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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อน�ำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 229 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.85 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
จากการวิจยั ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระดับปัญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ โดยมีดา้ นคุณภาพ
บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 2. ความต้องการจ�ำเป็น
PNImodified ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34 จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่า ด้านคุณภาพบัณฑิต มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อตั ราการเปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนา
จากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อตั ราการเปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ปยัง
สภาพทีค่ วรจะเป็นมีคา่ คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ และ ด้านการบริการวิชาการ
แก่สงั คม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.33, 0.32 ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ รวมจึงไม่มคี วามต้องการจ�ำเป็นต้องพัฒนา
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3. สรุปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 4 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the current situation and the needs
of Strategic Management is desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist
College in the Northeast. 2) to present the Strategic Management is desirable in the
propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast. The samples
using in this study were administrators, teachers and officials, total 229 monk/ person The
research instrument was 5 Level Rating Scale with Reliability Coefficient = 0.98, IOC ranged
between 0.85-1.00. Researcher analyzed data using computer programs.
The research findings found that:
According to the research study in condition of the Strategic Management is
desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast,
concluded by research objectives as follows: 1. In current condition of Strategic Management
is desirable in the propagation of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast,
overall problems were least level and decending order mean from maximum to minimum
as quality graduate, preservation of art & culture and research & creative work, academic
service to society. 2. Needs PNImodified Strategic Management is desirable in the propagation
of Buddhism Mahamakut Buddhist College in the Northeast in overall image was 0.34 ,
percentage change from the status quo in terms of development to the condition that
value should be 34%. When considering as aspects were found that mean of quality
graduate was 0.38, showing percentage change from the status quo in terms of development
to the condition that the value should be 38%. Mean of preservation of art & culture was
0.35, showing percentage from the status quo in terms of development to the condition
that the value should be 35. Mean of research & creative work and academic service to
society were 0.33, 0.32, having lower than mean of overall without development needs
anyway. 3. Conclusion : Strategic Management is desirable in the propagation of Buddhism
Mahamakut Buddhist College in the Northeast. There were 4 strategies in management as
quality graduate strategic, preservation of art & culture strategic, research & creative work
strategic, and academic service to society strategic.
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า พระพุทธศาสนาถือก�ำเนิดในชมพูทวีปร่วม 2,600 ปีมาแล้ว และตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเผยแผ่กระจายไปยังทวีปต่างๆ ทั่วโลกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศ
พุทธธรรมแล้วทรงมีพระมหากรุณาและปณิธานอันแรงกล้าทีจ่ ะแสดงธรรมโปรดสัตว์ให้พน้ จากทุกข์ โดยได้
ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ 3 ประการ คือ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ปรัตถะ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น และอุภยัตถะ
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม)
พระองค์ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ คือ การตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรงบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อผู้อื่น พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์ตลอด
พระชนม์ชพี ของพระองค์ ได้ทรงประกาศหลักค�ำสอน กระท�ำกันหลายรูปแบบ เช่น โดยการแสดงธรรม การ
สนทนาธรรม อันเป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการให้ได้ยินได้ฟังทุกวิธีทาง (หลักปริยัติธรรม)
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ (Informal) การปฏิบตั ติ นให้เป็นทีน่ า่ เลือ่ มใส
และการตอบปัญหาข้อสงสัยของผูส้ นใจในพุทธธรรม เป็นต้น โดยทีพ่ ระองค์ได้ประทานหลักการและเทคนิค
ในการเผยแผ่ให้สาวกยึดถือปฏิบัติเป็นหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งท�ำให้การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาขยายไปยังนานาประเทศ เช่น พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ ได้นำ� พระพุทธศาสนาเข้าสูอ่ าณาจักร
สุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นจังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระปฐม
เจดีย์ เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่จนถึงบัดนี้ พระพุทธศาสนาได้กลายเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่
ได้ยดึ เป็นสรณะ จนเกือบจะพูดได้วา่ เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทย ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทัง้ ฝ่ายศาสนจักร
และฝ่ายอาณาจักรได้ร่วมมือกันในการทะนุบ�ำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน
ทั้งภายในและนอกประเทศโดยได้จัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศตะวันตก เช่นกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นต้น ยังหิตานุหิตประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องตามพุทธประสงค์ (สง่า พิมพ์พงษ์, 2551)
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการปฏิบตั กิ ารเชิงรุก ต่อสถานการณ์โลกปัจจุบนั
ที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงของศาสนิกชนแต่ละศาสนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ จ�ำนวนผู้นับถือศาสนา
ที่มีปริมาณมากและครอบคลุมไปทุกทวีปทุกพื้นที่ในโลก โดยค�ำนึงขนบธรรมเนียมประเพณี ความถูกต้อง
ความมีจริยธรรม ที่มีความเสมอภาคกัน ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การสือ่ สารสมัยใหม่ และสภาพการณ์สงั คมทีเ่ ปลีย่ นไป การบริหาร และการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จะต้ องพั ฒ นาและปรับ ตัวให้ก ้าวทันกับ การเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้า จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ซึง่ สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์การบริหาร ของ สมพงศ์ เกษมสิน ทีม่ คี วามคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร
หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นำ� เอาทรัพยากรบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุสงิ่ ของ และการจัดการ มาประกอบ
การตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรวัส บ�ำเพ็ญบุญบารมี,
2550)
ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของบ้านเมืองและ
สังคม ปัจจุบันผู้คนก�ำลังเข้าสู่โลกยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ (Post Globalization) เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงแตก
ต่างไปจากโลกในยุคต่างๆในอดีตกาลเป็นอันมาก เป็นโลกที่วิวัฒนาการมาจากโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
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เปลี่ยนผ่านมาสู่ความเป็นโลกแห่งทุนนิยมเต็มรูปแบบซึ่งกลายกลืนไปกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีมาไม่นานนี้
โลกยุคต่างๆในอดีตกาลนัน้ อาจเป็นโลกทีเ่ ชือ่ ว่าปราศจากการแข่งขันทีร่ นุ แรง เป็นโลกแห่งความยับยัง้ ชัง่ ใจ
มีคุณธรรมและจริยธรรมรองรับสูง เป็นโลกที่ตั้งอยู่บนการพึ่งพาอาศัยและความเอื้ออาทรระหว่างกันเป็น
หลัก  ต่างจากโลกยุคหลังสมัยโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยการเร่งความเร็ว การต่อสู้ชิงไหวชิงพริบเพื่อให้เป็น
ผูไ้ ด้เปรียบซึง่ ทรัพยากร ก�ำลังแรงงาน อาหาร ความรูแ้ ละเทคโนโลยีตา่ งๆเพือ่ ทีจ่ ะแข่งขันกันต่อไปอย่างไม่รู้
จบสัน้ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 นีแ้ ต่เดิมเคยเป็นทีห่ วังว่าจะเป็นยุคแห่งการพัฒนาอย่างส�ำคัญ  หลายคนเคย
คาดหวังถึงการตั้งอาณานิคมในห้วงอวกาศ รถยนต์ที่บินได้ การทางานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง หุ่นยนต์นานา
ชนิดทีเ่ ข้าท�ำงานบ้าน งานทีน่ า่ เบือ่ หน่ายและงานทีเ่ สีย่ งอันตราย โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะหมดไป เด็กๆจะรูจ้ กั
โรคร้ายแต่ในต�ำราประวัติศาสตร์เท่านั้น เตาปฏิกรณ์ปรมาณูขนาดเล็กจะวางขายตามห้างสรรพสินค้า
สามารถให้พลังงานในครัวเรือนได้อย่างยาวนาน ประหยัด และปลอดภัย แม้แต่ผมู้ องโลกในแง่รา้ ยแบบสุดๆ
ก็ยงั ท�ำนายถึงก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครัง้ ใหญ่และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางสังคมแบบพลิกโฉมหน้า
จนโลกปัจจุบันกลายเป็นเศษธุลีในประวัติศาสตร์ (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2548)
แม้ว่าโลกจะตื่นตัวในเรื่องการก้าวไปข้างหน้า หรือพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ แก้ไขปัญหาทีห่ มักหมมมาตลอดเพียงใดก็ตาม ข้อทีน่ า่ สังเกตก็คอื เรือ่ งของการพัฒนาคุณภาพจิตใจและ
จิตวิญญาณหรือคุณธรรมจริยธรรมถูกมองข้ามก็ยงั คงไม่ได้รบั ความสนใจอย่างจริงจังและเป็นระบบมากนัก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้น�ำของโลกส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าปัญหาพื้นฐานของโลกทุกวันนี้มาจากการพัฒนาทาง
วัตถุเป็นส�ำคัญ หากจะมีการด�ำเนินการอยู่บางส่วนก็ยังไม่ได้รับการน�ำมา เชื่อมโยง กับระบบในการด�ำเนิน
การแก้ปัญหาของโลกอย่างจริงจังเท่าใดนัก ในกรณีของพระพุทธศาสนาเอง เมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่สังคม
โลกมีความระส�่ำระสายเช่นนี้ แน่นอนที่สุดที่ ภายในพุทธบริษัท ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพื่อ
ให้การเผยแผ่ศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถด�ำเนินต่อไปได้โดยราบรื่น แต่ปัญหา
ที่ส�ำคัญก็คือพระพุทธศาสนาควรมีการปรับตัวอย่างไรให้เหมาะสม ไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการส�ำคัญ
ขณะเดียวกันก็ให้สามารถเผชิญความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถเข้าไปสถิตอยูใ่ น
