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๓.๔ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด             
      องค'ประกอบป�จจัยความสําเร็จ ๑๒๓ 
๓.๕ คEาเฉลี่ย สEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ'แบบเพียร'สัน           
      ระหวEางตัวแปรในองค'ประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
      (สาราณียธรรม ๖) ๑๒๔ 
๓.๖ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด             
      องค'ประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) ๑๒๕ 
๓.๗ คEาเฉลี่ย สEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ'แบบเพียร'สัน           
      ระหวEางตัวแปรในองค'ประกอบการนําแผนยุทธศาสตร'ไปปฏิบัติ ๑๒๗ 
๓.๘ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด             
      องค'ประกอบการนําแผนยุทธศาสตร'ไปปฏิบัติ ๑๒๘ 
๔.๑ จํานวนและร3อยละของผู3ตอบแบบสอบถามจําแนกตามป�จจัยสEวนบุคคล ๑๓๙ 
๔.๒ คEาสถิติเบ้ืองต3นของตัวแปรสังเกตได3ในกรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุ  
      ท่ีแสดงอิทธิพลตEอการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ 
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' ๑๔๓ 
๔.๓ คEาเฉลี่ย สEวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ'แบบเพียร'สัน  
      ของตัวแปรสังเกตได3ในกรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร' 
      การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติ 
      ของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' ๑๔๖ 
        



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางที่                         หน�า 
 
๔.๔ คEาสถิติการวิเคราะห'แยกคEาสหสัมพันธ'ระหวEางตัวแปรแฝง  
      และการวิเคราะห'อิทธิพลของกรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร' 
      การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติ 
      ของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' ๑๔๙         
๔.๕ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ  
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' ในภาพรวม ๑๖๕ 
๔.๖ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ   
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      ด3านการรEวมมือภาคีเครือขEายให3เกิดสัมฤทธิ์ผล ๑๖๕ 
๔.๗ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ   
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      ด3านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ๑๖๗  
๔.๘ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ   
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      ด3านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ๑๖๘ 
๔.๙ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับกระบวนการ  
      บริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      ด3านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให3ทันสมัย ๑๗๐  
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่                หน�า 
 
๒.๑ ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผลของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ๓๘ 
๒.๒ ตัวแบบด3านการจัดการของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ๓๙ 
๒.๓ ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปสูEการปฏิบัติ   ๔๐ 
๒.๔ ตัวแบบทางการเมืองของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ๔๑ 
๒.๕ ตัวแบบปฏิสัมพันธ'ระหวEางป�จจัยของการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ๔๒ 
๒.๖ ตัวแบบการกระจายอํานาจของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ   ๔๔ 
๒.๗ ตัวแบบกระบวนการ   ๔๕ 
๒.๘ ตัวแบบท่ัวไปของกระบวนการนํานโยบายไปสูEการปฏิบัติ   ๔๖ 
๒.๙ การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเชิงนโยบายสูEการปฏิบัติ   ๗๐ 
๒.๑๐ การนําแผนยุทธศาสตร'ไปปฏิบัติ   ๗๑ 
๒.๑๑ ป�จจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร'   ๗๒ 
๒.๑๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖)   ๗๕ 
๒.๑๓ โครงสร3างการบริหารงานของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค'   ๘๒ 
๒.๑๔ สรุปยุทธศาสตร'การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค'   ๘๕ 
๒.๑๕ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๗ 
๓.๑ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ๑๑๐ 
๓.๒ แผนแบบการวิจัย ๑๑๑ 
๓.๓ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด  
      ป�จจัยความสําเร็จ ๑๒๓ 
๓.๔ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด  
      หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) ๑๒๖ 
๓.๕ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด  
      การนําแผนยุทธศาสตร'ไปปฏิบัติ ๑๒๘ 
๔.๑ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับ  
      กระบวนการบริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' ๑๕๒ 
๔.๒ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับ  
      กระบวนการบริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      (จากการสัมภาษณ'เชิงลึก) ๑๕๗ 
๔.๓ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร'การยกระดับ  
      กระบวนการบริหารจัดการภายในสูEการปฏิบัติของคณะสงฆ'จังหวัดนครสวรรค' 
      (จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ'เชิงลึก) ๑๖๐ 
 



ฏ 
 

สารบัญแผนภาพ (ต�อ) 
 

แผนภาพที่                หน�า 
 
๔.๔ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุด3านการรEวมมือภาคีเครือขEายให3เกิดสัมฤทธิ์ผล ๑๖๑ 
๔.๕ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุด3านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ๑๖๒ 
๔.๖ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุด3านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ๑๖๓ 
๔.๗ กรอบความสัมพันธ'เชิงสาเหตุด3านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ  
      และนวัตกรรมให3ทันสมัย ๑๖๔ 
๔.๘ องค'ความรู3ท่ีได3จากผลการวิจัย ๑๗๔ 
๔.๙ องค'ความรู3ท่ีได3จากการสังเคราะห' ๑๗๗ 
 



ฐ 
 

 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 

๑. คําย�อช่ือคัมภีร�พระไตรป"ฎก 

ดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ใช�พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจํานวน 
๔๕ เล�ม ในการวิจัยได�ใช�คําย�อชื่อคัมภีร� ดังต�อไปนี้ 

พระสุตตันตป"ฎก 
ที.ปา.   (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย   ปาฎิกวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ป?ฺจก.  (ไทย)   = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ป@ญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.  (ไทย)   = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรป"ฎก 

ดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ใช�พระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ เปBนหลักอ�างอิงพระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล�ม/ข�อ/หน�า เช�น ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗ หมายความว�า ระบุถึงพระสุตตันป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรป�ฎกเล�มท่ี ๑๑ ข�อท่ี ๓๑๗ หน�า ๒๕๗ เปBนต�น   
 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

พระพุทธศาสนานั้น เราถือว�าเป�นศาสนาประจําชาติ การถืออย�างนั้นเป�นประเพณีท่ี 
สืบต�อมาโดยถูกต&องตามสมควรแก�เหตุ คือ การท่ีพระพุทธศาสนากับชนชาติไทยได&มีความสัมพันธ+
แนบแน�นเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังในทางประวัติศาสตร+และวัฒนธรรม 

ในทางประวัติศาสตร+ ความเป�นมาของชนชาติไทยกับความเป�นมาของพระพุทธศาสนา
เก่ียวเนื่องกัน โดยเฉพาะนับต้ังแต�สมัยท่ีชนชาติไทยมีประวัติศาสตร+อันชัดเจน ชาวไทยก็ได&นับถือ
พระพุทธศาสนาต�อเนื่องตลอดมา จนกล�าวได&ว�าประวัติศาสตร+ของประเทศไทยเป�นประวัติศาสตร+ของ
ชนชาติท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 

ในด&านวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยได&ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ตลอดเวลายาวนานจนทําให&เกิดการปรับตัวเข&าหากัน และสนองความ
ต&องการของกันและกัน ตลอดจนผสมคลุกเคล&ากับความเชื่อถือและข&อปฏิบัติสายอ่ืน ๆ ท่ีมีมาในหมู�
ชนชาวไทย ถึงข้ันทําให&เกิดมีระบบความเชื่อและความประพฤติปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาท่ีเป�นแบบ
ของคนไทยโดยเฉพาะ อันมีรูปลักษณะและเนื้อหาของตนเอง ท่ีเน&นเด�นบางมุมบางด&านเป�นพิเศษ 
แยกออกได&จากพระพุทธศาสนาอย�างท่ัว ๆ ไป ซ่ึงเรียกได&ว�า เป�นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือ
พระพุทธศาสนาของชาวไทย 

พระพุทธศาสนาเป�นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส�วนใหญ�นับถือ จึงเก่ียวข&องกับคนไทย  
๒ ด&าน คือ ๑) ด&านท่ีเป�นพระธรรมวินัย โดยเฉพาะส�วนท่ีเรียกว�า พุทธธรรม ๒) ด&านท่ีเป�นวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนาด&านท่ีเป�นพระธรรมวินัย หมายถึง หลักการเดิมซ่ึงเป�นเนื้อแท&ของพระพุทธศาสนา 
หรือเป�นตัวแท&จริงของพระพุทธศาสนานั้น ตามท่ีพระพุทธเจ&าทรงสั่งสอน หรือแสดงและทรงบัญญัติ
ไว& ซ่ึงปรากฏอยู�ในคัมภีร+พระพุทธศาสนาและรักษาสืบทอดต�อกันมาด&วยการจารึก จดจํา และสื่อสาร
อ&างอิงพระคัมภีร+เหล�านั้น พระพุทธศาสนาด&านท่ีเป�นวัฒนธรรม หมายถึง พระพุทธศาสนาอย�างท่ีคน
ไทยรู&เข&าใจและประพฤติปฏิบัติสะสมสืบต�อกันมา จนซึมแทรกเข&าไปในชีวิตจิตใจ กลายเป�นส�วนหนึ่ง
แห�งลักษณะนิสัยและความเป�นอยู� ซ่ึงปรากฏออกมาทางชีวิตของหมู�ชนและอาศัยหมู�ชนท่ีดําเนินตาม
วิถีชีวิตนั้นหมายเป�นเครื่องรักษาสืบทอดตัวของมันเอง 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย+ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได&สรุปอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต�อ
สังคมไทย ดังนี้ ๑) เป�นศาสนาของประชากรส�วนใหญ�ของประเทศไทย ๒) เป�นรากฐานสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย ๓) เป�นศูนย+รวมจิตใจให&ชนชาวไทยต้ังอยู�ในความสามัคคี ๔) เป�นหลักเกณฑ+แห�ง
เสรีภาพในการนับถือศาสนา ๕) เป�นสถาบันท่ีดํารงยืนยงคงอยู�มาคู�ชาติไทย ๖) เป�นหลักคําสอน
สอดคล&องกับลักษณะนิสัยของคนไทยท่ีรักความเป�นอิสรเสรี ๗) เป�นแหล�งสําคัญท่ีหล�อหลอม



 

  ๒ 
 

เอกลักษณ+ของชาติไทย ๘) เป�นมรดกและเป�นคลังสมบัติอันล้ําค�าของชนชาติไทย ๙) เป�นหลักนําทาง
ในการพัฒนาชาติไทย ๑๐) เป�นแหล�งของดีมีค�าท่ีชนชาติไทยมอบให&แก�อารยธรรมของโลก๑ 

จะเห็นได&ว�าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต�อการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยเป�นอย�างยิ่ง 
ไม�เฉพาะพระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนเท�านั้น แต�พระพุทธศาสนาในส�วนท่ีเป�นวัฒนธรรมยัง
ส�งผลกระทบต�อสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองโดยรวมอีกด&วย แล&วเพราะเหตุใด จึงต&องมีการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา 

สภาพสังคมประเทศไทยในปLจจุบัน มีปLญหาต�างๆเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เป�นต&น ทําให&ประชาชนมีการดํารงชีวิตท่ีค�อนข&างฝNดเคือง ไม�สะดวกเท�าท่ีควรจะเป�น 
จึงจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต&องมีการแก&ไขปLญหาต�าง ๆ เหล�านั้นให&ดีข้ึน 

พระพุทธศาสนาก็เช�นเดียวกัน แม&ว�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะไม�มีความ
คลาดเคลื่อน ทนทานต�อการพิสูจน+ แต�การนําพระพุทธศาสนาไปใช&ในชีวิตประจําวันอาจจะมีรูปแบบ
ท่ีไม�เหมาะสม ไม�สมควร ได&รับการตําหนิจากคนท่ัวไปถึงความไม�ทันต�อเหตุการณ+ 

สาเหตุหลักของปLญหาดังกล�าว มาจากองค+กรศาสนา โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณร ซ่ึง
ได&รับการยกย�องนับถือว�าเป�น “ผู&นําทางจิตวิญญาณ” บางรูป ได&ประพฤติไม�เหมาะสม ไม�เป�นบ�อเกิด
แห�งศรัทธา มีการดัดแปลงหลักธรรมคําสอนผิดเพ้ียนไปจากความเป�นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน+แก�ตัวเอง 

ด&วยเหตุนี้  สภาปฏิรูปแห�งชาติ จึงได&เสนอให&มีการปฏิรูปองค+กรพระพุทธศาสนา  
ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑) เรื่องทรัพย+สินของวัดและพระสงฆ+ เนื่องจากเห็นว�า มีพระสงฆ+บางรูปแสดง
ความอวดรวย ใช&ชีวิตฟุRงเฟRอ ทําให&เห็นว�าเป�นผู&สะสมมากกว�าเสียสละ และทรัพย+สินของวัดไม�มีการ
แสดงบัญชีทรัพย+สินให&พุทธศาสนิกชนได&รับรู&ถึงท่ีมาท่ีไปของเงินบริจาค ไม�มีการตรวจสอบความ
โปร�งใส ๒) เรื่องปLญหาของพระสงฆ+ท่ีไม�ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนํามาซ่ึงความเสื่อมศรัทธา เนื่องจาก
เห็นว�ามีพระสงฆ+บางรูปท่ีประพฤตินอกลู�นอกทาง ประพฤติไม�เหมาะสม ท้ังนี้ เพราะไม�มีความรู&ใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย�างชัดเจน สั่งสอนประชาชนตามความเข&าใจของตัวเองท่ีคิดว�า
ถูกต&อง หรือสอนตามแบบอย�างโบราณาจารย+ ท่ีเคยสั่งสอนกันมาจากอดีต ๓) เรื่องการทํา 
พระธรรมวินัยให&วิปริตและการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปท่ีมี
ความรู&ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพอสมควรแต�ดัดแปลงหลักธรรมคําสอนนั้นให&เอ้ือประโยชน+
แก�ตัวเอง สร&างความเข&าใจผิดแก�พุทธศาสนิกชนผู&เคารพนับถือและปฏิบัติตาม จนเข&าใจว�านั่นคือ
พระพุทธศาสนาท่ีแท&จริง ๔) เรื่องฝSายอาณาจักรท่ีจะต&องเข&าไปสนับสนุน ปกปRองคุ&มครองกิจการ
พระพุทธศาสนา เพราะเห็นว�า องค+กรทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห�งชาติ ไม�สามารถท่ีจะบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาให&เรียบร&อยดีงามได& 
องค+กรทางพระพุทธศาสนาขาดความทันสมัย แก&ไขปLญหาได& ไม�ทันท�วงที อาศัยเหตุดังกล�าว สภา
ปฏิรูปแห�งชาติ จึงนําข&อเสนอให&คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให&ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี พิจารณา

                                                 

๑ พระพรหมคุณาภรณ+ (ป.อ. ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ
, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ+ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 25๕๖), หน&า ๑-๗. 



