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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ                     
ราชวทิยาลัยในปจจบุนั  และศึกษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงในทศวรรษหนา ซึง่จะศึกษาตามกรอบแนวคิด
ของแมคคินซี่หรือแบบจําลอง 7-S โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย   กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก ผูทรงคุณวุฒิ
จาํนวน 25 คน และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยไดแก ผูบรหิาร อาจารยและเจาหนาท่ี   จาํนวน 350 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติคามัธยฐาน ฐานนิยม คาพิสัยระหวางควอไทต คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา  จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนาเปนหลัก แตมีจุดออนคือ ผูบริหารยังขาด
ประสบการณในการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคาหนวยกิตและ            
คาใชจายถูกกวามหาวิทยาลยัอืน่ๆ แตมหาวทิยาลัยก็มแีนวโนมทีจ่ะประสบกบัปญหาคือ มหาวทิยาลัยท้ังของภาครฐั
และเอกชนมีการเปดวิทยาเขตท่ัวประเทศซ่ึงจะทําใหมกีารแขงขันทางการศึกษาคอนขางสูง ดงัน้ันแนวทางการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา ผูบริหารจึงควรปรับปรุงระบบโครงสรางการบริหารงานและกฎระเบียบตางๆ            
ใหมีความยืดหยุนมีความเปนสากล โดยจัดระบบการทํางานเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมใหบุคลากรทุกคนมี            
สวนรวมตัดสินใจ สรางเครือขายทางวิชาการกับสถาบันอื่นท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารควรมีการสรางความกระตือรือรนใหกับบุคลากรในองคกรโดยเสริมสรางขวัญกําลังใจ           
ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีควรมุงเนนสรางองคความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการดานพุทธศาสนาซ่ึงเปนจุดเดน
ของมหาวิทยาลัย  และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแบบอยางท่ีดทีางดานศีลธรรม สรางสันติสขุใหเกิดในสงัคมชมุชน
และทองถ่ิน และเปนผูนําทางปญญาใหกับสังคมไทยและสังคมนานาชาติตอไป     
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Abstract           
  The purposes of this research were to study the change management of Mahamakut Buddhist 
University at present, and to investigate the guidelines for change management  of  Mahamakut Buddhist 
University in the next decade as well as its feasibility, which  will be studied according  to  the  McKinsey 
7’s  Frameworks  by using the   Delphi  Technique.  The sampling cohorts included 25 learned  people 
and the University  personnel   consisting of executive, faculty staff, and officers for a total of 350. The 
study data were analyzed by means of median, mode, interquartile range, mean, and standard deviation.  
Results of the study were as follows:  The strength of Mahamakut Buddhist University is that it is a university 
focusing on Buddhist studies. It could turn out the graduates who are endowed with knowledge and 
morality. However, the University still has the weakness, that is, the executive lacked experiences and 
efficiency in international standard management. But the University has its opportunity in the sense that 
tuition fees and other expenses to be borne by students who entered the University are cheaper than 
those of other universities. Yet, the University still has a threat, that is, a large number of universities, both 
public and private, have set up their regional campuses across the country, leading to keen competition.   
As regards the guidelines for change management in the next decade, the executive should improve 
administration structure and rules and regulations of the University to make them more practical and 
universal through integrated operation by allowing University personnel to participate in decision making, 
creating academic networks with emphasis on retroactive relationship, both nationally and internationally.     
In view of human resource development, the University should provide the personnel with ambition to 
have career growth and incentives in performance. Additionally, the University should concentrate on 
developing outstanding skills of its personnel, and develop process and team-based administration     
system, emphasizing personnel participation in administration at all level. In addition, the University should 
build up Buddhism-based academic excellence to an extent that it has become a sustainable identity of 
the University through developing it to be a moral ethical model for others so as to bring about peace and 
happiness in society, community and locality. Yet, the University should manage to achieve intellectual 
leadership for national and international society at large. 
