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คนซึ่งมีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.962 หรือร้อยละ 96.2 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 รูป/คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ถึง 0.976 หรือร้อยละ 97.6 โดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (1974:161) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง (Creswell,2009:181,Nimpanich,,2007 : 357-359) ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง จานวน 25 รูป/คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกจ่ายแบบสอบถามให้ประชากรตัวอย่างทั้ งหมด
รวบรวมมาได้ครบทั้ง 190 รูป/ คน แล้วทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วจึง
ป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล
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สถิติที่ใช้ ในการวิจัย ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้สถิติพรรณนา(descriptive
statistics) ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากรที่ให้ข้อมูล ค่าระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณสมบัตินักบริหาร หลักการบริหารจัดการและประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation; S.D.) และสถิติอ้างอิง (inferential statistics) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐานค่าสถิติที่ใช้คือ t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation
Coefficient ; r) เพื่อทดสอบขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณสมบัตินั กบริหาร
หลักการบริหารจัดการและประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งทานายการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนา
นั ก บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ด้ ว ยการวิ เคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ (multiple regression
analysis) ดังสมการเชิงเส้นตรง Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +…+ ßk Xk
การทดสอบสมมุติฐาน ที่ว่าประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไม่ขึ้นกับตัวแปรคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการทุกตัว (H0) หรือ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นอยู่กับตัวแปร
คุณสมบัตินักบริหารหรือหลักการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ตัว (H1) โดยใช้สถิติทดสอบ F – test
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น ตรงระหว่างปัจจัยคุณสมบัตินักบริหาร หลั กการบริหารจัดการ
และประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นานั ก บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุคูณ ( multiple coefficient of correlation ) ด้วยวิธีการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุคูณ(R2) โดยใช้สูตร (Vanichbuncha, 2016
:338)
R2 = ความผันแปรของ Y เนื่องจากอิทธิพลของ X1 , X2 , …, Xk
ความผันแปรทั้งหมด
2
R ที่ใกล้ 1 หมายถึงตัวแปรคุณสมบัตินักบริหาร และหลักการบริหารจัดการ ( X1
, X2 , …, X k ) มีความสัมพันธ์กัประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมาก (Y) แต่ถ้า R2
เข้าใกล้ศูนย์หมายถึงค่า X1, X2 , …, X k มีความสัมพันธ์กับตัวแปรประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยต่า (Y)
ผลที่ได้จะนามาพยากรณ์ว่าตัวแปรคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการตัว
ใดตั ว หนึ่ ง เปลี่ ย นแปลงในขณะที่ ตั ว แปรอื่ น คงที่ จ ะส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเพียงใด ผลสรุปทาให้ทราบว่าประสิทธิผลใน
การพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรให้ความสาคัญกับปัจจัยและ
ตัวแปรใดก่อนหลัง สาหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนามาวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ
ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจ เพื่ อ วางแนวทางที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นานั ก บริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. สรุปผลการวิจัย
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัยมีความเห็นโดยรวมมากที่สุด
ว่าปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารซึ่งประกอบด้วยตัวแปรการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์
และความคิดกลยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการสื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน ร่วมกับ
ปัจจัยหลั กการบริหารจัดการ ประกอบด้ว ยตัวแปรการวางแผน การจัดองค์การ การนา การ
ควบคุ ม และหลั ก ธรรมทศพิ ธ ราชธรรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