 

  ๓ 
 

แล&ว มีมติให&ฝSายศาสนจักร คือ มหาเถรสมาคม ดําเนินการหาแนวทางในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา แล&วนําเสนอคณะรัฐมนตรีต�อไป๒ 

มหาเถรสมาคม ในฐานะองค+กรปกครองสูงสุดทางพระพุทธศาสนา มีมติมอบหมายให&
กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป คือ พระพรหมมุนี พระพรหมโมลี และ พระพรหมบัณฑิต เป�นผู&แทน
ของมหาเถรสมาคมในการจัดทําแนวทางการปฏิรูปฯ เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
๑) กําหนดกรอบการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๖ ด&าน ตามพันธกิจ คือ ด&านการปกครอง ด&าน
การศาสนศึกษา ด&านการเผยแผ� ด&านการสาธารณูปการ ด&านการศึกษาสงเคราะห+ ด&านการ 
สาธารณสงเคราะห+ โดยเพ่ิมการพัฒนาพุทธมณฑลให&เป�นศูนย+กลางพระพุทธศาสนาโลกเข&าด&วย เป�น
กรอบการดําเนินการท่ีเรียกว�า ๖+๑ ๒) กําหนดกรอบการดําเนินงาน ๓) ระดมความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส�วน ๔) ดําเนินงานตามกรอบภารกิจของคณะสงฆ+ ๕) ขับเคลื่อนนโยบายสู�การปฏิบัติ 

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีประชุมมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินการตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ในฐานะท่ี
เป�นสํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอโดยได&กําหนดระยะเวลาดําเนินการเป�น ๓ ระยะ คือ
ระยะท่ี ๑ การรับรู&บริบทสังคม โดยการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส�วน ระยะท่ี ๒ การนําไป
ปฏิบัติ โดยนําความคิดเห็นจากท่ีได&รับฟLงมากําหนดตามภาระงานของคณะสงฆ+ ๖ ด&าน แล&ว
ดําเนินการยกร�างแผนยุทธศาสตร+การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ระยะท่ี ๓ การรับรู&ผล โดยนําร�าง
แผนยุทธศาสตร+เสนอขออนุมัติต�อมหาเถรสมาคม แล&วดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร+นั้น พร&อมท้ัง
ติดตามรายงานผลให&มหาเถรสมาคมทราบโดยละเอียด๓ 

การดําเนินการในระยะท่ี ๑ คณะกรรมการดําเนินการ ได&จัดให&มีการประชุมเพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากพระสงฆ+และผู&แทนพุทธศาสนิกชนจากท่ัวประเทศ โดยจัดระดมความคิดเห็น ๓ ครั้ง 
คือ ครั้งท่ี ๑ จัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ+ในเขตปกครองคณะสงฆ+หนตะวันออกท่ีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาครั้งท่ี ๒ จัดระดมความคิดเห็นจากคณะสงฆ+ใน
เขตปกครองคณะสงฆ+หนเหนือท่ีวัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� ครั้งท่ี ๓ จัดระดมความ
คิดเห็นจากคณะสงฆ+ในเขตปกครองคณะสงฆ+กลางและหนใต&ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการระดมความคิดเห็นท้ัง ๓ ครั้ง ท่ีประชุมมีความเห็นตรงกัน
ในแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาให&ดีข้ึนใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การสร&างศรัทธา และการ
สร&างเอกลักษณ+ของคณะสงฆ+ ๒) การพัฒนาศักยภาพขององค+การและบุคลากรทางศาสนา ๓) การ
ส�งเสริมและให&ความสําคัญในกิจการพระพุทธศาสนาของรัฐบาล 

การดําเนินการในระยะท่ี ๒ เม่ือได&ข&อมูลเบ้ืองต&นจากการระดมความคิดเห็นท่ัวท้ัง
ประเทศแล&ว กรรมการมหาเถรสมาคมท่ีได&รับมอบหมายจึงนําข&อมูลดังกล�าวเสนอต�อท่ีประชุม 
มหาเถรสมาคม ท่ีประชุมมหาเถรสมาคมได&มีคําสั่งมหาเถรสมาคม ท่ี ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการฝSายต�าง ๆ ของมหาเถรสมาคม เพ่ือให&การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสามารถ
                                                 

๒ รายงานน้ีได&ผ�านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห�งชาติ เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และได&นําส�ง
คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๗ เมษายน ๒๕๕๘. 

๓ พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร)การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
“การนํานโยบายสู5การปฏิบัติ”. (เอกสารอัดสําเนา) 



 

  ๔ 
 

ขับเคลื่อนต�อไปได& โดยคณะกรรมการฝSายต�าง ๆ ประกอบด&วย ๑) ฝSายปกครอง มีสมเด็จ 
พระพุฒาจารย+ เป�นประธานกรรมการ ๒) ฝSายศาสนศึกษา มีพระพรหมโมลี เป�นประธานกรรมการ 
๓) ฝSายศึกษาสงเคราะห+ มีพระพรหมบัณฑิต เป�นประธานกรรมการ ๔) ฝSายเผยแผ� มีสมเด็จ 
พระพุทธชินวงศ+ เป�นประธานกรรมการ ๕) ฝSายสาธารณูปการ มีพระพรหมมุนี เป�นประธานกรรมการ 
๖) ฝSายสาธารณสงเคราะห+ มีพระพรหมวชิรญาณ เป�นประธานกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนา
พุทธมณฑล มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ+ เป�นประธานกรรมการ 

การดําเนินการในระยะท่ี ๓ คณะกรรมการฝSายต�าง ๆ ท่ีมหาเถรสมาคมแต�งต้ัง ได&ประชุม
ร�วมกันเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร+ ๒๐ ป̂ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยอาศัยข&อมูลจากการ
ระดมความคิดเห็นจากพระสงฆ+และองค+กรทางพระพุทธศาสนาเป�นแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือให&
สามารถนําไปใช&ได&จริงเพราะเป�นข&อมูลจากผู&ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

ดังนั้น ในงานวิจัยเรื่องการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ ประกอบกับมีพระภิกษุสามเณรอยู�เป�นจํานวน
มาก ผู&วิจัยจึงมีแนวคิดริเริ่มท่ีจะศึกษาความสอดคล&องของการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ วิเคราะห+กรอบความสัมพันธ+เชิง
สาเหตุของแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+
จังหวัดนครสวรรค+ และผลการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�
การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ โดยการนําหลักแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับยุทธศาสตร+ไป
ใช&ในการบริหารกิจการคณะสงฆ+ให&สําเร็จลุล�วงไปตามวัตถุประสงค+ และเพ่ือจะได&เป�นแนวทางในการ
พัฒนาให&เกิดประโยชน+อย�างมีประสิทธิภาพ อันจะทําให&เกิดความเจริญยิ่งข้ึนในองค+กรคณะสงฆ+ 
สืบต�อไป 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ ความสอดคล&องของกรอบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร+การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+กับข&อมูลเชิง
ประจักษ+ เป�นอย�างไร 

๑.๒.๒ กรอบความสัมพันธ+ เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ เป�นอย�างไร 

๑.๒.๓ การนําเสนอแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การ
ปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ ควรเป�นอย�างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค)การวิจยั 

๑.๓.๑ เพ่ือวิเคราะห+ความสอดคล&องของกรอบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัด
นครสวรรค+กับข&อมูลเชิงประจักษ+ 

๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห+กรอบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร+การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ 
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๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด:านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�

การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+” โดยผู&วิจัยเน&นศึกษาตามแผนยุทธศาสตร+การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยมีการทบทวนหลักแนวคิด ทฤษฎี และมีหลักธรรม ดังนี้ 

แนวคิดพุทธวิธีบริหาร ซ่ึงเป�นการบริหารในรูปแบบวิธีการทําให&งานสําเร็จโดยอาศัยผู&อ่ืน 
(Getting things done through other people) และกล�าวว�าหน&าท่ีของผู&บริหารเป�นกรอบในการ
พิจารณาของผู&บริหารให&สําเร็จมี ๕ ประการ ตามคําย�อภาษาอังกฤษว�า “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป�นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู&บริหารท่ีดีต&องมีวิสัยทัศน+ท่ีกว&างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค+กร 

๒) O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค+กร เป�นการกําหนดโครงสร&างความ 
สัมพันธ+ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค+กร มีการแบ�งงานกันทําและการกระจายอํานาจ  

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป�นการสรรหาบุคลากรใหม� การพัฒนา 
บุคลากร และการใช&คนให&เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป�นการสื่อสารเพ่ือให&เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู&บริหารต&องมีมนุษย+สัมพันธ+ท่ีดีและต&องมีภาวะผู&นํา 

๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เป�นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค+กรรวมท้ังกระบวนการแก&ปLญหาภายในองค+กร 

หลักการบริหารของเดมม่ิง (deming) คือ หลักการบริหารจัดการ ตามรูปแบบ PDCA  
ดังนี้ 

๑) การวางแผน (Plan - P) 
๒) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
๓) การตรวจสอบ (Check - C) 
๔) การปฏิบัติ (Action - A) 

หลักสาราณียธรรม ๖ หมายถึง ธรรมเป�นท่ีต้ังแห�งความให&ระลึกถึง ธรรมเป�นเหตุท่ีระลึก
ถึงกัน หลักการอยู�ร�วมกัน ได&แก� 

๑) เมตตากายกรรม คือ การต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย+ ท้ังต�อหน&าและลับ
หลัง คือ ช�วยเหลือกิจธุระของผู&ร�วมคณะด&วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ท้ังต�อหน&า และลับหลัง 
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๒) เมตตาวจีกรรม คือ การต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย+ ท้ังต�อหน&าและลับหลัง 
คือ ช�วยบอกแจ&งสิ่งท่ีเป�นประโยชน+ สั่งสอน แนะนําตักเตือนด&วยความหวังดี กล�าววาจาสุภาพ แสดง 
ความเคารพนับถือกัน ท้ังต�อหน&าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย+ ท้ังต�อหน&าและ 
ลับหลัง คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน+แก�กัน มองกันในแง�ดี มีหน&าตายิ้มแย&มแจ�มใส
ต�อกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การได&ของสิ่งใดมาก็แบ�งปLนกัน คือ เม่ือได&สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม&
เป�นของเล็กน&อย ก็ไม�หวงไว&ผู&เดียว นํามาแบ�งปLนเฉลี่ยเจือจาน ให&ได&มีส�วนร�วมใช&สอยบริโภคท่ัวกัน 
ข&อนี้ ใช&อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได& 

๕) สีลสามัญญตา คือ การมีศีลบริสุทธ+เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย+ท้ังหลาย ท้ังต�อหน&า
และลับ หลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต&องตามระเบียบวินัย ไม�ทําตนให&เป�นท่ีน�ารังเกียจ
ของหมู�คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย+ท้ังหลาย ท้ังต�อหน&า
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร�วมกัน ในข&อท่ีเป�นหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู�ความหลุดพ&น สิ้นทุกข+ 
หรือขจัดปLญหา 

หลักอารยวัฒิ ๕ หมายถึง ธรรมอันนําไปสู�ความเจริญอย�างประเสริฐ หลักความเจริญของ
อารยชน ได&แก�  

๑. ศรัทธา : ปลูกฝ�งศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให�หลักความจริง ความดีงามด�วยเหตุผล 
๒. ศีล :  ส&งเสริมความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต 
๓. สุตะ : ส&งเสริมการเรียนรู�ด�วยพุทธป�ญญา 
๔. จาคะ : สร�างสังคมแห&งการแบ&งป�น เสียสละ เอ้ือเฟ23อ มีน้ําใจ 
๕. ป�ญญา : สร�างสรรค6สังคมแห&งการเรียนรู�และการดําเนินชีวิตด�วยพุทธป�ญญา 

๑.๔.๒ ขอบเขตด:านตัวแปร 
๑) ตัวแปรภายนอกแฝง (Exogenous Latent Variable) คือ ปLจจัยความสําเร็จ 

ประกอบด&วยตัวแปรภายนอกสังเกตได& (Observation Variable) ได&แก� ๑) มีเปRาหมายร�วม รวมน้ําใจ
เป�นหนึ่งเดียว ๒) พัฒนาความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด&าน ๓) ปรับโครงสร&างการบริหารองค+กรให&ทันสมัย  
๔) ทรัพยากรพร&อมใช&งาน ๕) ติดตามการดําเนินงานอย�างใกล&ชิด 

๒) ตัวแปรภายในแฝง (Endogenous Latent Variable) ประกอบด&วย ๒ ตัว
แปร 

๒.๑) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 
ประกอบด&วยตัวแปรภายในสังเกตได& (Observation Variable) ได&แก� ๑) การช�วยเหลือกิจธุระของ
ผู&ร�วมงาน ๒) การพูดในสิ่งท่ีเป�นประโยชน+ ๓) การคิดทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน+ ๔) การแบ�งปLนสิ่งของท่ี
ได&มาโดยชอบธรรม ๕) มีความประพฤติตามระเบียบวินัย ๖) ความเคารพรับฟLงความคิดเห็นของ
ผู&ร�วมงาน  
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๒.๒) การนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
สู�การปฏิบัติ ประกอบด&วยตัวแปรภายในสังเกตได& (Observation Variable) ได&แก� ๑) ร�วมมือภาคี
เครือข�ายให&เกิดสัมฤทธิ์ผล ๒) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐  
๔) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให&ทันสมัย 

๑.๔.๓ ขอบเขตด:านประชากร/ผู:ให:ข:อมูลสําคัญ 
๑) ประชากร (Population) ได&แก� พระสงฆ+ในพ้ืนท่ี จังหวัดนครสวรรค+ จํานวน 

๖,๒๗๕ รูป๔ 

๒) ผู:ให:ข:อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู&วิจัยทําการสัมภาษณ+เชิงลึก (In Depth 
Interview) ผู&ให&ข&อมูลสําคัญจํานวน ๑๗ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด:านพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได&แก� จังหวัดนครสวรรค+ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด:านระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการศึกษาวิจัย ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

รวม ๑๒ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานในการวิจัย 

๑.๕.๑ การนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ มีความสอดคล&องกับข&อมูลเชิงประจักษ+ 

๑.๕.๒ ปLจจัยความสําเร็จมีอิทธิพลทางตรงต�อการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ ขณะเดียวกันก็มี
อิทธิพลทางอ&อมต�อหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