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บทนํา  
  ในปจจบุนัการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง การปกครองและเทคโนโลยี ไดสง ผลกระทบ
ตอนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ รวมทั้งมีแนวโนมวาในอนาคตการแขงขัน ทางการศึกษาจะ     
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ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น (จรัส สุวรรณเวลา, 2551) สงผลกระทบใหเกิดปญหาทางการศึกษาอยางตอเน่ือง ซึ่งเปน
ปญหาในระดับวิกฤติ ทั้งดานคุณภาพและดานประสิทธิภาพ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาของไทยขาดศักยภาพทาง      
ดานการบริหารจัดการในการแขงขันกับสถาบันอดุมศกึษานานาชาติ เพ่ือรองรบักับการแขงขันแบบเสรีหรือไรพรมแดน
ในปจจุบันและอนาคตได (วิจิตร ศรีสอาน, 2551)  ผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงจะตองมีวิสัยทัศนที่สามารถขับเคล่ือน
การบริหารดวยระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเนนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายตามสภาพ
ความเปนจริงในสังคม มีความยืดหยุนคลองตัว และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงได (สนม  ครุฑเมือง, 2547)     
เพราะมหาวิทยาลัยจะมคีณุภาพ มคีวามเปนเลิศทางวิชาการ  มชีือ่เสียงเปนท่ียอมรบัของสงัคมไดหรือไมนัน้ ผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยจะมีความรอบรูในเชิงวิชาการอยางเดียวไมได จะตองเปนผูมีวิสัยทัศน  มีความรูความเขาใจใน               
หลักการของอุดมศึกษา รูจักการประยุกตศาสตรทางการบริหารรูปแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  จึงจะสามารถบริหารมหาวิทยาลัยใหประสบผลสําเร็จได (สมเจตน ภูศรี, 2552) เชนเดียวกับ Kotter 
(2007)  ที่กลาววา  ผูบริหารควรพัฒนาวิสัยทัศนและกลยุทธดวยการสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจนเพ่ือที่จะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร สื่อสารวิสัยทัศนของแตละบุคคลเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนขององคกร           
ตลอดจนกําหนดกลยุทธเพ่ือใหวิสยัทัศนนัน้เปนจรงิได  สอดคลองกับงานวิจยัของ Cheryl (2009) ทีไ่ดศกึษากระบวนทัศน
ใหมในการวางแผนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จในสถาบันอุดมศึกษา  พบวา ผูบริหารตองกําหนดกลยุทธ                         
ในการพัฒนา  และนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมของสถาบัน พันธกิจ วิสัยทัศน และ       
เปาหมายขององคการ    โดยนําแนวทางแบบจําลอง 7-S ของแมคคินซีย (McKinsey 7’s Frameworks) มาใช             
ซึ่งเปนกลยุทธการบริหารของบริษัทแมคคินซียที่สามารถบริหารจนทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได โดยผูบริหาร
ของสถาบันอุดมศกึษาทุกแหงสามารถจะนํามาประยุกตใชในการบรหิารมหาวิทยาลัยได (Waterman & Peters, 1982)  
  การบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเปนมหาวิทยาลัยสงฆก็เชนเดียวกัน  จําเปนอยางย่ิง
ที่ผูบริหารจะตองปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต (มหาวิทยาลัย      
มหามกุฎราชวิทยาลัย  สํานักงานอธิการบดี, 2548)  รวมทั้งจะตองทบทวนสถานภาพและบทบาท ใหความสําคัญ
กับปรชัญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือบรรลเุปาหมายเชิงคุณภาพและความเปน
เลิศทางวิชาการดานพุทธศาสนา และใหทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป  (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)             
การแกปญหาการบริหารงานท่ีผานมาจงึเปนเพียงแนวทางแกไขปญหาเบ้ืองตนเทาน้ัน ยังไมเพียงพอตอการรองรับกับ
แนวโนมอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนได ผูบริหารจะตองเตรียมความพรอมอยางเรงดวน รวมท้ังมีการศึกษาหาแนวทาง             
การบริหารการเปล่ียนแปลงในอนาคต  โดยแนวทางท่ีจะใชศึกษาภาพเหตุการณในอนาคตก็ คือ การวิจัยเชิงอนาคต
ซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือมองถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมที่นาจะเปนไปไดในอนาคต  (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2541)  
ซึง่จะทําใหทราบแนวทางการบริหารการเปลีย่นแปลงในอนาคตวาควรจะมแีนวโนมเปนอยางไร เพ่ือใหมหาวิทยาลยั
สามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมซ่ึงคาดวาจะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอ   
มหาวิทยาลัยในอนาคต   
  ดวยเหตุผลดงักลาวน้ี ผูวิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง ของมหาวทิยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565) โดยผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการนํา
ไปกําหนดเปนนโยบาย และทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในอนาคตไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตอไป  
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วัตถุประสงค 
   1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงในปจจุบันของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2565)

วิธีการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชิงอนาคต (Future  Research) โดยใชเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบเดลฟาย 
(Delphi Technique)  กลุมตัวอยางที่ใช ไดแกผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน                   
อดตีผูบรหิาร  จาํนวน 5 คน ผูบรหิารปจจบุนั  จาํนวน 5 คน ผูบรหิารระดับคณะปจจบุนั  จาํนวน 5  คน อาจารยประจาํ  
จํานวน 5 คน  รวมทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เน่ืองจากจะทําใหได
กลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศนทางการอุดมศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ  โดยผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนใน       
การวิจัยไว ดังน้ี
  ขัน้ตอนท่ี 1 ผูวิจยัศึกษาวิเคราะหสภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ
เก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด  มหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 25 คน  
  ขัน้ตอนที ่2 สมัภาษณเก่ียวกับแนวทางการบรหิารการเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลัยในทศวรรษหนา ผูวิจยั
นําแบบสัมภาษณซึ่งมีลักษณะเปนแบบปลายเปดก่ึงโครงสรางไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25 คน และนํามา
เรียบเรยีงพิจารณาเพ่ิมเตมิ ตดัตอนประเด็นตางๆ เพ่ือใหมคีวามเหมาะสมย่ิงขึน้และวิเคราะหขอมลูโดยแสดงเปนคา
ความถ่ี อันดับ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามตอไป  (รอบที่ 1)
  ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความถูกตองของแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัย มหามกุฏ   
ราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา โดยไดศึกษาความสอดคลองจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25 คน โดยใช          
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังน้ี 1)  วิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 25  ที่มีตอแนวทาง
การบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (รอบที่ 2) 3) วิเคราะหความคิดเห็นของ              
ผูทรงคุณวุฒทิีม่ตีอแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  (รอบที ่3) วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทตและเพ่ิมตําแหนงท่ีผู เชี่ยวชาญน้ันเห็นสอดคลองและ                     
คําตอบของตนเองเพ่ือใหทบทวนคําตอบ
  ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ของแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา จากความคิดเห็นของบุคลากรภายในไดแก ผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 350 คน  วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพ่ือจะสรุปเปนแนวทาง  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย  โดยในแตละดานน้ัน จะใชระดับความเห็นของความเปนไปไดใน        
ทางปฏิบัติในระดับมากและมากท่ีสุด (ระดับ 3.50 - 5.00)  
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ผลการวิจัย 
  1. สภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปจจุบัน   
   จดุแขง็ของมหาวทิยาลัย จะเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานศาสนาซ่ึงเนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนา
เปนหลัก  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานท้ังดานความรูและความประพฤติ  แตก็ยังมีจุดออนคือ         
ผูบริหารสวนใหญเปนพระสงฆยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการองคกร ทําใหเกิดผลกระทบตอนโยบาย      
และแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคาหนวยกิตและคาใชจายอื่นๆ 
สําหรับนักศึกษาท่ีไดเขามาศึกษาตอเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยท่ัวไปแลวจะถูกกวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ซึ่งเปน
โอกาสดีทําใหนักศึกษาท่ีขาดโอกาสในการเขาศึกษาตอ เน่ืองจากปญหาดานการเงินสามารถเขาศึกษาตอ                      
ในมหาวิทยาลัยแหงน้ีได   สวนปญหาท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยพบวา    นโยบายขยายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ออกเปน 12 ปของรัฐบาล ไดสงผลกระทบตอเยาวชนท่ีจะเขามาบวชเรียนซ่ึงมีจํานวนลดลงอยางมาก  ไมมีเยาวชน
เขามาบวชเปนสามเณรต้ังแตเด็ก ทําใหไมมีนักศึกษาท่ีเปนบรรพชิตเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงฆ ซึ่งจะเปน
ปญหาในระยะยาวสําหรับพุทธศาสนาในประเทศไทยตอไป   
  2. แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหนา 
   ผูบริหารของมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบโครงสรางโดยเฉพาะโครงสรางการบริหารงาน และ               
กฎระเบียบตางๆ  ของมหาวิทยาลัยใหมีความยืดหยุนไมซํ้าซอน มีความเปนสากล ใหเนนการกระจายอํานาจการ  
บรหิารงานแกวิทยาเขตตางๆ โดยใหผูบรหิารและคณะกรรมการแตละวิทยาเขตมีอํานาจและอิสระในการบริหารงาน
เพ่ือใหการบริหารมีความคลองตัว   โดยในสวนของระบบการทํางาน ผูบริหารควรจัดระบบการทํางานเชิงบูรณาการ
แบบมีสวนรวม  ใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และเสนอแนวทางปฏิบัติงานใหเกิด
ประสทิธิภาพสูงสดุ มกีารพัฒนาระบบการประสานงานและการติดตามงานระหวางหนวยงาน ทัง้ภายในและภายนอก
ใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบแผนงานและกลยุทธขององคการ โดยผูบริหารควรจะ
มกีารสรางเครือขายทางวิชาการของมหาวทิยาลัยในตางประเทศ เนนการประชาสมัพนัธมหาวทิยาลัยเชิงรุกท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ    รวมทั้งควรปรับปรุงกระบวนบริหารงานใหมโดยใหมีระบบแผนงาน แผนพัฒนา เปาหมาย 
กลยุทธของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน  ซึ่งการท่ีระบบแผนงานดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดตามเปาหมายน้ัน  ผูบริหาร
ควรจะมีการพัฒนาระบบบุคคลในองคการใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยควรสราง                          
ความกระตือรือรนใหกับบุคลากรไดมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ  และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหแกบคุลากรอยางชดัเจน มกีารปรบัเปลีย่นทัศนคตแิละพฤติกรรมการทาํงานของบคุลากร เพ่ือใหเขาใจในวฒันธรรม
ขององคการและมีความผูกพันตอองคการ  
   นอกจากนี้ระบบทักษะการทํางานของบุคลากรก็เปนสิ่งสําคัญซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยควรจะพัฒนา
ทักษะความถนัดที่โดดเดนของบุคลากร โดยจัดอบรมเสริมสรางศักยภาพใหมีความชํานาญและความสามารถใน    
การปฏิบัติงานตามตําแหนงและหนาท่ีอยางตอเน่ือง รวมทั้งควรมีการพัฒนาระบบทักษะการทํางานของบุคลากร     
ใหมีความรวดเร็วเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในสถานการณปจจุบัน  ซึ่งการพัฒนาจะมี
ประสิทธิภาพไดนั้น  ผูบริหารควรจะมีการพัฒนาระบบรูปแบบการบริหาร โดยเนนการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ทุกระดับ มีการประสานงานระหวางสวนกลางและวิทยาเขตอยางชัดเจน  มีการปรับประยุกตหลักธรรมาภิบาล
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และรูปแบบการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรมาใชในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเมื่อสามารถดําเนินการได
อยางมปีระสทิธิภาพแลว  ผลสมัฤทธ์ิดงักลาวก็จะนําไปสูความสาํเร็จหรอืเปาหมายรวมขององคการ (Super - Ordinate 
Goal)  ไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปาหมายของมหาวิทยาลัย คือ การสรางองคความรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ       