มหาวิทยาลั ย มีจุ ดมุ่ง หมายเพื่ อ จะทาให้ ม หาวิ ทยาลั ย การเปลี่ ยนแปลง มหาวิ ทยาลั ย มีนัก ผลิ ต
นวัตกรรมวิชาการ นักบริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมีพุ ทธธรรมาภิบาลใน
การบริหาร และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลก
ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรของคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการรายคู่
ร่วมกันมีความสัมพั นธกันในระดับปานกลางถึงสูง และเป็นไปในทิศทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น อยู่ ร ะหว่ า ง 0.382 ถึ ง 0.713 ตั ว แปรทั้ ง สองร่ ว มกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปในทางบวก
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.361 ถึง 0.642 แล้วจึงทาการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณเพื่อพยากรณ์ผลการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการเพียงใด ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรของคุณสมบัตินัก
บริหารคือการมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ และตัวแปรของปัจจัยการบริหารจัดการได้แก่
การควบคุม หลักทศพิธราชธรรม การวางแผน มีความสัม พันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยเท่ากับ 0.745 (R = 0.745) หรือร้อยละ 74.5 ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอธิบาย
การผันแปรตัวแปรเกณฑ์คือประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร้อยละ 56 ( R 2 =
0.555) โดยสามารถเขียนสมการเชิงเส้น ดังนี้
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Y = 0.648 + 0.273 X24 +0.300 X25 + 0. 156 X21 +0.125 X12 (ในรูปคะแนนดิบ)
Y = 0.285 X24 +0.312X25 + 0. 165 X21 +0.147 X12 (ในรูปคะแนนมาตรฐาน)
หรือ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย = 0.648 + 0.273การควบคุม
+0.300ทศพิธราชธรรม+0.156 การวางแผน
+0.125วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย = 0.285 การควบคุม +0.312 ทศพิธราชธรรม
+0.165 การวางแผน
+0.147 วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
อธิบายได้ว่า ตัวแปรการควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน วิสัยทัศน์
และการคิดเชิงกลยุทธ์สามารถอธิบายความผันแปรประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้
ประมาณร้อยละ 56.0 กล่าวคือการจะทาให้ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยได้
ร้ อ ยละ 56.0 มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งมี ก ารจั ด การร่ ว มกั น ในเรื่ อ งของการควบคุ ม ร้ อ ยละ 27.3
หลักธรรมทศพิธราชธรรมร้อยละ 30.0 การวางแผนร้อยละ 15.6 วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
ร้อยละ 12.5 ส่วนอีกร้อยละ 44 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่น
ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นานั ก บริ ห าร
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แต่เมื่อพิจารณารายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่มีความสาคัญในลาดับต้น คือตั วแปรหลักทศพิธราชธรรม การ
ควบคุ ม การวางแผนและปั จ จั ย คุ ณ สมบั ติ นัก บริ ห ารที่ ให้ ค วามส าคัญ กั บ ตัว แปรวิ สั ย ทัศ น์ แ ละ
ความคิดเชิงกลยุทธ์ และยังพบว่าวิธีที่มีประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยควรให้มี
การสอน การฝึกปฏิบัติยึดตามพุทธวิธีของพระพุทธเจ้าได้แก่ การบรรยายเนื้อหาสาระ การอภิปราย
การตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาและการยกตัวอย่าง โดยใช้ร่วมกับการปลูกฝังเรื่ อง หลักพุทธธรรม
ทศพิธราชธรรม พัฒนาให้เป็นคนมีความคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้
รู้เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นกระบวนการพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะให้ มี
คุณสมบัติของความเป็นนักบริหารและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกิจการงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์และความคิดกลยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการ
สื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน คุณสมบัติของนักบริหารนี้เป็นรากฐานที่สาคัญที่จะเรียนรู้หลักการ
บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการการวางแผน การจัดองค์การ การนาคน การควบคุมและหลักธรรม
ทศพิธราชธรรมได้เป็ นอย่ างดี คุณสมบัติและความรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้ เกิด ประสิทธิผลในการ
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่จะทาให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร การเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยมีนักผลิตนวัตกรรมวิชาการ มีนัก
บริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จนทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีพุทธธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
ผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์และยึด หลักทศพิธราชธรรมในการทาหน้าที่บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นรากฐานที่สาคัญในการบริหารงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Phradhampidok
(P.A. Payutto) (2000) ได้กล่าวว่าสังคมสงฆ์ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ ทุกรูป/คนต้องใฝ่ธรรม ต้องถือ
ธรรมเป็นบรรทัดฐานและเพียรพยายามมุ่งให้เข้าถึงธรรม ยึดวัตรปฏิบัติของผู้นา 5 ประการที่เป็นคา
สอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ (1) นักบริหารต้องยึดถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความมี
เหตุผล มีหลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรมเป็นบรรทัดฐาน เคารพนับถือยึดมั่นในธรรม เชิดชูและนิยม
ธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจเชื่อมั่นในคุณความดีที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม
(ธรรมาธิ ป ไตย) (2) นั ก บริ ห ารต้ อ งจั ด การอ านวยการ รั ก ษาและคุ้ ม ครองอย่ า งชอบธรรมแก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชน นักบวช พราหมณ์ (ธรร
มิการักขา) (3) นักบริหารต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกระทาที่เป็นการอธรรมเกิดขึ้นในเขตแดน
ที่ตนเองรับผิดชอบ และหากเกิดขึ้นแล้วต้องมีแก้ไข และชักนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งมั่นในสุจริตและ
นิยมธรรม หลักพุทธธรรมนี้เป็นฐานคติให้กับหลักความโปร่งใสอันเป็นองค์ประกอบสาคัญของหลัก
ธรรมาภิบาล (อธรรมการนิเสธนา) (4) นักบริหารควรแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์ ทาให้ราษฎร
ทามาหากินโดยสุจริต นักบริหารสามารถนามาเป็นแบบอย่างในการจัดสรรสวัสดิการ ค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม (ธนานุประทาน) และ(5) มีการปรึกษาหารือกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รู้ชัดการอันดี
ชั่ว เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการกาหนดนโยบายและปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม (ปริ
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ปุจฉา) การที่ผู้บริหารมีความพร้อมในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
และการมีความรอบรู้ในงาน รู้เท่าทันสภาพแวดล้อมในการทางานรวมทั้งมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์ ที่มองเห็นว่าการที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
&
โดยต้ อ งมี ก ารผลิ ต นวั ต กรรมวิ ช าการ ดั ง แนวคิ ด ของอาร์ โ นลและเฟลแมน (Arnold
Feldman,1986) ที่อธิบายองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การและการจัดการประกอบด้วย
การเจริญเติบโตขององค์การ เช่น จานวนผลิ ตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้น การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรในการจัดการ เช่น คน เงิน วัตถุดิบและวิธีการใหม่ๆ มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการ เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ของลูกค้า
การที่ผู้บริหารจะบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยได้สาเร็จ ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนงาน โดยเฉพาะกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลั ย การจัดองค์การเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารให้
เกิดประโยชน์ต่อกิจการของมหาวิทยาลัย มี การนาคน นางานและนาเงินไปใช้ ปฏิบัติได้ตามแผน
ดังกล่าวอย่างคุม้ ค่า ระหว่างการดาเนินงานตามแผนต้องมีการติดตามควบคุมมิให้มีการนาทรัพยากร
ขององค์กรไปใช้ในทางที่ไม่ ก่อประโยชน์ต่ อมหาวิทยาลั ย หากพบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานพุทธธรรมาภิบาล ต้องมีการปรับแผนใหม่ เป็นวงจรที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การวิจัยพบว่า หลักการบริหารจัดการทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การนา การควบคุม และหลัก
ทศพิ ธ ราชธรรม มีส่ ว นทาให้ การพัฒ นานั ก บริ ห ารมหาวิท ยาลั ยประสบผลส าเร็ จตามพัน ธกิ จ
เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bartol & Martin (1997:6) Drucker (2005) และ Dalf
(2006) กล่าวคือการจะทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จจะต้องมีการปฏิบัติโดยวางหลักการบริหารใน
เชิงหน้าที่ในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การนา การควบคุม และยังพบว่าการที่จะพัฒนานัก