๑.๖ นิยามศัพท)เฉพาะที่ใช:ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ได&กําหนดนิยามศัพท+เฉพาะท่ีสําคัญดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบรรลุภารกิจ หรือ
วัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว&ขององค+การ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวะ
แวดล&อมและทรัพยากร 

การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานใด ๆ ของหน�วยงานต�าง ๆ 
เพ่ือพัฒนางาน บุคลากร และการใช&ทรัพยากรของหน�วยงานไปในทิศทางท่ีหน�วยงานต้ังเปRาหมายไว& 
และดําเนินงานตามกระบวนการเพ่ือให&บรรลุเปRาหมายท่ีกําหนดข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ ทําให&องค+กร
มีประสิทธิผลในการดําเนินงานต�าง ๆ 

                                                 

๔ สํานักงานเจ&าคณะจังหวัดนครสวรรค+, บัญชีสํารวจวัดและพระภิกษุ-สามเณร, ๒๕๖๐. (เอกสารอัด
สําเนา) 



 

  ๘ 
 

ยุทธศาสตร)การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน หมายถึง แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว&ขององค+การอย�างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล&อมและทรัพยากร 

๑) ร�วมมือภาคีเครือข�ายให&เกิดสัมฤทธิ์ผล คือ การสร&างและการพัฒนาความร�วมมือ
ระหว�างองค+กรทางศาสนากับองค+กรต�าง ๆ เช�น สถานศึกษา หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน 

๒) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล คือ การพัฒนากระบวนการทํางาน โดยปรับปรุงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ คือ การพัฒนาการจัดทําฐานข&อมูลศาสนบุคคลของวัด 
ได&แก� พระสงฆ+ สามเณร ไวยาวัจกร อุบาสก อุบาสิกา และการจัดทําฐานข&อมูลศาสนสมบัติ ได&แก� 
งบประมาณ บัญชีทรัพย+สิน พัสดุ 

๔) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให&ทันสมัย คือ การปรับปรุงพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน และการเผยแผ�พระพุทธศาสนาให&ทันสมัย 

ป�จจัยความสําเร็จ หมายถึง องค+ประกอบหรือเครื่องมือท่ีสําคัญ เพ่ือใช&เป�นเกณฑ+ในการ
ยกระดับการบริหารจัดการให&บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน+ของแต�ละองค+การ 

๑) มีเปRาหมายร�วม รวมน้ําใจเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การแสดงให&เห็นถึงความเป�น
เอกภาพในการทํางาน แม&จะมีความคิดเห็นแตกต�างกันบ&าง แต�ก็มีความชัดเจนในเปRาหมายหลัก
เหมือนกัน และแสดงความพร&อมเพรียงท่ีจะเสียสละความสุขส�วนตัวเพ่ือประโยชน+ส�วนรวม 

๒) พัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ ด&าน คือ การพัฒนาเพ่ือให&ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมยุคปLจจุบัน ศาสนบุคคลทุกท�านต&องมีความพร&อมอยู�เสมอท่ีจะพัฒนาตนเองให&รู&เท�าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะส�งผลกระทบต�อการดํารงอยู� และการเผยแผ�พระพุทธศาสนา 

๓) ปรับโครงสร&างการบริหารองค+กรให&ทันสมัย คือ เริ่มต&นจากการบริหารจัดการในระดับ
ท&องถ่ิน คือ ระดับวัดให&มีการบริหารงานท่ีคล�องตัว แต�ทรงประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๔) ทรัพยากรพร&อมใช&งาน คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป�นทรัพยากรท่ีทรงคุณค�า
ท่ีสุดในการพัฒนา เพราะหากทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพเเล&ว การพัฒนาก็จะประสบกับปLญหา
อุปสรรคอีกนานับประการ แต�ถ&าทรัพยากรบุคคลเป̂�ยมคุณภาพ การบริหารจัดการต�างๆ ก็จะสามารถ
ดําเนินไปได&อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดนํามาใช&ให&เกิดประโยชน+
อย�างคุ&มค�า 

๕) ติดตามการดําเนินการอย�างใกล&ชิด คือ มีการติดตามประเมินผลทุกข้ันตอน เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต&อง ปRองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความพลั้งเผลอ เป�นการแสดงออก
ถึงความโปร�งใส ตรวจสอบได&ตามหลักธรรมาภิบาล แล&วนําผลท่ีได&มาปรับปรุงแก&ไขในการดําเนินการ
ต�อไปในอนาคต 

 

 

 



 

  ๙ 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ หมายถึง หลักธรรมท่ีเสริมสร&างความสัมพันธ+และสร&างความ
สามัคคีให&เป�นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว�างผู&ร�วมงาน ร�วมกิจการ และผู&อยู�ร�วมกันในสังคม 

๑) เมตตากายกรรม คือ การแสดงไมตรีและความหวังดีต�อผู&ร�วมงาน ร�วมกิจการ ร�วม
ชุมชน ด&วยการช�วยเหลือกิจธุระต�าง ๆ ด&วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาท่ีสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกัน ท้ังต�อหน&าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การพูดในสิ่งท่ีเป�นประโยชน+ หรือการแนะนําตักเตือนกันด&วย
ความหวังดีต�อผู&ร�วมงาน ร�วมกิจการ ร�วมชุมชน ด&วยวาจาอันสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ัง
ต�อหน&าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การคิดทําสิ่งท่ีเป�นประโยชน+ต�อผู&ร�วมงาน ร�วมกิจการ ร�วมชุมชน 
มองกันในแง�ดี มีหน&าตายิ้มแย&มแจ�มใสต�อกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การแบ�งปLนสิ่งของท่ีได&มาโดยชอบธรรม แม&เป�นของเล็กน&อยก็
แจกจ�ายให&ได&มีส�วนร�วมใช&สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา คือ การมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส�วนรวม ไม�
ทําตนให&เป�นท่ีน�ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก�หมู�คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา การเคารพรับฟLงความคิดเห็นของผู&ร�วมงาน มีความเห็นชอบร�วมกัน 
ตกลงกันได&ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห�งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

๑.๗ ประโยชน)ที่ได:รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําให&ทราบความสอดคล&องของกรอบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัด
นครสวรรค+กับข&อมูลเชิงประจักษ+ เพ่ือจะเป�นฐานข&อมูลในการนําไปศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร+
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ 

๑.๗.๒ ทําให&ได&กรอบความสัมพันธ+เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ เพ่ือจะเป�นเครื่องมือท่ี
ใช&ในการพัฒนาการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัด
นครสวรรค+ อย�างมีประสิทธิภาพ 

๑.๗.๓ ทําให&ได&ผลการนําแผนยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
สู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัดนครสวรรค+ 

๑.๗.๔ องค+ความรู& ท่ีได&จากงานวิจัยในครั้งนี้จะก�อให&เกิดประโยชน+ต�อการนําแผน
ยุทธศาสตร+การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู�การปฏิบัติของคณะสงฆ+จังหวัด
นครสวรรค+ 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ในการศึกษาเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู,วิจัยได,ทําการศึกษาค,นคว,าเอกสาร ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร� 
2.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
๒.๑.๓ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

๒.๒ แผนยุทธศาสตร%การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๒.๓ ป0จจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร% 

๒.๔ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

๒.๕ ข�อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องภายในประเทศ 

๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร� 
๒) งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการ 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องต$างประเทศ 
๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร� 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง 

๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร� พบว$ามีนักวิชาการหลายท$านได,

นําเสนอไว,ดังนี้ 

ความหมายของยุทธศาสตร% 
คําว$า ยุทธศาสตร� หรือ Strategy ในภาษาอังกฤษ มีผู, เเปลเปEนไทย กลยุทธ� หรือ 

ยุทธศาสตร� หมายถึง การมุ$งเน,นหรือทุ$มเททรัพยากรไปในเรื่องใดแล,วสามารถนําพาหมู$คณะไปสู$ 
ความสําเร็จหรือวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว, ความหมายท่ีเปEนเชิงแนวทางการบริหารงานในภาพรวมของ 
องค�การท่ีสร,างความเชื่อมโยงท่ีชัดเจนท้ังนโยบาย จุดมุ$งหมาย แนวทางปฏิบัติ และทรัพยากร เพ่ือ 
ดําเนินงานให,บรรลุผลงาน โดยแนวทางดําเนินงานมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล,อม และ 
ทรัพยากร ตลอดท้ังมีการเตรียมการเพ่ือรองรับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยท่ีหน$วยงาน 
ดําเนินงานจะต,องมีความยืดหยุ$นท่ีสามารถปรับตัวให,เข,ากับสถานการณ�เพ่ือให,บรรลุผลงานตามท่ีได, 
ต้ังเอาไว,๑ นักวิชาการบางท$านว$ายุทธศาสตร� หมายถึง วิธีการดําเนินงานเพ่ือบรรลุภารกิจหรือ 
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว,ขององค�การ นอกจากความหมายในเชิงแนวทางแล,ว การบริหารงานเชิง
ยุทธศาสตร�ยังมีความหมายในเชิงของการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือให,บรรลุผลงานตามท่ีได,ต้ังเอาไว, 
นอกจากนั้น เพ่ือควบคุมการดําเนินงานโดยกําหนดแบบ (Design) และให,ความสําคัญกับปNจจัยท่ีเปEน 
มนุษย�ท่ีจะดําเนินงานให,แล,วเสร็จตามเวลาตามขีดกําลังความสามารถท้ังมนุษย�และทรัพยากร ดังนั้น 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร�จึงมีความหมายรวมระหว$างแผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร�กับการ 
ดําเนินการตามแผนด,วย๒ 

กําหนดยุทธศาสตร� หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเก่ียวกับ เปOาประสงค�เชิง
ปฏิบัติการและนโยบาย รวมท้ังแผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซ่ึงองค�การ ภาครัฐบาลกําหนด 
โดยคํานึงถึงปNจจัยท่ีสําคัญสองประการ ได,แก$ วัตถุประสงค�ของแผนงานท่ีรัฐบาล กําหนดไว,และ
สิ่งแวดล,อมท่ีมีอิทธิพลต$อการดําเนินงานของแผนงาน ความหมายในเชิงของการปรับตัว ให,เข,ากับ
สภาวะแวดล,อม โดยตอบสนองต$อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยท่ีหน$วยงาน ดําเนินงานจะต,อง
มีความยืดหยุ$นท่ีสามารถปรับตัวให,เข,ากับสถานการณ� ซ่ึงการปรับตัวให,เข,ากับ สถานการณ�หมาย
รวมถึงการศึกษาปNจจัยท่ีอยู$ภายในและปNจจัยท่ีอยู$ภายนอกหน$วยงาน เพ่ือมุ$งเน,นให, การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จ๓ การสร,างวิสัยทัศน�มีความจําเปEนสําหรับองค�การตามสถานการณ�ในการวางแผน
ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

                                         
๑ บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, การจัดการเชิงกลยุทธ%สําหรับ CEO: พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�สุขุมและบุตร, ๒๕๔๗), หน,า ๑. 
๒ สมยศ นาวีการ, แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ%: พิมพ�ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�บรรณ

กิจ, ๒๕๔๕), หน,า ๓.  
๓ วัฒนา วงศ�เกียรติและคณะ, การวางแผนกลยุทธ%ศิลปะการกําหนดแผนองค%กรสู=ความเป>นเลิศ: 

พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�อินโดกราฟฟYกส�, ๒๕๔๖), หน,า ๑๘.  



๑๒ 
 

 

๑) องค�การจําต,องมีการริเริ่มสิ่งใหม$ๆ และบริหารมีความต,องการความเปEนผู,นําในการ
เปลี่ยนแปลง 

๒) องค�การมีผลงานตกตํ่า ไม$เปEนท่ีน$าพอใจ ซ่ึงจะนําไปสู$ความล,มเหลว ในการ 
ดําเนินการ เช$น ความพอใจของลูกค,า ต,นทุนการดําเนินการ คุณภาพของสินค,าหรือบริการ เปEนต,น 
และผู,บริหารเห็นสมควรให,มีการแก,ไขปNญหาดังกล$าว 

๓) องค�การจําเปEนต,องจัดลําดับความสําคัญ ของการดําเนินงานด,านต$างๆ ตามข,อจํากัด
ของทรัพยากรขององค�การ 

๔) องค�การจําเปEนต,องจัดทําวัตถุประสงค�ระยะสั้นและระยะยาวสําหรับงานด,านสําคัญ
ขององค�การ จะเห็นได,ว$าองค�การส$วนใหญ$มีความจําเปEนต,องจัดทําวิสัยทัศน�และแผนยุทธศาสตร� บาง
องค�การมีความพยายามท่ีจะกําหนดให,มีวิสัยทัศน�และแผนยุทธศาสตร�๔ 

ส$วนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร� เปEนการนําความคิดเชิงยุทธศาสตร�ซ่ีงกองทัพได,ใช,
เปEนหลักในการบริหารมาต้ังแต$ยุคก$อนประวัติศาสตร�มาประยุกต�ใช,กับการบริหารงานในปNจจุบัน 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร�ในยุคสมัยใหม$ไม$เพียงแต$ใช,ในด,านสงครามเท$านั้น แต$ยังหมายรวมถึงการ
บริหารภาครัฐและเอกชน มุมมองเชิงยุทธศาสตร�เปEนการมองในลักษณะการเอาชนะภาพรวม ซ่ึงบาง
นัยมีความหมายตรงกันข,ามกับกลยุทธ�ซ่ึงเน,นการรบเอาชนะเปEนครั้ง ๆ และการคิดกลยุทธ�ดังกล$าว
นั้น เน,นเอาความคิดเชิงยุทธศาสตร�มาใช,ในการบริหารงานจึงเปEนการใช,ทรัพยากรท่ีมีอยู$ เพ่ือสู$การ
บรรลุวัตถุประสงค� หลังสงครามโลกภาคเอกชนได,นําแนวคิดเชิงยุทธ�ศาสตร�มาใช,ในการบริหารงาน
ก$อนภาครัฐ๕ 

ยุทธศาสตร�๖ คือ ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ และภารกิจ (Mission) ให,
สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน� (Vision) และเปOาประสงค�ขององค�การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร�
ท่ีดีนั้นจะต,องถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน�ขององค�การ อันเปEนผลผลิตทางความคิดร$วมกันของสมาชิก
ในองค�การท่ีได,ทํางานร$วมกัน โดยวิสัยทัศน�นี้เปEนความเห็นพ,องต,องกันว$า เปEนจุดหมายปลายทางท่ี
องค�การประสงค�จะไปให,ถึง และวิสัยทัศน�นี้มีการแปลงออกมาเปEนวัตถุประสงค� (Objective) ท่ีเปEน
รูปธรรมและสามารถวัดได, ท้ังนี้องค�การสามารถใช,แผนยุทธศาสตร�เปEนกรอบในการประเมินผลงาน
ประจําปiงบประมาณ ยิ่งไปกว$านั้นองค�การยังสามารถใช,แผนยุทธศาสตร�เปEนกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจ$ายประจําปiได,อีกด,วย 

 
 
 

 

                                         
๔ ดํารงค� วัฒนา, “ระบบการบริหารจัดการท,องถ่ิน”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ%, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), หน,า ๒๐.  
๕ O.E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, (New York: 

ST Martin's Press.Inc, 1994), p. 169.  
๖ H. Mintzverg and J.B. Quinn, The Strategy Process, (New Jersey:  Prentice Hall 

International, 1996), pp. 7-10.  