จิตใจและชีวติ ของประชากรยุคปัจจุบนั ของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและถาวร โจทย์ใหญ่ขอ้ นีไ้ ม่เพียงเป็น
ของพุทธศาสนากระแสหลักในประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องตอบ แต่ย่อมหมายถึงพุทธศาสนากระแสหลักที่มี
อยู่ทั่วโลกที่ต้องหันมาร่วมกันระดมทางออกร่วมกัน (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ, 2540)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้ตั้งขึ้น เมื่อพระพุทธศักราช 2436 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน
ระดับสูงของพระภิกษุสามเณร และได้ท�ำหน้าที่ เผยแผ่/ประชาสัมพันธ์งานด้านพระพุทธศาสนามาอย่าง
ยาวนานและมีศกั ยภาพในระดับหนึง่ แต่สถานการณ์ปจั จุบนั เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วจนท�ำให้กรอบการ
ปฏิบตั งิ านทีม่ แี ละปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนือ่ งยาวนานนัน้ ไม่สนองต่อความเป็นจริงในโลกปัจจุบนั ทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ในด้านต่าง ๆ ไปไกลกว่ากรอบการปฏิบตั ิ ในการเผยแผ่นนั้ ไม่สามารถก้าวไปทัน ลัทธิศาสนาอืน่ ทีน่ ำ� วิทยาการ
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
มีการพัฒนารูปแบบหรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ความเป็นจริงในสถานการณ์ปจั จุบนั และก�ำหนดยุทธศาสตร์ ทีพ่ งึ ประสงค์หรือมีประสิทธิภาพเพือ่ การปฏิบตั ิ
งานที่ต่อเนื่องและมีกรอบความคิดที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา
เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา
ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และมีบทบาทภาระในการบริหารในระดับหนึ่ง จึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและแสวงหายุทธศาสตร์ที่พึ่ง
ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึง
ประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 เพื่อน�ำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการวิจยั แบบผสมระหว่างระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) ประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียดการด�ำเนินการวิจัย
ดังนี้
ขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย
		
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการวิจัยภาค
สนามหรือเชิงประจักษ์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณและยกร่างรูปแบบผู้น�ำจากผลงานวิจัยทั้ง 2 ส่วน
		
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
		
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบ (ฉบับร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์
ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิ
		
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึง
ประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

รายละเอียด ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) (สุวมิ ล ว่อง
วาณิช, 2550)
ขั้นตอนที่ 6 สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 4.1.1 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการภารกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 4.1.2 พิจารณายุทธศาสตร์ทพี่ งึ่ ประสงค์ในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย
		 4.2.1 ประชากร บุคลากรทั้งหมดทั้งบรรพชิตและฆราวาส ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ตลอดจนผู้เรียน สังกัด มมร. ทุกหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 312 รูป/คน
4.2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 20 รูป/
คน และจากหน่วยงานสาขา (วิทยาเขต, วิทยาลัย, ศูนย์การศึกษา, ห้องเรียน) อีก 13 ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random) แห่ง ๆละ 7 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 229 รูป/คน
		 4.2.3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร (รองอธิการบดี, ผู้อ�ำนวยการ)
วิทยาเขตในอีสาน (4 รูป) วิทยาลัย (2 รูป) ศูนย์ศึกษา (3 รูป) รวมทั้งสิ้น 9 รูป
		 4.2.4 ตัวแปร
			
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ปัจจุบนั ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกีย่ ว
กับการเผยแผ่ 4 ด้าน 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม 4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 4.2.5 ศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่
พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้แนวคิดการประเมินความ
ต้องการจ�ำเป็นของ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ดังนี้ การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI modified) ใน
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการจ�ำเป็นของปัญหาและความต้องการของยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เมือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับทีก่ ารตอบสนองรายคู่ (Dual Response)
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ ในส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลสภาพปัจจุบนั ของปัญหา
และความต้องการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัย
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มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โดยค�ำนวณค่าดัชนี (PNI modified) เพือ่ ระบุความต้องการจ�ำเป็น (needs identification)
จากสูตร (PNI modified) = (I – D) / D และก�ำหนดให้ค่าดัชนี (PNI modified) ที่มีค่ามากกว่าค่าดัชนี
(PNI modified) เฉลี่ยของความต้องการจ�ำเป็นในแต่ละกลุ่มผู้ระบุความต้องการจ�ำเป็น เป็นค่าที่แสดงถึง