บริหารมหาวิทยาลัยให้มีพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารต้องอาศัยนักบริหารที่มีหลักทศพิธราชธรรม
คุณ สมบั ติ นั ก บริ ห ารที่ มีค วามสามารถในการปรั บตั ว ที่ จะเปลี่ ย นแปลงให้ ทั นต่ อ
สภาพแวดล้อมทางวิทยาการและเทคโนโลยี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีวิสัยทัศ น์และความคิดกล
ยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการสื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน ในขณะเดียวกันต้อง
อาศั ย หลั ก การบริ ห ารจั ด การในการการวางแผน การจั ด องค์ การ การน า การควบคุ ม และ
หลักธรรมทศพิธราชธรรมเป็นกรอบในการทางาน การวิจัยพบว่าตัวแปรดังกล่าวรายคู่ร่วมกันทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับกันปานกลางถึงสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง
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0.382 ถึง 0.731 แต่เมื่อน าตัว แปรพยากรณ์ (ตัว แปรอิส ระ)ทั้งสิบ วิเคราะห์ว่าตัว แปรใดมี
ความสัมพันธ์สูงสุดหรือมีความจาเป็น ต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลั ย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส มการพหุ คูณแบบเป็น ขั้น ตอน (stepwise multiple
regression analysis) พบว่ามี 4 ตัวแปรได้แก่ตัวแปรการควบคุม (x24) หลักธรรมทศพิธราชธรรม
(x25) การวางแผน (x21) และวิสัย ทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ (x12) ร่ว มกันมีความสั มพันธ์กับ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยในระดับสูงหรือร้อยละ 74.5 (R = 0.745) และส่งผล
ต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลั ยสามารถอธิบายการผันแปรประสิทธิผลการ
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 56.0 (R2 = 0.555) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (F =
57.461; 2 –tailed) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่าคุณสมบัติของนักบริหารและหลักการบริหาร
จัดการอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย = 0.648 + 0.273การควบคุม
+0.300ทศพิธราชธรรม
+0.156 การวางแผน
+0.125วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
จากสมการทาให้ทราบว่าการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผลนั้นไม่
จาเป็ นต้องพัฒนาทั้งสิบ ตัว แปรพร้ อมกัน มหาวิทยาลัยสามารถพัฒ นาเพียงสี่ ตัว แปรได้แก่ การ
ควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน การมีวิสั ยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีผลต่อ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่ทาให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง มีนักผลิต
นวัตกรรมวิชาการ นักบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมีชื่อว่ามี
พุทธธรรมาภิบาลในการบริหารและเป็นที่รู้จักทั่วโลกสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดของสเตียร์ อังสัน
และมาวด์เดย์ (Steers,Ungson & Mowday,1985) กล่าวว่าประสิทธิผลหมายถึงระดับความสาเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การกาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนถือ เป็นมาตรการวัดความมี
ประสิทธิผลได้เช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮล (Hale,2002 : 28) และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Irving,Justin.A.(2005) วิจัยเรื่อง Servant Leadership and the Effectiveness
of Team การวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาทั้งคุณสมบัติของ
ความเป็นนักบริหารและให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจั ดการ โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์วิจัยว่าต้องพัฒนาคุณสมบัติใดและเพิ่มพูนความรู้ในหลักการบริหารจัดการเรื่องใด จึงจะทา
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ให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา ควรใช้วิธีการให้ความรู้ตามแบบ
วิถีของพระพุทธเจ้าที่เห็นว่ ายังทันสมัยคือการบรรยาย การอภิ ปราย การตอบปัญหา การแก้ไข
ปัญหาและการยกตัวอย่างให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการบริหารจัดการนาไปปรับใช้ใน
การบริหารแล้วจะเกิดผลอย่างไร โดยวิธีการพัฒนาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ
การพัฒนานักบริหารเพื่อการเรียนรู้ ได้ทุกเวลาและสถานที่

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยให้รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีทางานให้ตามเท่าทันวิทยาการและ
เทคโนโลยี
2) มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนานักบริหารให้เป็นนักยุทธศาสตร์และมีกลยุทธ์ในการ