๑๓ 
 

 

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�นั้น มีข้ันตอนดังนี้  
๑. การวิเคราะห�สภาพแวดล,อมทางยุทธศาสตร� ซ่ึงประกอบด,วย 

๑.๑ การวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายใน 
๑.๒ การวิเคราะห�สภาพแวดล,อมภายนอก  

๒. การจัดวางทิศทางขององค�การ ซ่ึงประกอบด,วย 
๒.๑ การกําหนดวิสัยทัศน� 
๒.๒ การกําหนดพันธกิจ 
๒.๓ การกําหนดเปOาประสงค�ขององค�การ 
๒.๔ การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
๒.๕ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับ 
๒.๖ การกําหนดกลยุทธ� 

๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตร� เปEนการดําเนินการเพ่ือทําให,ยุทธศาสตร�ท่ีได,ถูก
กําหนดข้ึนมีความเปEนรูปธรรม ปฏิบัติได,จริง อันจะนําไปสู$การบรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
เปOาประสงค�ขององค�การ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร�นั้น ประกอบด,วย 

๓.๑ การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ$อน โอกาส และอุปสรรคขององค�การ หรือท่ีมัก 
นิยมเรียกกันว$า การทํา SWOT Analysis อันประกอบไปด,วยกระบวนการและผลสรุปของการ
วิ เ คร าะห� จุ ด แ ข็ ง  (Strengths) ก าร วิ เ ค ราะห� จุ ด อ$ อน  (Weakness) ก า รวิ เ ค ราะห� โ อกาส 
(Opportunities) และการวิเคราะห�อุปสรรค (Threats) ขององค�การ 

๓.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� 
๓.๓ การกําหนดวัตถุประสงค�ในแต$ละประเด็นยุทธศาสตร� พร,อมท้ังหน$วยงาน

ท่ีรับผิดชอบและหน$วยงานสนับสนุน 
๓.๔ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค�การและระดับหน$วยงาน 
๓.๕ กําหนดยุทธวิธีหรือแผนงานในการปฏิบัติ 
๓.๖ การกําหนดเปOาหมายของแต$ละกิจกรรมพร,อมกับดัชนีชี้วัดผลงานระดับ 

แผนปฏิบัติการ 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร� เปEนการนําแนวความคิดเชิงยุทธศาสตร� (strategy) ซ่ึงเปEน
แนวความคิดในการบริหารงานกองทัพและมีมาต้ังแต$ยุคก$อนประวัติศาสตร�๗ มาประยุกต�ใช,ใน การ
บริหารงานในปNจจุบัน โดยคําว$ายุทธศาสตร� (strategy) มาจากคําเดิม คือ stratego ซ่ีงหมายถีง 
บทบาทของนายพล (general) ผู,ควบคุมกองทัพ และต$อมาคําดังกล$าวได,เปลี่ยนแปลงความหมายเปEน 
ศิลปะของนายพล (the art of the general) ซ่ึงเปEนทักษะทางจิตวิทยาและการแสดงตนทาง 
พฤติกรรมของนายพล และเม่ือ ๔๕๐ ปi ก$อนคริสตศักราชก็ได,เปลี่ยนแปลงความหมายมาเปEนทักษะ 
การจัดการ ซ่ึงหมายถึง การบริหาร ความเปEนผู,นํา การพูด และการใช,อํานาจ และในสมัยพระเจ,า 

                                         
๗ H. Mintzberg and J.B. Quinn, The Strategy Process, (New Jersey:  Prentice Hall 

International, 1996), p. 5. 
 



๑๔ 
 

 

อเล็กซานเดอร�มหาราช (Alexander) หรือประมาณ ๓๓๐ ปi ก$อนคริสตศักราช คําว$ายุทธศาสตร�ได,
ถูกนํามาใช,ในความหมายของทักษะในการใช,กําลังท่ีจะเอาชนะฝvายตรงข,าม และสร,างระบบท่ีเปEน
หนึ่งเดียวของการปกครองโลก๘ โดยพระเจ,าอเล็กซานเดอร�มหาราช และเจ,าชายฟYลลิป (Philip) ได,ใช, 
แนวความคิดดังกล$าวในการทําสงครามโดยกําหนดให,มีจุดมุ$งหมาย (goal) ท่ีชัดเจนท่ีจะนํา 
มาเซโดเนีย ให,หลุดพ,นจากอิทธิพลของรัฐกรีก มีการควบคุมพ้ืนท่ีท่ีสําคัญต$อการรบ การบริหาร
จัดการทรัพยากร การหลีกเลี่ยงท่ีจะเข,าโจมตี ณ จุดท่ีฝvายตรงข,ามมีความเข,มแข็งและได,เปรียบการ
สร,างกลลวงในการยกทัพ เพ่ือลวงฝvายตรงข,ามให,เข,าใจผิด การประสานและสนธิกําลังพล การใช,
ความได,เปรียบในเชิงภูมิศาสตร� การบริหารจัดการขนส$งเสบียง อาวุธและกําลังพล การสร,าง
โครงสร,างในการบังคับบัญชา การหาข$าว ความเคลื่อนไหวของฝvายตรงข,าม การรักษาฐานท่ีม่ันและ
อาณาเขตครอบครอง การเข,าตีเม่ือได,เปรียบท้ังต$อหน,าและการกระหนาบตีจากด,านหลัง ตลอดท้ัง
การวางแผนรองรับหากกองทัพตกอยู$ในวงล,อม การบริหารจัดการกองทัพดังกล$าว ทําให,กองทัพของ
มาเซโดเนีย เปEนกองทัพท่ีเข,มแข็ง มีวินัย และขวัญกําลังใจท่ีดีท่ีสุดในโลกขณะนั้น และแนวความคิด
ในการบริหารจัดการกองทัพดังกล$าว ได,ส$งผลต$อแนวความคิดเชิงยุทธศาสตร�ในยุคสมัยใหม$ 
(modern era) ไม$เพียงแต$ในด,านสงครามเท$านั้น แต$ยังหมายถึงสาขาอ่ืนๆ ท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน๙ 

มุมมองเชิงยุทธศาสตร�เปEนการมองในลักษณะการเอาชนะภาพรวม ซ่ึงเปEนความหมาย
ตรงกันข,ามกับกลยุทธ� (Tactic) ซ่ึงเปEนการเน,นเอาชนะในการรบย$อยๆ เปEนครั้งๆ การนําเอา
แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร�มาใช,ในการบริหารงานจึงเปEนการใช,ทรัพยากรท่ีมีอยู$ เพ่ือมุ$งสู$การบรรลุ
วัตถุประสงค�ในการบริหารงาน ยุคหลังสงครามโลกภาคเอกชนได,นําแนวคิดเชิงยุทธศาสตร�มาใช,ใน
การบริหารงานก$อน และต$อมาหน$วยงานภาครัฐได,นํามาปรับใช,๑๐ 

ก$อนท่ีจะมีการนําแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร�มาใช,ในหน$วยงานท้ังภาครัฐและ 
เอกชนนั้น ได,มีการนําแนวทางการบริหารงานแบบด้ังเดิม (Traditional Approach) มาใช,ในการ 
ดําเนินงาน โดยแนวทางการบริหารงานดังกล$าวจะมุ$งเน,นการบริหารจัดการของกระบวนการภายใน 
หน$วยงานเปEนการปฏิบัติงานในระยะสั้น และเน,นข้ันตอนตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได,รับมาอย$างเปEน 
ทางการ จึงเปEนการปฏิบัติงานแบบเปEนกิจกรรมรายวัน การปฏิบัติงานในลักษณะนี้จึงไม$สามารถเห็น 

ภาพรวมในการปฏิบัติงานของหน$วยงาน และไม$สามารถท่ีจะมองเห็นจุดมุ$งหมายระยะยาวในอนาคต 
ของหน$วยงานได, 

แนวความคิดการบริหารท่ีเน,นการกําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานในระยะยาวเปEน 
แนวทางหนี่งท่ีได,ถูกนํามาประยุกต�ใช, เพ่ือแก,ไขจุดบกพร$องของแนวทางการบริหารงานแบบด้ังเดิม
โดยมีการคํานึงถึงปNจจัยภายนอกท่ีจะล$งผลกระทบต$อการดําเนินงานของหน$วยงาน และมีการกําหนด 
                                         

๘ Quinn and Roger, 1980, quoted in H. Mintzberg and J.B. Quinn, The Strategy Process, 
(New Jersey: Prentice Hall lnternational, 1996), p. 2. 

๙ H. Mintzberg and J.B. Quinn, The Strategy Process, (New Jersey:  Prentice Hall 
International, 1996), pp. 7-8. 

๑๐ O.E. Hughes, Pubic Management and Administration: An Introduction, (New York: 
St. Martin's Press. Inc, 1994), p. 169. 



๑๕ 
 

 

จุดมุ$งหมาย (Goals) และวัตถุประสงค� (Objectives) ท่ีชัดเจน นอกจากนั้นการบริหารงานเชิง 
ยุทธศาสตร�ยังเน,นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการปฏิบัติงานท่ีมุ$งเน,นการปฏิบัติงานประจําเปEน 
รายวันไปสู$การปฏิบัติงานเพ่ือมุ$งสู$จุดมุ$งหมายในอนาคต โดยในการกําหนดจุดมุ$งหมายนั้นเปEนการวาง 
ตําแหน$งหรือกําหนดบทบาทของหน$วยงานในอนาคตซ่ึงต,องเผชิญกับความไม$แน$นอน และในการ 
ดําเนินงานก็จะต,องเน,นผลสัมฤทธิ์ของงานเปEนหลัก ซ่ึงจะต,องมีการกําหนดให,ชัดเจนลงไปว$าในการ 
ดําเนินงานในแต$ละกิจกรรมจะต,องให,เกิดผลสัมฤทธิ์อย$างไร ซ่ึงในการปฏิบัติงานผู,ท่ีรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานจะต,องร$วมในการกําหนดวัตถุประสงค�และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม มิใช$เปEนเพียง 
ผู,รับแนวทางการดําเนินงานจากผู,บริหารแต$เพียงฝvายเดียว 

แนวคิดเรื่องยุทธศาสตร� ได,รับความสนใจจากผู,บริหารองค�การเนื่องจากการ บริหารงาน
แนวนี้ได,ใส$ใจกับประเด็นท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอย$างยิ่งการวางตําแหน$งองค�การเพ่ือท่ีจะ เผชิญกับความ
ไม$แน$นอนท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ตลอดท้ังการสร,างความคาดหวังและการวางแผน ดําเนินงานเพ่ือปรับ
ทิศทางการดําเนินงาน เพ่ือให,องค�การบรรลุจุดมุ$งหมาย โดยหลักการยุทธศาสตร� เปEนการปรับ
จุดมุ$งหมายของปNจเจกบุคคลให,สอดคล,องกับจุดมุ$งหมายขององค�การและผู,รับบริหารจะทําให,จุดเน,น 
(Focus) ในการปฏิบัติงานของผู,ปฏิบัติงานมีความชัดเจน นอกจากนั้นการบริหารงาน เชิงยุทธศาสตร�
ยังให,ความสอดคล,องกัน (Consistency) ของแนวทางปฏิบัติซ่ึงจะส$งผลให, ผู,ปฏิบัติงานมีความชัดเจน
ท้ังจุดมุ$งหมายและวิธีการดําเนินงาน นอกจากนั้น ยุทธศาสตร�ยังเปEนการให, ความหมายแก$องค�การท่ี
จะสื่อให,ท้ังผู,ท่ีอยู$ในและนอกองค�การทราบและเข,าใจว$าองค�การมีลักษณะ เช$นใด และแตกต$างจาก
หน$วยงานอ่ืนเช$นไร๑๑ 

สรุปได,ว$า ยุทธศาสตร� คือ ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ(Mission) 
ให,สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน� (Vision) และเปOาประสงค�ขององค�การ (Corporate Goal) อันเปEนผลผลิต
ทางความคิดร$วมกันของสมาชิกในองค�การท่ีได,ทํางานร$วมกัน โดยวิสัยทัศน�นี้เปEนความเห็นพ,อง
ต,องกันว$า เปEนจุดหมายปลายทางท่ีองค�การประสงค�จะไปให,ถึงเปEนรูปธรรม และยุทธศาสตร� หมายถึง 
ระบบและกระบวนการบริหารท่ีประกอบด,วย การกําหนดเปOาหมาย ความสําเร็จท่ีชัดเจน (Target) 
การระบุงานท่ีต,องปฏิบัติให,ชัดเจน (Work) การระบุทรัพยากร การจัดการท่ีเหมาะสม (Resource) 
การกําหนดบทบาทหน,าท่ีของผู,เก่ียวข,อง (Function) กิจกรรมการ ดําเนินงานและการประเมินผล 
(Assessment) ซ่ึงเปEนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร�ใช,ในการบริหารงานให,มีการบริหารจัดการท่ีดีและให,
เปEนองค�กรท่ียั่งยืน 

จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความหมายของยุทธศาสตร� และผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต$างๆ ผู,วิจัยประมวลได,ว$า แนวคิดหลักท่ีเก่ียวกับความหมายของยุทธศาสตร� โดยมีแนวคิดหลักท่ี
เก่ียวข,องสามารถสรุปได,ดังตารางท่ี ๒.๑ ดังนี้ 

 

 

                                         
๑๑ P.C. Nutt and R.W.  Backoff, Strategic Management of Public and Third Sector 

Organizations, (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992), pp. 58-61. 