ดานพุทธศาสนา ซึง่เปนจดุเดนของมหาวิทยาลัยท่ีเปนแบบอยางท่ีดทีางดานศีลธรรม และเปนผูนาํทางปญญาใหกับ
สังคมไทยและสังคมนานาชาติ  

อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการวิจัยพบวา ดานจุดแข็ง คือการเปนมหาวิทยาลัยทางดานพระพุทธศาสนาซ่ึงจะเนนการศึกษา
ทางวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนสาํคัญ มภีารกิจในการผลติบณัฑิตทีม่คีณุภาพมีความรูคูคณุธรรม  ใหการบรกิาร
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแกชมุชนอยางกวางขวาง และเปนศนูยกลางแหงการแสวงหาความรูวิชาการพระพุทธศาสนา
สอดคลองกับรายงานวิจัย ของ สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  (2546) ไดศึกษาวิจัย                    
เก่ียวกับโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาวิจัยและ     
พัฒนางานวิชาการ เพ่ือสรางองคความรูทางดานวิชาการพระพุทธศาสนาใหมๆ ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ     
และสังคมของประเทศ  ซึ่งบทบาทดังกลาวน้ีทําใหมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคมในปจจุบัน      
เชนเดียวกับรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร (2547) ที่ไดระบุวา จุดแข็งมหาวิทยาลัยจะอยูที่ความเปน     
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาท่ีแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพราะไดเนนหลักธรรมคําสอน
ทางดานพระพุทธศาสนามาสอดแทรกไวในหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับจึงสามารถผลิตบัณฑิตใหเปน      
ผูมีองคความรูทั้งทางดานศาสนาและวิชาการอ่ืนๆ 
  ดานจุดออน  พบวา  ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยยังมีปญหาและเปนจุดออนอยูเกือบทุกๆ ดาน 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบรหิารระดับสงูยังไมมกีารเตรยีมความพรอมดานบคุลากร (มหาวทิยาลัยมหามกฎุราชวทิยาลัย  
สาํนักงานอธิการบดี, 2548)  และไมมกีารปรับตวัขององคการเพ่ือรองรบักับสถานการณปจจบุนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ขาดการปฏิรูปองคการใหเขากับสถานการณการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน ซึ่งปญหาดังกลาวสงผล  
กระทบตอการบริหารงาน และยังทําใหเกิดปญหามากมายในปจจุบัน (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)  เชนเดียวกับ
อุปสรรคของมหาวิทยาลัย  พบวา มหาวิทยาลัยตองเผชิญกับปญหาในการบริหารหรือการพัฒนามหาวิทยาลัย             
ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากในอนาคตจะมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเพ่ิมขึ้น ทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน  แตละสถาบันจะมีการแขงขันกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการพัฒนางานวิจัยบนฐาน
ของความพรอมที่มีศักยภาพสูง  มหาวิทยาลัยจากตางประเทศจะมารวมลงทุนจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย                
ในประเทศมากข้ึน  ซึง่การไดเปรียบเชิงปรมิาณเงินทุน  การไดเปรียบเชิงบคุลากรท่ีหลากหลายสาขาวิชา และมีคณุวุฒิ
สูง จะทําใหไดเปรียบมหาวิทยาลัยท่ีมีทรัพยากรดอยกวา (จรัส สุวรรณเวลา, 2551) นอกจากน้ีกระแสโลกาภิวัตนยัง
เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปจจัยตางๆ
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบริหารของมหาวิทยาลัย      
โดยจะตองปรับเปลี่ยนใหทันการณเพ่ือรักษาขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพขององคการในการแขงขันกับ    
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)       
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  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัย  พบวา  การดําเนินงานไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคการ เชน 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคมและนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปรบัเปล่ียนท้ังกระบวนการเรียน
การสอน เปาหมายและวิธีการสอน รวมท้ังตองมุงเนนการสรางนิสัยใฝรูการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Study) ทั้งน้ี       