ความต้องการจ�ำเป็นต้องพัฒนา และเรียงล�ำดับความส�ำคัญตามประเด็นความต้องการจ�ำเป็นของปัญหาและ
ความต้องการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำแนกตามมุมมองของกลุม่ ตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบค่า
ดัชนี (PNI modified) จากมากไปหาน้อย ซึง่ ดัชนี (PNI modified) ทีม่ คี า่ มากแปลว่า มีความต้องการจ�ำเป็น
สูงที่ต้องได้รับความสนใจต้องพัฒนามากกว่าดัชนี (PNI modified) ค่าน้อยกว่าและก�ำหนดให้ต้องมีผู้ให้
ข้อมูลอย่างน้อย 1 กลุม่ ระบุวา่ มีความต้องการจ�ำเป็นพัฒนาผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของปัญหา
และความต้องการของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเพื่อน�ำมาก�ำหนดยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบสภาพปัญหาการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.2 ได้ยทุ ธศาสตร์ทพี่ งึ่ ประสงค์ในการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการบริหาร
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้
6.1 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ปรากฏดังต่อไปนี้
		 6.1.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร โดยมีระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด�ำเนินการตามระบบทีก่ ำ� หนดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการประเมิน
ผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จี่ ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการของผูเ้ รียนทุกหลักสูตร
และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
หลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 6.1.2 มีกระบวนการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญในการเผยแผ่พทุ ธศาสนา โดยมีระดับปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องการ
เผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลาก
หลาย ที่จะสนองตอบต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา และมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญทุกหลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
การใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
		 6.1.3 มีโครงการหรือกิจกรรมเกีย่ วกับการเผยแผ่พทุ ธศาสนาทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึง่ บุคคลองค์กรและชุมชนภายนอกมีสว่ นร่วมโดยมีระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น�ำไปใช้
ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่
มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร และมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�ำหนดและ
ไม่ก�ำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก
หลักสูตร
		 6.1.4 มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ที่สอดคล้อง
การเผยแผ่พทุ ธศาสนา โดยมีระดับปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีระบบในการ
ด�ำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการก�ำหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ทสี่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนาไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�่ำสุด ได้แก่ มีการด�ำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท�ำจรรยาบรรณวิชาชีพ
		 6.1.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนา โดยมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุ
อุปกรณ์ทสี่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาได้แก่ มีมบี ริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ที่จ�ำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารทีส่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา และมีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรือ่ งประปา ไฟฟ้า
ระบบก�ำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้ มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อทีม่ ีค่าเฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ ให้นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�ำนวนที่เหมาะสมที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา
		 6.1.6 ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษาโดยมีระดับ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีการก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่ง
เสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตวั บ่งชีแ้ ละเป้าหมายวัดความส�ำเร็จ และมีการถ่ายทอดหรือเผย
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แพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการส่งเสริมไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
6.2 สภาพปัญหาของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมี
ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
		 6.2.1 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านคุณภาพบัณฑิต ปรากฏดัง
ต่อไปนี้
			
1) มีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร โดยมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับ
น้อยทีส่ ดุ มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนทุกหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ทุกหลักสูตรมีการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระบบและ
กลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�ำเนินการตาม
ระบบที่ก�ำหนดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
			
2) มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยมีระดับ
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญทุกหลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีกลไกการให้ความรู้
ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
ทีส่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา และมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ น้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญทุกหลักสูตรสอดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีการประเมิน
ผลความพึงพอใจของผูเ้ รียนในเรือ่ งคุณภาพการสอนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ กุ หลักสูตรทีส่ อดคล้องการ
เผยแผ่พุทธศาสนา
			
3) มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึง่ บุคคลองค์กรและชุมชนภายนอกมีสว่ นร่วม โดยมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�ำหนดและไม่ก�ำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือ
กับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น�ำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุก
หลักสูตร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล
องค์การ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
			
4) มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของคณาจารย์ ที่
สอดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา โดยมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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มีการก�ำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ทสี่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนาไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และ
มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ โดยก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การด�ำเนิน
การทางจรรยาบรรณ คณาจารย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีระบบในการด�ำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการด�ำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท�ำจรรยา
บรรณวิชาชีพ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีกระบวนการส่งเสริมให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา
			
5) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องการเผยแผ่
พุทธศาสนา โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก�ำจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีค่า
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้อง
การเผยแผ่พุทธศาสนา และมีบริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัด
บริการด้านอาหารที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการจัดการหรือจัด
บริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�ำนวนที่เหมาะสมที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา
			
6) ระดับความส�ำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา โดยมี
ระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับ
นักศึกษาทีต่ อ้ งการส่งเสริมไปยังผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทัง้ สถาบัน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการก�ำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่ง
เสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ได้แก่ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้า
หมายวัดความส�ำเร็จ
		 6.2.2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ปรากฏดังต่อไปนี้
			
1) มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีระดับปัญหา
อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันทีเ่ น้นมิตกิ ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาได้แก่ มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในวงการวิชาการและการน�ำไปใช้ประโยชน์ และมี
ระบบและกลไกการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับองค์การภายนอกสถาบันเพือ่ การน�ำผลงานไป
ใช้ประโยชน์ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตั รการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงานที่เน้น
มิติการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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2) การเตรียมการด�ำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ทีเ่ น้นมิตกิ ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รอง
ลงมาได้แก่ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด�ำเนินการตามระบบที่ก�ำหนด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการน�ำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิข์ องงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ และด�ำเนินการตามระบบทีก่ ำ� หนดโดยเฉพาะอย่างยิง่ เน้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
6.3 สภาพปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม ปรากฏดังต่อไปนี้
6.3.1 การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกโดยมีระดับปัญหา
อยู่ในระดับน้อยที่สุด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ องค์กรมีผู้น�ำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด�ำเนินกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรภายนอกทีม่ งุ่ เน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่
สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถาบันไว้