๑๖ 
 

 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎีและความหมายของยุทธศาสตร� 
 
 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, (๒๕๔๗, หน,า ๑) 

 
วิธีการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุภารกิจ 
 

สมยศ นาวีการ, (๒๕๔๕, หน,า ๓) 
 

แผนการจัดการเชิงยุทธศาสตร�กับการดําเนินการ 
ตามแผน 
 

วัฒนา วงค�เกียรติและคณะ, (๒๕๔๖, หน,า ๑๘) ศึกษาปNจจัยท่ีอยู$ภายในและปNจจัยท่ีอยู$ภายนอก 
หน$วยงาน เพ่ือมุ$งเน,นให,การปฏิบัติงานบรรลุผล 
สําเร็จ 
 

ดํารงค� วัฒนา, (๒๕๔๔, หน,า ๒๐) 
 

จัดทําวิสัยทัศน�และแผนยุทธศาสตร� 

H.Mintzverg and J.B.Quinn, (1994, pp. 7-10) ๑. การวิเคราะห�สภาพแวดล,อมทางยุทธศาสตร� 
๒. การจัดวางทิศทางขององค�การ 
๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตร� 
 

O.E, Hughes, (1994, p. 169) นําแนวคิดเชิงยุทธศาสตร�มาใช,ในการบริหารงาน 
เอกชนก$อนภาครัฐ 
 

 
2.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 

การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้ ได,แบ$งเปEน 6 ส$วน คือ ส$วนท่ี 1 เปEนความหมายของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ส$วนท่ี 2 เปEนกรอบความคิดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ส$วนท่ี 3 เปEน
แนวทางการศึกษาเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ส$วนท่ี 4 เปEนปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติให,ประสานความสําเร็จ ส$วนท่ี 5 เปEนกระบวนการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติ และส$วนท่ี 6 
เปEนตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ในปi ค.ศ.1978 Richard Elmore ได,ให,แนวคิดว$าการศึกษาเก่ียวกับการนํานโยบายไป

ปฏิบัติว$าไม$มีตัวแบบใดเพียงตัวเดียวท่ีสามารถอธิบายความซับซ,อนของกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติได,ท้ังหมด๑๒ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข,องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติได,ก$อให,เกิดความเห็นพ,องร$วมกันทาง
ทฤษฎีและการนําไปประยุกต�ใช, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได,เกิดข้ึนอย$างกว,างขวาง โดย
มิได,ก$อให,เกิดความเสียหายต$อการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติแต$อย$างใด ผลดังกล$าวทําให,การนํา
นโยบายไปปฏิบัติต,องประสบกับแนวทางการศึกษากรอบการศึกษาและตัวแบบการศึกษาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจํานวนมาก แม,กระท่ังตัวแบบเก่ียวกับการเสนอแนะ (prescriptive model) ซ่ึง
กล$าวง$าย ๆ ว$ามีอะไรบ,างท่ีอาจเกิดข้ึนในโลกของอุดมคติ (ideal world) หรือตัวแบบเชิงพรรณนา 
(descriptive model) ซ่ึ ง มีความหลากหลายและเปEนไปไม$ ได, ท่ีจะนํ า ไปประยุกต� ใช, ในทุก
สถานการณ�๑๓ 

ลักษณะพ้ืนฐานของการนํานโยบายไปปฏิบัติให,มีสีสันของความสับสนและซับซ,อน
หลากหลาย ทําให,ผู,ปฏิบัติยากท่ีจะทําความเข,าใจอย$างชัดเจนได, ด,วยเหตุผลดังกล$าวจึงเกิดปNญหา
เก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติว$ามีความหมายอย$างไร นโยบายคืออะไร จะวัดความสําเร็จและ
ความล,มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติได,อย$างไร๑๔ 

การปรากฏของวรรณกรรมเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบั ติ  แสดงให, เห็นถึง
ความก,าวหน,าท่ีสําคัญของการวิเคราะห�นโยบาย ซ่ึงเปEนสิ่งท่ีปฏิบัติไม$ได,ว$านโยบายมีโอกาสท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงในระหว$างกระบวนการนําไปปฏิบัติ การศึกษาถึงความหมายของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ จะทําให,ได,ทราบถึงขอบเขตของการนํานโยบายไปปฏิบัติว$ามีความครอบคลุมในกิจกรรมส$วน
ไหนของการวิเคราะห�นโยบายบ,าง๑๕ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามท่ีจะตัดสินความสามารถขององค�การในการ
รวบรวมคนและทรัพยากรในหน$วยงานหนึ่ง และกระตุ,นบุคลากรให,ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�
ขององค�การ ซ่ึงจะเห็นได,อย$างชัดเจนว$าความหมายดังกล$าวต้ังอยู$บน พ้ืนฐานของทฤษฎีองค�การ โดย
ถือว$าความสามารถขององค�การ คือ ปNจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต$อความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ โดยชี้ให,เห็นลักษณะสําคัญ คือ 

                                         
๑๒  Elmore, R., “ Organizational Models of Social Program Implementation” , 

Public Policy, Vol 26 No 2 (1978): 185-228. 
๑๓ Wittrock, B., and P. deLeon., “Policy as a Moving Target: a call for conceptual 

Realism” , Policy Studies Review, Vol 6 No 1 (1986): 46. 
๑๔ Thain, C., “Implementation Economic Policy: An Analytical Framework”, Policy and 

Politics, Vol 15 No 2 (1987): 68. 
๑๕ Ham, C., and Hill, M., The Policy Process in the Modern Capitalist State, (New 

York: St. Martin’s, 1984), pp. 190-204.  
 



๑๘ 
 

 

ประการแรก องค�การต,องมีความสามารถในการรวบรวมคนและทรัพยากรขององค�การให,
มีเอกภาพ ซ่ึงผู,นําองค�การจะต,องมีภาวะของผู,นําสูง และเข,าใจถึงความสําคัญของพลังในการร$วมมือ
ของบุคลากรในองค�การ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีอยู$ท้ังหมดขององค�การ เพ่ือรับผิดชอบนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง ผู,นําองค�การจะต,องชี้ให,บุคลากรผู,ปฏิบัติงานภายในองค�การมีความเข,าใจ
ต$อวัตถุประสงค�ของนโยบายให,ชัดเจน โดยจะต,องใช,ปNจจัยต$างๆ ในการกระตุ,น (motivation) รวมท้ัง
การกําหนดสิ่งจูงใจ (incentives) แก$ผู,ปฏิบัติ เพ่ือให,มีขวัญและกําลังใจ (morale) ท่ีจะปฏิบัติงานให,
บรรลุวัตถุประสงค�อย$างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นขอบเขตการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิด
ของ Williams จึงเปEนเรื่องท่ีเก่ียวข,องกับสมรรถนะขององค�การอย$างชัดเจน ท่ีจะ ปฏิบัติภารกิจท่ี
ได,รับมอบหมายให,บรรลุผลอย$างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)๑๖ 

นิยามของการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สิ่งท่ีได,กล$าวไว,ในพจนานุกรมของ Webster 
และ Roget ว$าการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ การดําเนินการให,ลุล$วง ให,ประสบความสําเร็จ ให,
ครบถ,วน ให,เกิดผลผลิตและให,สมบูรณ� ซ่ึงสิ่งเหล$านี้ คือ สิ่งท่ีรัฐบาลกําลังทําอยู$ และเปEนธรรมชาติ
ของนโยบาย ดังนั้น จะเห็นได,ว$าการนโยบายไปปฏิบัติ เปEนภารกิจขององค�การราชการท่ีจะต,อง
รับผิดชอบ นํานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให,ประสบความสําเร็จในทุกด,าน หรือกล$าวอีกนัยหนึ่งว$าเปEน
กระบวนการปฏิสัมพันธ�ระหว$างการกําหนดเปOาประสงค�และการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุเปOาประสงค� 
คุณลักษณะสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติในความหมายของ Pressman และ Wildavsky อาจ
จําแนกให,เห็นชัด ดังนี้ 

ประการแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนกระบวนการซ่ึงต,องเก่ียวข,องกับความสัมพันธ�
ระหว$างปNจจัยต$าง ๆ ท้ังหมดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง กระบวนการหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการ ปฏิสัมพันธ�
ระหว$างการกําหนดเปOาประสงค�ของนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุตามเปOาประสงค�ของ
นโยบาย 

ประการท่ีสาม การประเมินผลสําเร็จเปEนการกําหนดกรอบในการวัดความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติให,มีความชัดเจน โดยกําหนดเกณฑ�การประเมินความสําเร็จให,ชัดเจน เปEนท่ี
ยอมรับแก$ผู,เก่ียวข,อง 

ประการท่ีสี่ การแปลงความเปEนนามธรรมของเปOาประสงค�ในส$วนท่ีเก่ียวข,องกับบุคลากร
ท่ีร$วมรับผิดชอบจํานวนมาก ท้ังบุคลากรภายในหน$วยงานเดียวกันและระหว$างหน$วยงานท่ีต,อง
ประสานงานกัน๑๗ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนการครอบคลุมกิจกรรมท้ังมวลท่ีกระทําโดยรัฐบาลและ
เอกชน ท้ังปNจเจกบุคคลและกลุ$มบุคคล ซ่ึงมีผลต$อการบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว,
ล$วงหน,าจากการตัดสินใจนโยบาย โดยหมายความรวมถึงปNจจัยท้ังหลายท่ีมีผลต$อความพยายามท่ีจะ
                                         

๑๖ Wallter Williams, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the 
Federal Social Agencies, (New York: American Elserier, 1971), p. 144. 

๑๗ Pressman, J.L., and A. Wildavsky., Implementation, (3rd. ed. Berkeley, California: 
University of California Press.Ltd, 1984), p. 13. 



๑๙ 
 

 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจไปสู$มาตรการเชิงปฏิบัติ รวมท้ังความพยายามท่ีจะบรรลุการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดไว,จากการตัดสินใจนโยบายด,วย๑๘ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ เกมส�ของกระบวนการทางการเมืองท่ีเ ก่ียวข,องกับ
แนวความคิดทฤษฎีและการวิจัยการนํานโยบายไปปฏิบัติ เห็นว$าเปEนกิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึน
เปEนไปตามข,อกําหนดของนโยบาย และเปEนโอกาสแรกท่ีจะได,นําการตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบาย
ไปปฏิบัติในสถานการณ�ท่ีเปEนจริง ซ่ึงข้ันตอนท้ังหมดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติจะเปEนการ
สังเคราะห� และแสดงให,เห็นถึงความหวังในการแก,ไขปNญหาสังคม ตลอดจนครอบคลุมกระบวนการ
แปลงนโยบายท่ีเปEนนามธรรมให,เปEนแผนงานรูปธรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติและตรวจสอบระดับ
ความสําเร็จได, ซ่ึงเปEนหลักการสําคัญของการวิเคราะห�นโยบายสาธารณะ๑๙ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนําการตัดสินใจนโยบายท่ีได,กระทําไว,ไปปฏิบัติให,
ประสบผลสําเร็จ โดยมีข้ันตอนต$างๆ ของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบด,วย 

ประการแรก คือ การพิจารณาผลลัพธ�ของนโยบายของหน$วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
โดยมุ$งให,เกิดผลลัพธ�ท่ีพึงปรารถนาตามเปOาประสงค�ของนโยบายท่ีกําหนดไว, 

ประการท่ีสอง การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ$มเปOาหมายต$อการตัดสินใจนโยบายของผู,
กําหนดนโยบาย 

ประการท่ีสาม การพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของหน$วยปฏิบัติเพ่ือ
จําแนกว$าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเปEนผลกระทบทางบวกหรือทางลบ 

ประการท่ีสี่ การพิจารณาผลกระทบจากการรับรู,ของผู,ตัดสินใจนโยบาย ซ่ึงผู,ตัดสินใจ
นโยบายจะประเมินได,ว$าเปEนผลกระทบท่ีพึงปรารถนาหรือไม$ 

ประการสุดท,าย การประเมินกระบวนการทางการเมืองท่ีมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให,มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติให,ประสบผลสําเร็จ๒๐ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การนํานโยบายหรือแผนงานไปปฏิบัติให,บรรลุผล
สําเร็จตามเปOาประสงค�หรือวัตถุประสงค�ของนโยบายในการนํานโยบายไปปฏิบัติให,ประสบ
ความสําเร็จนั้น๒๑ 

                                         
๑๘ Van Horn, C.E., and D.S. Van Meter, The Implementation of Intergovernmental Policy, 

Charles O. Jones and Robert D. Thomas eds., Public Policy Making in a Federal System, (California: 
Sage Publications, Inc, 1976), pp. 52-64. 

๑๙ Bardach, E. Implementation Studies and the Study of Implementation, Presented 
at the 1980 meetings of American Policy Science Association, (University of California, Berkeley, 
1980), p. 9.  

๒๐ Mazmanian, D.A., and P.A. Sabatier, Implementation and Public Policy, (Latham, 
Mary land: University Press of America, Inc, 1989), pp. 20-21. 