เพ่ือจะใหสามารถกาวทันกับการขยายตัวขององคความรูที่พัฒนาข้ึนอยางไมหยุดย้ัง ควบคูกับความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ โดยเนนนวัตกรรมการจัดการศึกษาใหตรงตามความตองการของสังคม ดวยการใชเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับรายงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) 
ทีร่ะบไุววา  การจดัการศึกษาระดับอดุมศกึษาในอนาคตควรตอบสนองความตองการของผูเรียนไดอยางหลากหลาย 
สอดคลองกบัความเจรญิกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ความตองการกําลงัคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ และความตองการ
องคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือการแขงขันบนเวทีโลก  
  ในดานการบริหารการเปล่ียนแปลงของมหาวิทยาลัยพบวา ผูบรหิารมหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับปรงุและ
เปล่ียนแปลงระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหม อาจเน่ืองมาจากระบบโครงสรางการบริหารยังเปนรูปแบบเดิม   
มีลักษณะท่ีซํ้าซอนกัน ไมมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหเปนไปตามรูปแบบสากลท่ัวไป และไมไดปรับปรุง
โครงสรางการปฏิบตังิานใหสอดคลองกับสถานการณทีม่กีารเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว สอดคลองกับรายงานวิจยั
ของสถาบันท่ีปรกึษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2546) ทีไ่ดศกึษาเร่ือง โครงการจัดทําโครงสรางการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพบวา  การบริหารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยเฉพาะของวิทยาเขต
ยังขาดความเปนเอกภาพ อาํนาจในการบริหารยังไมชดัเจน  การกระจายอํานาจสูวิทยาเขตยังมีนอย และยังขาดอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาวิทยาเขตดวยตนเอง ดังนั้นผูบริหารจึงควรพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารใหมี    
ความเปนอิสระสามารถปรับเปลี่ยนได ซึ่งการที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดําเนินภารกิจตามบทบาทและ           
หนาท่ีใหบรรลุไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จําเปนตองมีความคลองตัวในการดําเนินงานท้ังดานการบริหาร
วิชาการ บริหารงบประมาณและบุคลากร และมีเสรีภาพทางวิชาการ  เพ่ือสามารถคิดคน แสวงหาความรู สรางสรรค
นวัตกรรม และพัฒนาความเจริญกาวหนาทางดานวิชาการใหกับประเทศ และสามารถท่ีจะแขงขันกับนานาประเทศ
ได เชนเดียวกับสนม ครุฑเมือง (2547) ที่ไดกลาวไววา  ปจจุบันสภาพสังคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเทคโนโลยี
ขาวสาร เปนสังคมที่มุงเนนการแขงขันกันอยางรุนแรง และเปนสังคมที่ไรพรมแดนแหงการเรียนรู ทําใหการจัดการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองเนนความเปนอิสระในการบริหารใหมีความคลองตัวทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู     
ตลอดเวลา   ซึ่งการท่ีมหาวิทยาลัยจะมีความคลองตัว และมีความเปนเลิศทางดานวิชาการและสนองความตองการ
ของสังคมได  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญตอการบริหารจัดการและระบบการทํางาน  
  ดานระบบการทํางานของมหาวิทยาลัย พบวา ที่ผานมายังไมคอยมีประสิทธิภาพมากนัก  เน่ืองมาจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยยังมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนอย จนทําใหขาด
ความรวมมอืในการทํางานระหวางฝายผูบรหิารกับบคุลากรฝายปฏิบตั ิขาดการบูรณาการในการปฏิบตังิานระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทาํใหการปฏิบตังิานของแตละฝายไมมปีระสทิธิภาพ นอกจากนีใ้นการปรบัเปลีย่น
ตําแหนงเพ่ือความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรยังทําไดยากมากและจะเกิดปญหาข้ึนทุกคร้ัง      
เน่ืองมาจากบุคลากรยังติดอยูกับวัฒนธรรมเดิม (สถาบันท่ีปรึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2546)  



150 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

นอกจากน้ียังไมยอมรับการหมุนเวียนภาระงานหรือเปล่ียนแปลงแนวคิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
จึงทําใหบุคลากรไมมีระบบในการทํางาน  ไมมีประสบการณในการทํางานท่ีตรงสาย หรือทํางานไมตรงกับความรู
ความสามารถ ดังน้ัน ผูบริหารควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน  เน่ืองจากการมีบุคลากร               