6.3.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมโดยมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด มีการน�ำผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมาได้แก่ มีการส�ำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก�ำหนดทิศทางและการจัดท�ำแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบันที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
6.4 สภาพปัญหาเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปรากฏดังต่อไปนี้
		 6.4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระดับปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด มีการรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รองลงมาได้แก่ มีหลักฐานทีแ่ สดงโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทีส่ ถาบันด�ำเนินการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาในแต่ละปีการศึกษา อาทิ รายงานประจ�ำปี ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมิน
โครงการ หรืองบประมาณสนับสนุน เป็นต้น และมีนโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส�ำเร็จ ที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
		 6.4.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ
น้อยทีส่ ดุ การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่ อ่ ให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ เี น้นมิตกิ ารเผยแผ่พระพุทธศาสนา
รองลงมาได้แก่ อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ ที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ปรับ
แต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นมิติการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา
6.4.3 มีระบบและกลไกในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระดับปัญหาอยู่ในระดับ
น้อยทีส่ ดุ มีการบูรณาการงานด�ำเนินงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้อง
กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รองลงมาได้แก่ มีการก�ำหนดกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ ป็นประโยชน์สอดคล้อง
กับแผนงาน และมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการ
ก�ำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และมีผลงานเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการก�ำหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับที่สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
6.5 ผลการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้อง และผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ยกร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ พร้อมทั้งปรับแก้หลังจากการ สนทนากลุ่มตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มียุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพบัณฑิต 2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.6 ผลการพิจารณาถึงความเหมาะและความเป็นไปได้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด คือ ค่ามัธยฐานตัง้ แต่
3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ไม่เกิน 1.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
		 6.6.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีคา่ มัธยฐาน เท่ากับ 4.05
ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.84 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.15 ค่าพิสัยระหว่าง ค
วอไทล์ เท่ากับ 0.77 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์
		 6.6.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่ามัธยฐาน
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เท่ากับ 4.22 ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.83 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.08 ค่าพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์
		 6.6.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 4.05 ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 และความเป็นไปได้ มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 4.08 ค่าพิสัย
ระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.79 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์
		 6.6.4 ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า จากการประเมินความเหมาะสมมีค่า
มัธยฐาน เท่ากับ 4.07 ค่าพิสยั ระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.89 และความเป็นไปได้ มีคา่ มัธยฐาน เท่ากับ 4.15
ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เท่ากับ 0.80 ดังนั้น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์
		 6.6.5 การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของการพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ราย
ละเอียด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) (สุวิมล ว่อง
วาณิช, 2550)
		
ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่
พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34
จะได้อตั ราการเปลีย่ นแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพทีเ่ ป็นอยูไ่ ปยังสภาพทีค่ วรจะเป็นมีคา่ คิดเป็นร้อยละ
34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้าน
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33, 0.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
รวมจึงไม่มีความต้องการ จ�ำเป็นต้องพัฒนา
6.7 สรุปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
		 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
		 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ นี้ มีประเด็นส�ำคัญทีค่ น้ พบและน่าสนใจ
ควรแก่การน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