๒๑ Cheema, G.S., and Dennis A.R., Implementation Decentralization Programmes 
in Asia: Local Capacity for Rural Development, (Nagoya Japan: United Nations Center for Regional 
Development, 1983), p.118. 
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นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดมานั้น จะต,องมีเปOาหมายท่ีชัดเจน และเปEนเปOาหมายท่ีวัดได, 
ซ่ึงจะสามารถนํานโยบายสาธารณะนั้น ๆ ไปสู$การปฏิบัติได,๒๒ 

นโยบายท่ีดีจะต,องสามารถปฏิบัติเปEนได,จริงและวัดผลได,ตลอดการปฏิบัติ ปฏิบัติเสร็จได,
ในเวลาท่ีกําหนด สามารถปฏิบัติได,อย$างต$อเนื่องกันเปEนเวลานาน และไม$สร,างความเดือดร,อนให,กับ
หน$วยงานข,างเคียงและประชาชน๒๓ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนเรื่องของการศึกษา “องค�การท่ีรับผิดชอบนโยบายสามารถ
นําและกระตุ,นให,ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวล ปฏิบัติงานได,บรรลุตาม
นโยบายท่ีระบุไว,หรือไม$ เพียงใด” หรือกล$าวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติให,ความสนใจ
เก่ียวกับเรื่อง “ความสามารถท่ีจะผลักดันให,การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมด สามารถบรรลุ
ผลลัพธ�ท่ีต้ังเปOาหมายเอาไว,” กรอบความคิดและแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติพิจารณาจาก 
ทัศนภาพท่ีแตกต$างกัน รวมท้ังลักษณะของความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรท่ีเก่ียวข,องกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เพ่ือบอกให,ทราบว$าแนวทางแต$ละแนวทางมีจุดมุ$งเน,นแตกต$างกันอย$างไร๒๔ 

ความเข,าใจของกลุ$มคนเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แบ$งเปEน 2 ข้ัว โดยข้ัวแรกเปEน
การพิจารณาจากผู,นํานโยบายไปปฏิบัติ (implementators) ตัดสินใจได,ว$าจะต,องจะต,องทําอย$างไร
เพ่ือให,งานสําเร็จ หรือถ,าแผนงานอยู$ระหว$างการออกแบบหรือการก$อรูป (formation) ทําอย$างไร
เพ่ือให,งานสําเร็จ ผู,ปฏิบัติควรต,องรู,ว$ามีสาระสําคัญอะไรบ,างท่ีควรจะรวมไว,ในคําสั่งของฝvายบริหาร
เพ่ือเปEนหลักประกันว$าจะทําให,การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุเปOาประสงค�ได,ดีท่ีสุดอีกข้ัวหนึ่ง คือ นัก
สังคมศาสตร� (social scientists) ท่ีมีความรู,สึกเก่ียวกับความจริงท่ีว$าสิ่งท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากจาก
ความพยายามนํานโยบายไปปฏิบัติไม$สามารถเปลี่ยนแปลงได,ด,วยผู,กําหนดนโยบาย และผู,นํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เช$นการจัดความยากจน อาจต,องใช,มาตรการเก่ียวกับการควบคุมประชากรร$วมกับการ
กระจายทรัพยากรและความม่ังค่ังในประเทศ เน,นจุดสนใจไปท่ีภาพกว,างและการแสวงหาข,อเสนอ
ท่ัวไป (general propositions) เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย�และองค�การทางสังคมมากกว$า เง่ือนไข
เฉพาะท่ีผู,กําหนดนโยบายสามารถชักใยได,ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแต$ละกรณี๒๕ 

 
 
 
 

                                         
๒๒ Grindle, M.S., Polities and Policy Implementation in the Third World, (Princeton 

University Press, ed. 1980), p. 20.  
๒๓ ปริทรรศน� พันธุบรรยงค�, กลยุทธ%การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค%กรภาคปฏิบัติ: การแก�ป0ญหา

แบบ “สึยาม=า”, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� ส.ส.ท., 2545), หน,า ๓๒.  
๒๔ วรเดช จันทรศร, การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ, เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะ

และการวางแผน, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี :  สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), หน,า ๒๘.  

๒๕ Mazmanian, D.A., and P.A. Sabatier, Implementation and Public Policy, (Latham, 
Mary land: University Press of America, Inc, 1989), pp. 20-21.   
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กรอบความคิดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
1) กรอบความคิดเก่ียวกับเครื่องมือนโยบาย (policy instruments) 
กรอบความคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติในฐานะท่ีเปEนเครื่องมือของนโยบาย โดยพิจารณา

จากการตัดสินใจนโยบายท่ีใช,อํานาจเปEนเครื่องมือ อาจจะโดยการชักชวนจนถึงการบังคับซ่ึงมีผลอย$าง
สําคัญต$อการตัดสินใจเลือกนโยบาย๒๖ 

กรอบความคิดควรมุ$งความสนใจไปท่ีผู,ปฏิบัติซ่ึงนําเครื่องมือนโยบายมาใช, โดยพิจารณา
จากลักษณะสําคัญคือใครเปEนผู,เลือกเครื่องมือ ความหมายของเครื่องมือนโยบายและผลลัพธ�จากการ
ใช,เครื่องมือ ท้ังนี้โดยใช,ปฏิสัมพันธ�ระหว$างองค�การและระบบท่ีเก่ียวข,องเปEนกรอบความคิด ซ่ึงมี
ลักษณะเปEนการแปลความเชิงอัตตวิสัย (subjective interpretation) เพราะเปEนมุมมองของผู,ปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช,เครื่องมือนโยบาย และเปEนผู,กําหนดเกณฑ�ในการตัดสินความเหมาะสมของเครื่องมือท่ี
จะใช,กับนโยบาย ขอบเขตของกรอบความคิดนี้กว,างกว$าการจํากัดตัวเองไว,แต$เพียงการเปEนจัดทํา
ทางเลือกนโยบายสําหรับผู,ตัดสินใจนโยบายเท$านั้น 

ปNญหาของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จําเปEนต,องพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของเครื่องมือนโยบายว$ามีความสอดคล,องกับปNจจัยทางการเมืองเพียงใด การท่ีเครื่องมือนโยบายไม$มี
ความสอดคล,องกับปNจจัยทางการเมือง อาจนําไปสู$การกล$าวโทษได,ว$าเปEนส$วนหนึ่งของความล,มเหลว
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ๒๗ 

การพิจารณาเครื่องมือนโยบายจําเปEนต,องพิจารณาภายใต,กระบวนการสถาบัน เพราะ
บริบททางสถาบันมีผลต$อคุณลักษณะของเครื่องมือนโยบาย โดยผ$านกรอบของสิ่งแวดล,อมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติกรอบความคิดเก่ียวกับเครื่องมือนโยบายสามารถทําให,มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ด,วยการ
รวบรวมคุณลักษณะท่ีนําไปสู$การก$อรูปของทางเลือกท่ีน$าพึงพอใจแก$ผู,ตัดสินใจนโยบาย ทฤษฎี
เครื่องมือนโยบายสามารถเกิดข้ึนได,จากการสร,างความสัมพันธ�เชิงประจักษ�ระหว$างปNจจัยท่ีเก่ียวข,อง
ให,ชัดเจน โดยจัดลําดับของทางเลือกนโยบายบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจของผู,ปฏิบัติให,สอดคล,อง
กับปNจจัยทางการเมือง๒๘ 

2) กรอบความคิดเ ก่ียวกับความสัมพันธ%ระหว=างต�นทุนการทํางานให� สําเร็จ
(transaction costs) ทางเลือกสาธารณะ (public choice) และการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation) 

กรอบความคิดในปNจจุบันนี้ส$วนเชื่อมต$อท่ีขาดหายไปในการวิเคราะห�นโยบาย มิใช$การ
แยกระหว$างการต$อรูปนโยบายออกจากการนํานโยบายไปปฏิบัติอีกต$อไปแล,ว แต$คือตัวเชื่อมพ้ืนฐาน
มากกว$า ส$วนนี้ได,แก$มิติของความสอดคล,องทางการ ซ่ึงสะท,อนความบกพร$องของต,นทุนระหว$าง
ความต,องการของตลาด และทางเลือกนโยบายท่ีเปEนประชาธิปไตย ทฤษฎีการแทรกแซงนโยบายต,อง

                                         
๒๖ Hood, C.C., The Tools of Government, (New York: Mac Millan, 1984), p. 178. 
๒๗ Linder, S.A., and G.Peters, A. Implementation as a guide to policy formulation: A. 

Question of “when” rather than “whether” In International Review of Administrative 
Sciences, (1989), p. 55.  

๒๘  Jobert, B., The Normative Frameworks of Public Policy, Political Policy, 
(Political Studies, 1989), p. 37. 
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สามารถวิเคราะห�เง่ือนไขของความสอดคล,องกับตลาด มิใช$เพียงแต$อธิบายว$าภาครัฐ คือ ต,นเหตุของ
ความล,มเหลวของการตลาด๒๙ 

ทฤษฎีต,องสามารถแสดงได,อย$างเปEนระบบเก่ียวกับข,อแลกเปลี่ยน (trade-offs) ระหว$าง
ตลาดท่ีเปลี่ยนไปและทางเลือกท่ีไม$เก่ียวกับการตลาด (nonmarket alternatives)๓๐ 

3) กรอบความคิดเก่ียวกับสถาบันใหม= (new institutionalism) และการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (policy implementation) 

กรอบความคิดนี้พยายามใช,การวิเคราะห�เชิงประจักษ�เก่ียวกับความสัมพันธ�ระหว$าง
ภาครัฐและเอกชน โดยเสนอว$าภาครัฐสามารถจัดสภาพของตนเองได, โดยเอาชนะฐานคติท่ีโต,แย,ง
ความเชื่อเรื่องโอกาสความน$าจะเปEน (rebuttable presumption) ฐานคตินี้มาจากข,อโต,แย,งท่ีว$า
เพียงเพราะการท่ีรัฐสมัยใหม$นําเศรษฐศาสตร�สวัสดิการแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส$วน 
(Ineremental welfare economics) มาแก,ปNญหามนุษย�และสังคม มิได,หมายความว$าวิธีการนี้จะ
เหนือกว$าทางแก,ไขอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความคิดเรื่องการตลาด (market-based solution) ซ่ึงมี
อิทธิพลต$อการแข$งขันเสรี 

หากปราศจากการโต,แย,งความเชื่อเรื่องโอกาสความน$าจะเปEน ตลาดเอกชนจะเหนือกว$า
การแทรกแซงนโยบาย แนวความคิดนี้ไม$สามารถทึกทักได,ว$าการแทนท่ีตลาดเอกชนด,วยระบบ
ราชการจะสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติให,เกิดผลลัพธ�ท่ีเปEนธรรมได, การแทนท่ีอาจช$วยลดการแก,ไข
ปNญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติอย$างเปEนธรรมซ่ึงมีอยู$เดิมในระบบตลาด หรือระบบก่ึงตลาด๓๑ 

แนวทางการศึกษาเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจจําแนกแนวทางการศึกษาท่ี
น$าสนใจได,ดังนี้ 

1) แนวทางการศึกษาโครงสร�างองค%การ (structrual approach) 
การวิเคราะห�องค�การสมัยใหม$มีข,อดีต$อการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะการ

ออกแบบองค�การและการออกแบบนโยบายจะได,รับการพิจารณาไปพร,อมๆ กัน ปNจจุบันการศึกษาจะ
เน,นท่ีความเหมาะสมของโครงสร,างท่ีแตกต$างกันภายใต,ภารกิจ และสิ่งแวดล,อมท่ีหลากหลาย ซ่ึงใน
เรื่องนี้สามารถทําให,เห็นได,ชัดเจนด,วยความหมายของคําว$าการวางแผนการเปลี่ยนแปลง (planning 
of change) และการวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (planning for change) กล$าวคือ การวางแผน
การเปลี่ยนแปลงเปEนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองค�การ โดยกระบวนการควบคุมทิศทาง เวลา 
สายการบังคับบัญชา ลักษณะงาน และความสัมพันธ�ระหว$างปNจจัยต$างๆ ดังกล$าวอย$างชัดเจน ส$วน
การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปEนความเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวข,องกับสภาพแวดล,อมภายนอก
องค�การ หรือเปEนกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ียากต$อการควบคุมและคาดการณ�๓๒ 
                                         

๒๙ Hargrove, E.C., The Missing Link, (Washington, D.C.: Urban Institute, 1975), p. 63.  
๓๐ Moe, T.M.,“Politics and the theory of Organization” The Journal of Law, Economics 

& Organization, (special issue, 1991), pp. 106-129. 
๓๑ Rushefsly, M.E., Implementation and market reform, In G.C.Edwards, III ed., 

Public Policy Implementation, (Greenwich, Connecticut: JAI Press, 1984), p. 86. 
๓๒ สมบัติ  ธํ ารง ธัญวงศ� ,  นโยบายสาธารณะ: แนวคิดการวิ เคราะห%และกระบวนการ , 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เสมาธรรม, 2546), หน,า ๓๙๘ - ๔๑๓.  
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กระบวนการในการจัดทํานโยบายต,องมีการพิจารณาซํ้า (iterative) การนํานโยบายไป
ปฏิบัติต,องใช,วิธีประยุกต�มากข้ึน ความสัมพันธ�ระหว$างนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติจะ
เปEนไปในลักษณะของความสัมพันธ�แบบต$อเนื่องระหว$างนโยบาย – การปฏิบัติ – นโยบาย (policy – 
action – policy continuum) แสดงให,เห็นความสัมพันธ�เชิงพลวัตอย$างชัดเจน๓๓ 

รูปแบบขององค�การท่ีมีความเหมาะสมกับการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเปEน
องค�การราชการ๓๔ 

การกําหนดโครงสร,างขององค�การท่ีเปลี่ยนแปลงได,เปEนสิ่งท่ีกระทําได,ไม$ง$ายนักในระบบ
ราชการ เพราะมีข,อจํากัดหลายประการจากลักษณะขององค�การแบบ ดังนั้น สิ่งท่ีอาจกระทําได, คือ 
การผสมผสานลักษณะของ โครงสร,างแบบแนวด่ิงและแนวราบเข,าด,วยกันเพ่ือให,การประสานงาน
ภายในองค�การมีประสิทธิภาพ๓๕ 

2) แนวทางการจั ดการและระเ บียบวิธี การ  (procedural and managerial 
approaches) 

การกําหนดโครงสร,างท่ีเหมาะสมสําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ อาจมีความสําคัญน,อย
กว$าการพัฒนากระบวนการ (processes) และระเบียบวิธีการ (procedures) รวมท้ังระบบการ
จัดการ (managerial system) ให,มีความเหมาะสมและสอดคล,องกับเทคนิคท่ีใช, ซ่ึงอาจพิจารณาโดย
ใช,แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปEน
แนวทางในการวิเคราะห� กล$าวคือในกรณีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเห็นว$าการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปEนปNญหาทางเทคนิค และการจัดการ ระเบียบวิธีการท่ีใช,จะเก่ียวข,องกับการกําหนดตารางการ
ทํางาน (scheduling) การวางแผน(planning) และการควบคุม (control) ดังนั้น หลังจากท่ีระบุ
สภาพปNญหาและการเลือกนโยบายท่ีมีประสิทธิผล (effective - policy) สูงสุดแล,ว ข้ันตอนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนแรก ออกแบบแผนงานให,สอดคล,องกับผลท่ีต,องการโดยกําหนดวัตถุประสงค� 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเวลาท่ีต,องการให,ชัดเจน 

ข้ันตอนท่ีสอง การนําแผนงานไปปฏิบัติ โดยดําเนินงานต$าง ๆ ให,เหมาะสม ได,แก$ การจัด
โครงสร,างการปฏิบัติงานและการคัดเลือกเจ,าหน,าท่ี การจัดหางบประมาณ และทรัพยากร และการ
กําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 

 

                                         
๓๓ Barrett, S., and C. Fudge, Policy and Action, (London: Methuen, eds, 1981), pp. 3-

34.  
๓๔ Burns, T., and G.M. Stalker, The Management of Innovation, (London: Tavistock, 