ที่มีความรู  ทักษะความคิดสรางสรรค และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะสงผลดีตอความสําเร็จขององคการ                  
เชนเดียวกับศิริวรรณ เสรีรัตน และ สมชาย หิรัญกิตติ (2550) ที่ไดกลาวไววา ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยท่ีมี      
ความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการ การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น สวนหน่ึงจะข้ึนอยูกับ      
การจัดการทรัพยากรมนุษย  ดงัน้ัน องคกรจงึตองมกีารฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร   เพ่ือเพ่ิมขดีสมรรถนะ
สูงสุดของบุคลากรอันจะนําไปสูผลสําเร็จขององคการสอดคลองกับ  รัชนา  ศานติยานนท (2544) ท่ีไดศึกษาเร่ืองรูป
แบบใหมของการบริหารจัดการท่ีดใีนมหาวิทยาลัย พบวา  การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามปณิธาน
ที่ตั้งไว ตองใชระบบการวางแผน และการดําเนินการท่ีเปนไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี โดยเร่ิมจากการกําหนด
เปาหมายใหชดัเจน เพ่ือมุงไปสูอนาคตและการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยความเห็นรวมและเห็นพองของประชาคม การจดัระบบ
งานท่ีกําหนดหนาท่ีงานชัดเจน ควบคูไปกบักระบวนการตัดสินใจใหรบัรูตรงกัน มรีะบบฝกอบรมและพัฒนาเปนข้ันตอน 
มีระบบการประเมินผลและบริหารจัดการท่ีอาศัยขอมูลอยางเปนระบบ ประเมินตรงตามวัตถุประสงค เช่ือถือได           
เปดเผย โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการปฏิบัติของตน
  ในดานระบบแผนงานและกลยุทธขององคการ  ผูบรหิารควรจะมีการปรับปรงุระบบแผนงานและกลยุทธของ
องคการใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไมมีระบบแผนงาน กลยุทธ และ             
เปาหมายท่ีชัดเจน (สถาบันวิจัยญาณสังวร, 2547)  ขาดการเตรียมความพรอมเพ่ือจะรับกับสถานการณ                        
การเปล่ียนแปลง รวมทั้งไมมีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงาน
และกิจกรรมตางๆ  ขององคการ เพ่ือใหบรรลเุปาหมายหรือวตัถุประสงคขององคการท่ีไดตัง้ไว   ซึง่การจัดการเชิงกลยุทธ
เปนสิ่งที่สามารถกําหนดทิศทางขององคการ  และชวยใหผู บริหารสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของ                 
สภาพแวดลอมได อีกท้ังการตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงน้ัน จะทําใหผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคและ
ทศิทางการดําเนินงานอยางเปนรปูธรรมสอดคลองกบัสภาวะความเปล่ียนแปลงได ซึง่แนวทางน้ีสอดคลองกบัรายงาน
วิจัยของพันธทิพย ทองอราม (2546)   พบวาผูบริหารควรกําหนดวิสัยทัศน และนโยบายของสถาบันใหชัดเจน             
เปนผูนําในการสรางความเขาใจใหบุคคลเห็นความสําคัญและรวมมือในการจัดทําแผนของสถาบัน รวมทั้งทําให
บคุลากรเห็นความสําคัญและประโยชนของการวางแผน เพ่ือพัฒนาสถาบันในระยะยาวเพ่ือชือ่เสียงท่ีมัน่คงและย่ังยืน  
ดังน้ัน   ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการปรับตัวใหเหมาะสม โดยพัฒนาระบบแผน
งาน กลยุทธขององคการ โครงสรางหลักสูตร งานประชาสัมพนัธ และแนวทางการบริหารใหมปีระสทิธิภาพ ทามกลาง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และกระแสสังคมที่มุงสูอุดมศึกษาอันเปดกวาง   อีกท้ังจะชวยเตรียมความพรอมและ
พัฒนาบุคลากรท่ีอยูภายในองคการได    
  สวนระบบรปูแบบการบรหิารผูบรหิารควรจะมกีารพัฒนาระบบการบรหิารจดัการทีเ่ปนกระบวนการ มุงเนน
กลยุทธการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เน่ืองจาก         
เปนระบบการบรหิารงานท่ีมุงเนนความรวดเร็ว คลองตวั และการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล ซึง่ประกอบ
ดวยหลักของความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา         
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มีการปรับประยุกตหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตรมาใชในการบริหารงาน  พรอมทั้งควรมีการนําเทคโนโลยี         
สมัยใหมมาใชในการบริหารงานเพ่ือเผยแพรหลักธรรมและประชาสัมพันธกิจการของมหาวิทยาลัย โดยมีการสราง
ระบบเครือขายความรวมมือในลักษณะตางๆ เชน  การวิจัย การพัฒนาอาจารย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา          