7.1 สภาพปัจจุบันของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีระดับปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมี
ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านงาน
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วิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามล�ำดับ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง การน�ำความคิดมาบูรณาการ เพื่อให้ได้วิธีการ และแนวทางใหม่ ๆ
ที่เหมาะสม ทันสมัย เป็นวิธีการที่ชาญฉลาดพิเศษกว่าวิธีการทั่วไป ๆ ไป เป็นแนวปฏิบัติให้บรรลุจุดหมาย
ตามทีต่ อ้ งการยุทธศาสตร์เป็นการน�ำความคิดมาบูรณาการเพือ่ ให้ได้แนวทางการปฏิบตั งิ าน เพือ่ แก้ไขปัญหา
และมีการก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานที่ชัดเจน การน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายหลังจากที่ได้มี
การวิเคราะห์เลือกสรรและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการน�ำเอาแผน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติ โดยด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มหาวิทยาลัยได้มีระบบและ
กลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด�ำเนินการตาม
ระบบที่ก�ำหนดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตรและประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตรโดยประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯซึ่งทุกหลักสูตรมีการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา รวมถึงออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญทุกหลักสูตร ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียน
รูท้ สี่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา จัดการเรียนการสอนทีม่ คี วามยืดหยุน่ และหลากหลาย มีการจัดโครงการ
กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่ก�ำหนดและไม่ก�ำหนดในหลักสูตรโดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ภายนอก มีการก�ำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ การด�ำเนินการทางจรรยาบรรณ
คณาจารย์ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮ็ดเวิร์ด และชาร์แคนสกี้ (Edwards and
Sharkansky, 1997 ; อ้างถึงใน เฉลิมเผ่า อจละนันท์, 2547) กล่าวว่า กระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนัน้ จะต้องมีสว่ นเกีย่ วข้องกับองค์การหรือหน่วยงาน (Agencies) ทีร่ บั ผิดชอบนโยบาย
ไปปฏิบตั ิ โครงสร้างขององค์การ และขัน้ ตอนมาตรฐานการท�ำงาน คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีม่ เี ป็นจ�ำนวน
มากและขาดความยืดหยุน่ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้ เช่นเดียวกับที่ Elmore (1994)
กล่าวว่า องค์การหรือหน่วยงานที่มีการตัดโครงสร้างตามหลักเหตุผล โครงสร้างของอ�ำนาจมีการลดหลั่น
ตามสายงานบังคับบัญชา มีการกระจายอ�ำนาจและงานของแต่ละหน่วยไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ มอบอ�ำนาจหน้าที่
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ และเมื่อมีการรับนโยบายไปปฏิบัติแล้ว องค์การหรือหน่วยงานจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นรายละเอียด ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน และมรการก�ำหนดความรับผิดชอบไว้อย่าง
ชัดเจน สาเหตุสำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ลิ ม้ เหลวคือ แนวทางในการปฏิบตั ไิ ม่ได้กำ� หนดหรือ
นิยามไว้ชัดเจน รวมทั้งความไม่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถสนองต่อ
นโยบายได้ ดังนั้น องค์การและหน่วยงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างขององค์การและ
หน่วยงานให้มีความชัดเจน เหมาะสม จึงจะสามารถท�ำให้การน�ำนโยบายไปปฏิบัติประสบผลส�ำเร็จ และ
สอดรับกับงานวิจัยของ พระมหาวีระ เกรัมย์ (2541) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “พัฒนาการของมหาวิทยาลัยสงฆ์
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ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย” ผลการวิจยั พบว่า ด้านการผลิตบัณฑิต
ส่วนใหญ่ประมาณ 80 % ได้ลาสิกขาไปประกอบอาชีพต่างๆ ในสังคม เป็นพลเมืองดีของสังคม ส่วนที่อยู่รับ
ใช้พระพุทธศาสนา ก็เป็นพระสงฆ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคม เป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การพัฒนาพระศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองในอนาคต ด้านการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับมาตรฐานสากล ก�ำหนดหลักสูตรไว้ 2 ระดับ คือ ระดับต�่ำกว่า
อุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ เพือ่ ให้เข้ากับมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารได้มีการจัดรูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแบบ
มหาวิทยาลัยของรัฐทัว่ ไป ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม เป็นการจัดการศึกษาเพือ่ เป็นการบริการวิชาการ
แก่สงั คม การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วย
งานของมหาวิทยาลัย
7.2 ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมเท่ากับ 0.34 จะได้
อัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 34
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 38 ด้านการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 แสดงให้เห็นว่าจะต้องได้อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ไปยังสภาพที่ควรจะเป็นมีค่าคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33, 0.32 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