1961), p. 134.  
๓๕ Hogwood, B.W., and Gunn L.A., Policy Analysis for the Real World, (New York: 

Oxford University Press, 1984), pp. 301-305. 
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ข้ันตอนสุดท,าย กําหนดตารางเวลาการปฏิบัติ (scheduling) การกํากับ (monitoring) 
และเครื่องมือการควบคุม (control devices) เพ่ือสร,างความม่ันใจว$าการดําเนินแผนงานตามความ 
ต้ังใจท่ีกําหนดไว,๓๖ 

เทคนิคการจัดการท่ีนิยมใช,กันมากในแนวทางนี้ คือ เครือข$ายการวางแผนและการ
ควบคุม (Network Planning and Control - NPC) ซ่ึงเปEนแนวทางท่ีกําหนดกรอบการวางแผน
โครงการและการควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการระบุภารกิจท่ีจะต,องกระทําให,สําเร็จ 
รวมท้ังความสัมพันธ�ระหว$างภารกิจและผลท่ีจะเกิดข้ึน๓๗ 

การใช, เทคนิคการประเมินแผนงานและการทบทวน (Program Evaluation and 
Review Technique - PERT) เปEนเครื่องมือในการควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติให,ประสบ
ผลสําเร็จ แต$อาจมีผลเล็กน,อยในการควบคุมให,โครงการสําเร็จตรงตามเวลา แต$จะมีผลมากในการ
สร,างความเชื่อม่ันให,กับผู,ตัดสินใจทางการเมืองให,เกิดความเชื่อถือในเรื่องประสิทธิผลของการจัดการ 
ซ่ึงจะส$งผลให,นักการเมืองเข,ามาเก่ียวข,องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติน,อยลง เพราะอาจมีผลต$อความ
ล$าช,าในการเสนอขอความเห็นชอบและการอนุมัติโครงการ๓๘ 

ถ,าเทคนิคเครือข$ายจะมีประโยชน� เทคนิคเครือข$ายจะต,องเปEนเครื่องมือนําทางท่ีเปEนจริง
ต$อพฤติกรรมของคนในองค�การ ซ่ึงประโยชน�ของการเปEนเครื่องมือในการควบคุม จะข้ึนอยู$กับเง่ือนไข
ของเครือข$ายเก่ียวกับการสื่อสารข,อความ การยอมรับ ความเปEนไปได,และความน$าเชื่อถือว$าจะมีมาก
น,อยเพียงใด ซ่ึงข้ึนอยู$กับความสมดุลระหว$างความยืดหยุ$น (flexibility) กับความเคร$งครัด (rigidity) 
โดยจะต,องจัดให,มีความเหมาะสม๓๙ 

3) แนวทางการวิเคราะห%พฤติกรรม (behavioral approach) 
ความพยายามในการประยุกต�ใช,การวิเคราะห�เชิงพฤติกรรมท่ีรู,จักกันแพร$หลายท่ีสุด คือ 

การพัฒนาองค�การ (Organizational Development - OD) ซ่ึงเปEนรูปแบบของการให,คําปรึกษา
ทางการจัดการ โดยให,คําปรึกษามีบทบาทในการมีอิทธิพลต$อวัฒนธรรมองค�การ (Organizational 
culture) โดยรวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรสําคัญในองค�การ โดยเน,นวิเคราะห�
กระบวนการในการแสวงหาแนวทางการแก,ไขปNญหา มากกว$าการเสนอแนะคําตอบในการแก,ปNญหา๔๐ 

                                         
๓๖ Hogwood, B.W., and Gunn L.A., Policy Analysis for the Real World, (New York: 

Oxford University Press, 1984), pp. 301-305.  
๓๗ Lang, D.W., Critical Path Analysis, (2nd ed. London: Nodder and Stoughton, 1977), p. 

156.  
๓๘  Sapolsky, H.M., The Polar’s System Development: Bureaucratic 

and Programmatic Success in Government, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1972), p. 184.  

๓๙  Albanese, R., Management: Towards Accountability for Performance, 
(Homewood, III ed., 1975), p. 206. 

๔๐  Eddy, W.B., Beyond behavioralism: organization development in public 
management, (Public Personnel Review, 1970), p. 22.  
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การใช,เทคนิคการจัดการโดยวัตถุประสงค� (management by objective - MBO) ของ
ภาคเอกชนมาสู$ภาครัฐ ซ่ึงเปEนปNญหาว$าสามารถใช,ได,หรือไม$ ซ่ึงหากมีวัตถุประสงค�จํานวนมากท่ี
ข,าราชการถูกกําหนดให,นําไปปฏิบัติ ผู,ปฏิบัติเหล$านี้ ส$วนใหญ$จะขาดอํานาจในการควบคุมโดยตรง 
ต$อทรัพยากรท่ีจําเปEนสําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติ การใช,เทคนิค MBO จะต,องคํานึงถึง
องค�ประกอบ 3 ประการ คือ 

ประการแรก การจัดลําดับชั้นของเปOาประสงค�หรือวัตถุประสงค�ตามลําดับสําคัญ เพ่ือให,
เปOาหมายของผู,จัดการแต$ละคนสอดคล,องและสนับสนุนวัตถุประสงค�ขององค�การ 

ประการท่ีสอง MBO ต,องมีลักษณะของการปฏิสัมพันธ� (interactive) บนพ้ืนฐานของการ
ให,คําปรึกษา 

ประการท่ีสาม MBO ต,องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให,ทราบว$าบรรลุ
วัตถุประสงค�ในระดับใด ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ�การปฏิบัติอะไรบ,าง๔๑ 

สรุปได,ว$า แนวทางการวิเคราะห�พฤติกรรมขององค�การย$อมมีผลต$อการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท้ังโดยตรงและทางอ,อม 

4) แนวทางการเมือง (political approach) 
แนวทางเก่ียวกับโครงสร,างองค�การ ระเบียบวิธีการ และพฤติกรรมขององค�การแล,ว 

แนวทางการเมืองเปEนอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญเปรียบเสมือนเปEนรากฐานสําคัญในการ
วิเคราะห�การนํานโยบายไปปฏิบัติ ความหมายของการเมือง มิใช$จํากัดอยู$แต$เพียงการเมืองของพรรค
การเมืองเท$านั้น แต$หมายรวมถึงรูปแบบของอํานาจและอิทธิพลท้ังระหว$างองค�การและภายใน
องค�การ ซ่ึงอาจพิจารณาได,โดยง$าย ในกรณีท่ีการนํานโยบายไปปฏิบัติได,รับการวางแผน การกําหนด
ระเบียบวิธีการ การจัดการ และการใช,เทคนิคเก่ียวกับพฤติกรรมองค�การอย$างเหมาะสมท้ังหมด แต$
ขาดความสนใจต$ออํานาจท่ีแท,จริงทางการเมือง อาจทําให,การนํานโยบายไปปฏิบัติ ไม$ประสบ
ความสําเร็จ จะเห็นได,ว$าการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะของการพ่ึงพาซ่ึง
กันและกัน ดังนั้นนักวิเคราะห�จึงต,องพิจารณาควบคู$กันไปเสมอ นักการเมืองก็เช$นกัน ต,องยอมรับ
ความจําเปEนในการให,ความสนใจอย$างต$อเนื่องต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจต,องมีการแก,ไข
ข,อผิดพลาดในกฎหมายหรือระเบียบท่ีเสนอ เพ่ือให,การนํานโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จตามเปOาประสงค�๔๒ 

5) แนวทางการพิจารณาจากบนลงล=าง (top – down approach) 
ข,อเสนอแนะเพ่ือความสําเร็จ (preseriptions for success)๔๓ หรือแนวทางศูนย�กลาง

นโยบาย (policy – central approach) โดยให,ความหมายว$าเปEนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากทัศนภาพของผู,
กําหนดนโยบาย ท้ังนี้เพราะเปEนเรื่องท่ีให,ความสําคัญกับสิ่งท่ีผู,กําหนดนโยบายพยายามจะทํา หรือ

                                         
๔๑ Hogwood, B.W., and Gunn L.A., Policy Analysis for the Real World, (New York: 

Oxford University Press, 1984), pp. 301-305.  
๔๒ Hogwood, B.W., and Gunn L.A., Policy Analysis for the Real World, (New York: 

Oxford University Press, 1984), pp. 301-305.   
๔๓ Younis, T., and I. Davidson, “The Study of Implementation” In Implementation 

in Public Policy, (Aldershot , U.K.: Dartmouth, ed., 1990), pp. 3-14. 



๒๖ 
 

 

อาจกล$าวได,ว$า แนวทางการพิจารณาจากบนลงล$าง เห็นว$านโยบายถูกกําหนดข้ึนจากส$วนบนและถูก
แปลงไปสู$การปฏิบัติเพ่ือให,ผู,ปฏิบัติระดับล$างนําไปปฏิบัติ๔๔ 

ฐานคติของแนวทางจากบนลงล$างท่ีว$า การนํานโยบายไปปฏิบัติจะได,ผลสูงสุดจากความ
ชัดเจนของสถาบันท่ีกําหนดนโยบายและข,อบังคับ นอกจากนี้ แนวทางนี้ยังสอดคล,องกับแนวคิด
เก่ียวกับตัวแบบการบริหารท่ีสมบูรณ� (model of perfect administration)๔๕ ซ่ึง Hood ได,นําเสนอ
ไว,ว$าเง่ือนไขจากความเปEนไปได,ในการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกและการยอมรับทางการเมือง 
ผสมผสานกับการบริหาร เพ่ือกําหนดการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสมบูรณ�และเปEนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได, Gunn 
ได,อธิบายเ พ่ิมเ ติมในลักษณะเดียว กันกับอุดมคติ เรื่ อง  “การแข$ ง ขันท่ีสมบูรณ�” (perfect 
Competitium) หรือการตัดสินใจโดยหลักเหตุผล (rational decision making) ซ่ึงไม$ปรากฏในโลก
ของความเปEนจริง แต$เพ่ือจุดมุ$งหมายในการปฏิบัติในการช$วยให,ผู,สนใจคิดอย$างเปEนระบบเก่ียวกับ
เหตุผลท่ีทําให,การนํานโยบายไปปฏิบัติล,มเหลว และคิดเก่ียวกับแนวทางท่ีจะปรับปรุงกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิบัติให,มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แต$โดยสาระสําคัญดังท่ีกล$าวมาแล,ว จะเห็นได,ว$า
แนวความคิดดังกล$าวมีลักษณะอุดมคติสูงไม$สอดคล,องกับความเปEนจริง และเปEนไปได,ยากท่ีจะสร,าง
เง่ือนไขให,ครบถ,วนสมบูรณ� 

6) แนวทางการพิจารณาจากล=างข้ึนบน (bottom – up approach) 
แนวทางการเปลี่ยนแปลงอย$างรุนแรง (A radical change) เพราะเปEนแนวทางท่ีเปYด

โอกาสให,บุคลากรระดับล$างมีบทบาทในการตัดสินใจ และการใช,ดุลยพินิจในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ซ่ึงแตกต$างจากแนวทางจากบนลงล$างโดยสิ้นเชิง ดังนั้น จึงถือว$าเปEนแนวทางท่ีก$อให,เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย$างรุนแรงจากแนวทางด้ังเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา โดยแนวทางนี้ให,ความสําคัญในการส$ง
มอบผลลัพธ�นโยบายซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติของบุคลากรระดับล$าง และมีความเห็นว$าความต้ังใจขอ
นโยบายจะยังไม$ได,รับการตอบสนองจนกว$าจะมีการเจรจาต$อรองระหว$างผู,กําหนดนโยบายและผู,นํา
นโยบายไปปฏิบัติ๔๖ 

แนวทางจากบนลงล$าง (top – down view) เปEนอันตรายต$อเปOาประสงค�ของนโยบาย 
เพราะมุ$งเน,นการใช,อํานาจทางการเมือง มากกว$าการจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงเปEนผลให,ทัศนะของ
แนวทางจากบนลงล$าง หลีกเลี่ยงประเด็นท่ีเก่ียวข,องกับความสอดคล,องของงบประมาณท่ีจะต,องใช,ใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติให,สําเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องการกระจายทรัพยากรให,เหมาะสม๔๗ 

                                         
๔๔ Barrett, S., and C. Fudge, Policy and Action, (London: Methuen, eds., 1981), pp. 3-

34.  
๔๕ Sabatier, P.A., Top – down and bottom – up approaches to implementation research: 

A critical analysis and suggested synthesis, Journal of Public Policy, Vol 6 No 1 (1986): 21-48. 
๔๖ Younis, T., and I. Davidson, “The Study of Implementation” In Implementation 

in Public Policy, (Aldershot , U.K.: Dartmouth, ed., 1990), pp. 3-14. 
๔๗ Ham, C., and Hill, M.,The Policy Process in the Modren Capitalist State, (New York: 

St.Martin’s, 1984), pp. 190-204.  
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การเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถส$งเสริมแนวทางการพิจารณาการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจากล$างข้ึนบน ด,วยการขยายบทบาทของผู,ปฏิบัติให,มีส$วนร$วมมากข้ึน๔๘ 

แนวความคิด เ ก่ียว กับความสํ า คัญของผู,ปฏิ บั ติ งานระดับล$ าง  ( street – level 
bureaucrats) และส$งผลให,การจัดทํานโยบายแบบล$างข้ึนบน (bottom - up) มีความสําคัญข้ึนมา๔๙ 

แนวทางการพิจารณาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากล$างข้ึนบน ปNญหาจะได,รับการแก,ไข 
โดยผู,ปฏิบัติท่ีอยู$ใกล,จุดท่ีสัมผัสกับปNญหามากท่ีสุด และบทบาทของนโยบายจะมีผลต$อความสนใจ
โดยตรงของผู,ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบต$อปNญหาสาธารณะ ซ่ึงข้ึนอยู$กับทักษะและดุลยพินิจของผู,ปฏิบัติเปEน
สําคัญ และแนวทางนี้ผู,กําหนดนโยบายไม$ควรจะแสวงหาการควบคุมหรือสั่งการให,ผู,ใต,บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม แต$ควรเปEนผู,จัดหาทรัพยากรในการสนับสนุนและเปYดโอกาสให,ผู,ปฏิบัติใช,ประสบการณ�
จากความชํานาญให,มากท่ีสุด แล,วสนับสนุนโดยใช,กลยุทธ�ด,านงบประมาณ๕๐ 

ป0จจัยท่ีมีอิทธิพลต=อการนํานโยบายไปปฏิบัติให�ประสบความสําเร็จ 
ปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติให,ประสบความสําเร็จข้ึนอยู$กับปNจจัยด,าน