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมกีารพัฒนาท่ีเขมแขง็มากขึน้   สอดคลองกบัรายงานวิจยัของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2546) ที่พบวา มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความรวมมือทางวิชาการสูระบบการสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาสูการเปน
มหาวิทยาลัยชัน้นําของประเทศภูมภิาคเอเชียและนานาชาติ มกีารจัดตัง้กองทุนวิจยั โดยสนับสนนุใหบคุลากรทําโครงการ
วิจยัรวมมอืกบัองคกรนานาชาติ มกีารมุงเนนการตีพิมพเอกสาร รายงานวิจยั เผยแพรในวารสารนานาชาติอยางตอเน่ือง
  นอกจากน้ี ผูบรหิารควรจะมีการกําหนดเปาหมายรวมขององคการ ความรูสกึรวมกันของบุคลากรใหมทีศันคติ
ที่ดีตอองคการ โดยสรางคานิยมรวมกันของบุคลากรใหมีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินภารกิจให
บรรลตุามเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมทัง้ควรมกีารสรางความตระหนักใหกับบคุลากรทุกระดับใหมคีวามรูสกึภาคภูมใิจ
ตอองคการ เพ่ือใหเกิดความมุงมัน่ทีจ่ะสรรคสรางองคการโดยมุงเนนสรางองคความรูสูความเปนเลศิทางวชิาการดาน
พุทธศาสนา  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา                     
มีพันธกิจที่จะมุ งผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความรูดี มีความประพฤติดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                     
ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ สถาบันวิจัยญาณสังวร (2547) ที่ไดระบุไววา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ควรมีพันธกิจทีจ่ะตองดําเนินการใหสอดคลองกับวิสยัทัศนโดยการผลิตบณัฑิตทางดานพระพุทธศาสนาใหมคีณุสมบัติ
ตรงตามปรชัญาของมหาวทิยาลัย และกระจายโอกาสใหพระภิกษสุามเณร คฤหัสถและผูสนใจมโีอกาสศึกษามากข้ึน 
สามารถช้ีนําสังคมและยุติขอขัดแยงในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยธรรม

สรุป             
  จดุแขง็ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเนนการศึกษาดานพระพุทธศาสนาเปนหลกั แตมจีดุออนคอื      
ผูบริหารยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการองคกรขนาดใหญ  สวนโอกาสของมหาวิทยาลัยคือ การท่ีมีคา
หนวยกิตและคาใชจายถูกกวามหาวทิยาลัยอืน่ๆ แตมหาวทิยาลัยก็มแีนวโนมทีจ่ะประสบกบัปญหา คอื มหาวทิยาลัย
ทั้งของภาครัฐและเอกชนมีการเปดวิทยาเขตท่ัวประเทศซึ่งจะทําใหมีการแขงขันทางการศึกษาคอนขางสูง ดังนั้น          
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเปล่ียนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหนา   
  1. โครงสรางและระบบงานของมหาวิทยาลัยยังเปนรูปแบบเดิมที่ไมคลองตัวเทาท่ีควร ดังน้ัน ผูบริหาร          
ควรจะพัฒนาระบบโครงสรางของมหาวิทยาลัยใหเปนแบบสากล โดยเนนการบริหารแบบกระจายอํานาจและการมี
สวนรวมของบุคลากร รวมท้ังควรจะปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีความยืดหยุนตามสถานการณ โดยปรับลด   
กองงานท่ีมีภารกิจซํ้าซอนกัน    
  2. สถานการณการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของสังคมในปจจุบันและอนาคต มีผลกระทบทําใหสถาบัน
อุดมศึกษาจําเปนจะตองปรับเปลี่ยน  ดังน้ัน ผูบริหารควรจัดทําแผนงานและนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาระบบ           
การทํางานของบุคลากร เพ่ือใหบคุลากรทุกคนไดปรบัทศันคติและวิธีการทํางานใหรูจกัการทํางานเปนทีม มสีวนรวม
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัย และควรจะพัฒนาระบบการทํางานใหเปนเชิงรุกเพ่ือรองรับกับ                    
ความเปล่ียนแปลงท่ีกําลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางตอเน่ือง  
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  3.   สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะแสวงหาเอกลักษณดานคุณภาพและความแตกตาง เน่ืองจากสภาพ           
การแขงขันดานการศึกษาที่มีความรุนแรงขึ้น ผูเรียนมีโอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาไดมากขึ้น สงผลใหสถาบัน
อดุมศกึษาตางพยายามจะพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขันได ดวยเหตุนี ้มหาวิทยาลัยควรจะคนหาเอกลักษณเฉพาะ
ที่ถนัด   มีความเช่ียวชาญและมีประสิทธิภาพท่ีสุดซึ่งแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
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