รวมจึงไม่มีความต้องการจ�ำเป็นต้องพัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักว่าวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาเป็นสิง่ จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และผูเ้ ผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาจ�ำเป็นต้องมีความรูค้ วามสามารถในการสอนธรรมะทีท่ นั สมัย และทันต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม
โลกและวิทยาการด้าน ต่าง ๆ จึงอนุมตั ใิ ห้เปิดด�ำเนินการจัดตัง้ โครงการบัณฑิตศึกษาขึน้ ดังนัน้ ด้านคุณภาพ
บัณฑิตในส่วนของการจัดให้มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สอดคล้องการ
เผยแผ่พุทธศาสนา ต้องมีผลการประเมินคุณภาพของบริการการใช้ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา และบริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารทีส่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา บริการด้านกายภาพทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตทีส่ อดคล้องการเผยแผ่พทุ ธศาสนา มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ นื่ ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษาที่สอดคล้องการเผยแผ่พุทธศาสนา
มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในจ�ำนวนที่เหมาะสมที่สอดคล้องการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต) (2541) ได้กล่าวไว้ในหนังสือหลัก
การบริหารและจัดการวัดในยุค โลกาภิวัตน์ เพื่อเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติ ดังนี้ ว่า การเผยแพร่ต่างๆ นั้นได้
เรื่องแรกทีเดียว พระสงฆ์ของเราก็จะต้องมีคุณสมบัติ ซึ่งขออนุญาตน�ำมากล่าวโดยย่อๆ ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		 1) ต้องรู้เท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆ และความต้องการของสังคม และ
โลกในยุคสมัยนีด้ ว้ ยว่า เวลานีส้ งั คมเราเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไร มีอะไรเกิด
ขึ้น เป็นไป อะไรเป็นปัญหา อะไรเป็นความต้องการ จะต้องรู้ เข้าใจ เพื่อจะได้น�ำพระพุทธศาสนามาสื่อสาร
ให้เกิดประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและโลกนี้ให้ประสบสันติสุขได้ต่อไป
		 2) สถาบันสงฆ์ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร และวัดวาอาราม จะต้องด�ำรงตนให้น่าศรัทธา
เป็นการแสดงภาพรวมของความเป็นไปต่าง ๆ คือว่า เป็นภาพรวมของความเป็นอยูเ่ ป็นไปต่างๆ สถานการณ์
เหตุการณ์ล้วนแต่ดีๆ งดงาม แล้วก็เป็นประโยชน์ ให้เขาเห็นว่า สถาบันสงฆ์นี้ นอกจากเรียบร้อยดีงามแล้ว
ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย เราพร้อมที่จะให้ภาพของสถาบันสงฆ์นี้ปรากฏไปทั่วสังคม ไปทั่วโลก ถ้า
หากว่า เราสามารถด�ำรงสถาบันไว้ได้ ให้มีภาพรวมที่ดีอย่างนี้แล้ว จะเกิดอาการที่ว่า เผยแผ่ธรรมะโดยไม่
ต้องพูด ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญมาก บางครั้งการเผยแผ่ธรรมโดยไม่ต้องพูดนี้ อาจจะส�ำคัญยิ่งกว่าเผยแผ่ด้วยการ
พูดเสียอีก
		 3) รู้จักใช้ระบบการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ในเรื่องข่าวสาร ข้อมูล เอามาท�ำให้เกิด
ประโยชน์ เป็นช่องทางน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ทั้งในแง่หลักธรรม คือ ค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาและในแง่สถาบัน คือพระสงฆ์และวัด ให้เป็นทีร่ จู้ กั กันดี เพราะสือ่ สารมวลชนในปัจจุบนั ท�ำ
หน้าที่ส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของบุคคลในสังคมค่อนข้างสูง และ มีผลกระทบต่อเนื่องสองประการคือ เป็น
ได้ทงั้ ทางบวกและทางลบ ถ้าการเสพสือ่ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีวจิ ารณญาณ ก็เป็นผลดีตอ่ บุคคลในสังคม
แต่ถ้า เสพสื่ออย่างปราศจากการวินิจฉัย ก็จะเกิดผลต่อเนื่องในเรื่องแนวทางความคิด การปฏิบัติตน ความ
ประพฤติ ตลอดจนสร้างปัญหาในกับสังคมในที่สุด ดังนั้น การที่พระสงฆ์รู้จักสื่อและใช้สื่อให้เป็นช่องทางที่
ก่อเกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และศึกษาอย่างถูกต้อง
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 8.1.1 การสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ และ
มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ควรก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ชัดเจนรวม
ทั้งกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ-กิจกรรม เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพน�ำไปก�ำหนดนโยบายและ
ใช้ประเมินการบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาได้
		 8.1.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์อื่นควรให้ความส�ำคัญต่อ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
8.2.1 ควรพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นต้นแบบและมีคณ
ุ ภาพตามทีไ่ ด้เสนอ
ในงานวิจัยฉบับนี้
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		 8.2.2 การน�ำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีพ่ งึ ประสงค์ในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาไปใช้ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพบัณฑิตควรปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน
8.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 8.3.1 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิตมีความต้องการ
พัฒนามากที่สุด จึงควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
		 8.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้น สามารถน�ำไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัยเป็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่พึงประสงค์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศเพื่อ
ให้มีคุณภาพต่อไป
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