ทาหน้าที่ในตาแหน่งทางการบริหารที่ตนเองรับผิดชอบn ให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการกิจกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3) วางนโยบายในการพัฒนาหลักพุทธธรรมาภิบาลที่สามารถนาไปปรับใช้ได้กับการ
บริหารงานขององค์การภาครัฐและเอกชน
4) ปัจจัยคุณสมบัติของนักบริหารได้แก่ด้านการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์และ
ความคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านนี้อย่างเข้มข้น
5) มหาวิ ทยาลั ยควรที่จ ะก าหนดนโยบายพั ฒ นานั ก บริ ห ารให้ ค วามรู้ ในด้ า น การ
ควบคุม ทศพิธราชธรรม การวางแผน วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นการพัฒนา
ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
6) ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นาผลงานทางวิชาการไป
เผยแพร่ให้สังคมและชาวโลกให้รับรู้
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
1) ควรมีการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ให้กับผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย
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2) ควรมีการประเมินผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ ว่ า นั ก บริ ห ารมี ค วามรู้ ใ นหลั ก การบริ ห ารจั ด การและน าไปปรั บ ใช้ ใ นงานหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
3) การพัฒ นานั กบริห ารควรมีการส ารวจความจาเป็ น ว่านั กบริห ารแต่ล ะระดับ
จาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถด้านใดเพิ่มอีกให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4) ควรมีการถอดบทเรียน บทสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบหลักการบริหารของ
ฝ่ายฆราวาสแล้วนามาปรับใช้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยและงานที่นักบริหารรับผิดชอบ
5) ควรที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ในการทาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ในการบริหารทุกระดับ ทุกศูนย์ ทุกวิทยาเขตให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารในองค์กรอื่น
6) ผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาควรทาหน้ าที่เชิงรุกอย่างมีกลยุทธ์ที่จะยกระดับ การบริห าร
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่หลักการบริหารจัดการที่ยึดหลักพุทธธรรม
7) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการบริหารระหว่างวิทยาลัย
สงฆ์และมหาวิทยาลัยของฆราวาส
8) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่เฉพาะการเรียน
การสอนทางพุทธศาสนาเท่านั้น ควรให้เป็นที่รู้จักในการเรียนการสอนหลักสูตรทางการเมือง การ
ปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น
9) จากการสารวจพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับว่า ตนเองมีการวางแผนและการ
นาในการบริหาร ทาได้ดีมาก อย่างไรก็ดี ควรใช้ความสามารถด้านนี้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการวิชาการที่ผสานเข้ากับพระหลักพุทธธรรม
และวิชาการทางโลก ให้อยู่ในแนวหน้าของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนภายในปี (โดยให้เป็นที่
ตกลงร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย)
6.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีการทาวิจัย ส ารวจความเห็ นประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลั ยที่มีต่อ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารวิทยาลัย
2) สารวจความเห็นผู้รับบริการจากการบริหารงานของนักบริหาร
3) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยนาหลักพุทธธรรมไปปรับใช้กับการบริหารองค์การภาครัฐ
และสังคม
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4) ควรให้ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เขีย นบทความในเชิ ง การบริ ห ารที่ ผ สานเอาหลั ก
ทศพิธราชธรรมไปปรับกับผู้บริหารทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การฆราวาสนาไปปรับใช้ในการ
บริหารงานในองค์กร
5) ควรทาวิจัยการนาหลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารที่เป็นแบบฉบับสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสากล เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนาไปปรับ
ใช้กับองค์กรของตน
6) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้บริหารใน
สังคมสงฆ์ที่ยึดการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้าและหลักการบริหารจัดการจากตะวันตก ในเชิงที่
เหมือนและแตกต่าง ว่าหลักการใดเหมาะสมกับวัฒนธรรมกับการบริหารของสังคมไทย โดยเฉพาะ
หลักธรรมทศพิธราชธรรมไม่ควรผูกขาดไว้สาหรับพระมหากษัตริย์ ควรที่จะมีการประยุกต์ปรับใช้กับ
ผู้บริหารทุกระดับในทุกองค์กร
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