แหล$งท่ีมาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ,อนในการ
บริหารงาน สิ่งจูงใจของผู,ปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติให,
เหมาะสมและพอเพียง๕๑ 

1) แหล=งท่ีมาของนโยบาย (source of the policy) โดยท่ัวไปนโยบายอาจผ$าน
กระบวนการกําหนดนโยบาย (Policy formulation) จนกระท่ังปรากฏเปEนนโยบายในหลายลักษณะ
เพ่ือนําไปปฏิบัติให,บรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีปรารถนา โดยจําแนกให,ชัดเจน ดังนี้ 

ประการแรก ลักษณะของนโยบายอาจกระทําในรูปของการประกาศแถลงการณ�หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงก$อนจะถึงข้ันตอนนี้ นโยบายจะต,องผ$านกระบวนการก$อรูปนโยบาย (policy 
formation) การพัฒนาทางเลือกนโยบาย (policy alternative development) และการตัดสิน
เลือกนโยบาย (policy decision - making) เรียบร,อยแล,ว ดังนั้น นโยบายรูปแบบดังกล$าว จึงถือเปEน
ผลผลิต (outputs) ของระบบการเมือง ซ่ึงมีผลโดยชอบด,วยกฎหมาย (legality) ในการท่ีหน$วยงานท่ี
รับผิดชอบจะต,องนําไปปฏิบัติให,ปรากฏเปEนจริง แต$นโยบายท่ีดีจะต,องมีความชอบธรรม (legitimacy) 
คือ จะต,องมีความถูกต,อง (rightionness) สอดคล,องกับค$านิยมของสังคม (social values) และเปEนท่ี
ยอมรับของประชาชนส$วนใหญ$ 

                                         
๔๘ Hjern, B., and D.D. Porter, Implementation structures: A new unit of administrative 

analysis, Organization Studies, Vol 2 No 3 (1981): 211-227.  
๔๙ Lipsky, M, Street – Level bureaucracy and the analysis of urban reform, (Urban 

Affairs Quarterlys, 1971), p. 6. 
๕๐  Elmore, R., “ Organizational Models of Social Program Implementation” , 

Public Policy, Vol 26 No 2 (1978): 185-228. 
๕๑  Brever, Garry D., and Peter deLeon, The Foundation of Policy Analysis, 

(Homewoods, Illinois: The Dorsey Press, 1983), pp. 171-178.  
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ประการท่ีสอง เนื้อหาสาระสําคัญของนโยบาย จะต,องมีความครอบคลุมต$อประเด็น
ปNญหาต$าง ๆ ท่ีต,องการจะแก,ไข ซ่ึงจะต,องประกอบไปด,วยวัตถุประสงค� มาตรการในการดําเนินการ
และหน$วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให,การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงจะมีความเปEนไปได,สูง 

ประการท่ีสาม ความร$วมมือระหว$างฝvายนิติบัญญัติกับฝvายบริหาร กล$าวคือ นโยบายใดๆ 
ของฝvายบริหารท่ีจําเปEนจะต,องประกาศเปEนกฎหมาย จะต,องได,รับการสนับสนุนหรือเห็นชอบจากฝvาย
นิติบัญญัติ ดังนั้นอาจกล$าวได,ว$า การนํานโยบายไปปฏิบัติตกอยู$ภายใต,อิทธิพลของฝvายบริหารและ
ฝvายนิติบัญญัติโดยปริยาย 

ประการท่ีสี่ บทบาทหน,าท่ีองค�การราชการ มิได,มีเพียงแต$การนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือ 
แก,ไขปNญหาสาธารณะให,ประสบผลสําเร็จเท$านั้น แต$ยังมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มก$อนโยบายและ
พัฒนาทางเลือกนโยบายต$อฝvายการเมืองอีกด,วย ดังนั้นถ,าผู,นําองค�การราชการสนใจต$อปNญหา
ประชาชนอย$างแท,จริง และนําเสนอนโยบายท่ีดีแก$ผู,กําหนดนโยบายก็จะส$งผลต$อการแก,ปNญหาของ
ประชาชนท่ีมีความเปEนไปได,สูง 

ประการสุดท,าย การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาลสูงสุดถือเปEนท่ีสิ้นสุด คือ นโยบาย
สาธารณะท่ีสําคัญของทุกสังคม ดังนั้นองค�การราชการท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงต,อง
ปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลสูงหรือศาลฎีกาท่ีเก่ียวข,องกับงานของตนด,วย 

สาเหตุท่ีนักวิเคราะห�นํานโยบายไปปฏิบัติให,ความสําคัญแหล$งท่ีมาของนโยบาย ว$าเปEน
ปNจจัยกําหนด ท่ีมีผลต$อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะนโยบายก$อเกิดจากฝvายบริหาร
แล,วผ$านความเห็นชอบของฝvายนิติบัญญัติ จึงประกาศใช,เปEนกฎหมายได, ดังนั้น จึงมีอํานาจต$อรองต$อ
กันได, หรือฝvายบริหารอาจใช,อิทธิพลต$อระบบราชการ ผู,รับผิดชอบโดยตรงก็ได,๕๒ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติต,องมีความตระหนักถึงความยุ$งยากเก่ียวกับแหล$งท่ีมาของ
นโยบายอยู$ด,วย คือ อาจมีความขัดแย,งและไม$ส$งเสริมให,การนํานโยบายไปปฏิบัติดําเนินไปได,ด,วยดี 
และในบางครั้งอาจเปEนปฏิปNกษ�ต$อกันจนกลายเปEนอุปสรรคขัดขวางการนํานโยบายไปปฏิบัติมิให,
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงนักวิเคราะห�ต,องพยายามให,เกิดข้ึนน,อยท่ีสุด หรือหลีกเลี่ยงมิให,เกิดข้ึน มิฉะนั้น
จะส$งผลเสียต$อทรัพยากรท่ีจะต,องใช,ในการปฏิบัติ เวลา และโอกาสของประชาชนท่ีไม$ได,รับการ
แก,ปNญหาหรือการแก,ไขอย$างเหมาะสม๕๓ 

2) ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of the policy) เปEนรากฐานสําคัญของความ
มุ$งหมายของนโยบาย หากนโยบายมีเปOาประสงค� (goals) หรือวัตถุประสงค� (objectives) ท่ีชัดเจน
เพียงใดจะยิ่งส$งเสริมให,การนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และนําไปสู$การบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีพึงปรารถนาอย$างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี Berman เรียกว$า “การนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตามแผนงาน” (programmed implementation)๕๔ 

                                         
๕๒  Pressman. J.L., and A. Wildavsky, Implementation, (3rd .ed. Berkely, California: 

University of California Press.Ltd., 1984), p. 12.  
๕๓  Lazin, Frederick Aaron, “The Failure of Federal Enforcement of Civil Rights 

Regulations in Public Housing”, Policy Sciences, Vol 4 No 2 (1973): 263-273. 
๕๔ Berman, P, “The Study of Macro and Micro Implementation”, Public Policy, Vol 26 

No 2 (1978): 157-184. 
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การขาดความชัดเจนและความแน$นอนของนโยบายอาจเกิดข้ึนได, แม,กระท่ังในการ
กําหนดนโยบายโดยข,าราชการระดับสูง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากความสับสนในข,อกฎหมายต$างๆ ส$งผลให,
การตัดสินใจในระดับบุคคลมีผลต$อความคลุมเครือในการกําหนดวัตถุประสงค�ของนโยบาย และอีก
ประการหนึ่ง คือ การขาดการกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการแปลงนโยบายให,เปEน
กิจกรรมการปฏิบัติ๕๕ 

ความมุ$งหมายหรือวัตถุประสงค�เปEนผลลัพธ�ท่ีผู,กําหนดนโยบายต,องการให,เกิดข้ึน เพ่ือ
แก,ปNญหาท่ีปรากฏอยู$ให,บรรลุผล ในขณะท่ีทางด,านนโยบายนั้นจะต,องประกอบด,วยแผนงานและ
โครงการต$างๆ ท่ีได,ออกแบบเพ่ือให,ได,ผลลัพธ�ตามความต,องการ ดังนั้น ผู,กําหนดนโยบายส$วนใหญ$จะ
กําหนดวัตถุประสงค�ไว,อย$างกว,างๆ มีลักษณะท่ัวไปและมีความเปEนนามธรรมสูง เพราะในทางปฏิบัติ
นั้น หากมีการกําหนดรายละเอียดในการดําเนินงานมากไป หรือมุ$งเน,นจุดย$อยมากเกินไป จะทําให,
เปEนการสร,างเง่ือนไขผูกมัดและขาดความยืดหยุ$น ทําให,การบริหารนโยบายไม$สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ�ท่ีแปรเปลี่ยนไป ซ่ึงเปEนการบ่ันทอนมิให,การนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว,อย$างเคร$งครัด อาจทําลายความคิดริเริ่มสร,างสรรค�ของผู,ปฏิบัติได,เช$นกัน๕๖’ ๕๗ 

3) การสนับสนุนนโยบาย (support for the policy) 
การสนับสนุนนโยบายจากผู,ปฏิบัติอาจพิจารณาในแง$ของการเมืองได,ว$ามีกลุ$มท่ีเก่ียวข,อง

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังกลุ$มในรัฐบาล ได,แก$ นักการเมืองท่ีเก่ียวข,อง องค�การราชการท่ี
รับผิดชอบหรือผู,มีอํานาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เปEนต,น ส$วนกลุ$มภายนอกรัฐบาล ได,แก$ 
สมาชิกในเขตเลือกต้ังท่ีเก่ียวข,องกับปNญหา กลุ$มอิทธิพลและกลุ$มผลประโยชน�ท่ีได,รับผลกระทบจาก
ปNญหาและสาธารณชนท่ัวไปเปEนต,น จะต,องมีคําตอบในเชิงนโยบายและต,องพิจารณาทางเลือกในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติให,เหมาะสมว$าจะมีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจําเปEน โดยจัดสรร
จากแหล$งใด ใช,จ$ายมากน,อยเท$าใดต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติอย$างพอเพียง๕๘’ ๕๙ 

การท่ีจะทําความเข,าใจเก่ียวกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติให,ชัดเจนรวมท้ังการ
เตรียมการอย$างเปEนระบบด,วยกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมนั้น การประมาณการผลรวมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดท้ังใน
ด,านบวกและด,านลบของปNจจัยสนับสนุนต$าง ๆ เปEนสิ่งจําเปEนอย$างยิ่ง หากมีค$านิยมทางการเมืองใน
การสนับสนุนนโยบายน,อยเท$าใด โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะเปEนไปตามความต้ังใจของผู,กําหนดนโยบาย

                                         
๕๕ Stevens, Rosemary, and Robert Stevens, “Medicare: Anatomy of a Dilemma”, Law 

and Contemporary Problems, Vol 35 No 2 (1970): 348-425.  
๕๖ Marschak, T., The Role of Project Histories in the Study of R & D. Studies in Thomas 

Marchak, T.K. Glennan, Jr., and R. Summers, Strategy for R & D: Studies in the Microeconomic of 
Development, (New York: Springer Verlag, 1967), p. 208.   

๕๗ Brunner, R.D., Decentralized Energy Policies, Public Policy, Vol 28 No 2 (Winter), 
(1968): 71-91.  

๕๘ Commoner, B., The Policy of Energy, (New York: Alfred A. Knopf. Congresional 
Ouarterly Weekly Report, 1968), p. 166. 

๕๙ Derthick, M., New Towns In – Town, (Washington, D.C.: The Urbam Institute, 1972), 
p. 192.  
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ยิ่งมีน,อยตามไปด,วย แต$มิได,หมายความว$าค$านิยมทางการเมืองจะเปEนสิ่งรับประกันหรือเง่ือนไขของ
ความสําเร็จของนโยบายเสมอไป๖๐ 

4) ความซับซ�อนในการบริหารงาน (complexity of the administration) 
ถ,าผู,กําหนดนโยบายยิ่งเหินห$างจากผู,นํานโยบายไปปฏิบัติ และผู,ได,รับผลกระทบมาก

เพียงใด ท้ังในแนวราบ ได,แก$ ตัวแทนฝvายต$างๆ ของรัฐบาล ซ่ึงแยกกันกําหนดนโยบาย หรือในแนวด่ิง 
ได,แก$ การควบคุมการติดตามและกํากับดูแลการทํางานหรือการประสานงานภายในองค�การ เปEนต,น 
จะเห็นได,ชัดเจนว$ายิ่งจํานวนหน$วยงานหรือองค�การเข,ามาเก่ียวข,องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก
เพียงใด ก็จะยิ่งทําให,กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความยุ$งยาก ซับซ,อนมากข้ึนตามไปด,วย 
ดังนั้น โอกาสท่ีนโยบายนั้น ๆ จะเบ่ียงเบนไปจากความต้ังใจเดิมของผู,กําหนดนโยบายจะมีมากข้ึนตาม
ไปเปEนลําดับ ซ่ึงเปEนอุปสรรคท่ีสําคัญต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ๖๑ 

ประเด็นคําถามท่ีน$าสนใจว$าจะต,องมีปฏิสัมพันธ�กับผู,มีอํานาจตัดสินใจระดับสูงอย$างไร จึง
จะม่ันใจได,ว$าจะทําให,โครงการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีต้ังใจไว, โดยปกติแล,ว ฝvายบริหารจะไม$มีส$วน
เก่ียวข,องกับการปฏิบัติงานในระดับรายละเอียด ดังนั้นแนวความคิดของการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงให,
ความสนใจกับการประเมินผลโครงการ การกําหนดเปOาประสงค� ตลอดจนการพิจารณาในเรื่องของ
ปNจจัยกระตุ,น (motivations) และสิ่งจูงใจ (incentives) ของผู,นํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให,บรรลุผล
ตามเปOาหมายท่ีต,องการ ดังนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติให,มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีกําหนด
ไว, จึงต,องพยายามหลีกเลี่ยงการใช,องค�การท่ีมีความซับซ,อนสูงหรือมีสายการบังคับบัญชายาวเกินไป 
และมีจํานวนหน$วยงานท่ีเก่ียวข,องมากเกินไป๖๒ 

5) ส่ิงจูงใจสําหรับผู�ปฏิบัติ (incentives for implementors) 
การสร,างสิ่งจูงใจของฝvายบริหารต$อผู,ปฏิบัติ ถือว$าเปEนประเด็นท่ีเก่ียวข,องโดยตรง และมี

ส$วนกระตุ,นท่ีจะทําให,ผู,ปฏิบัติมีความมุ$งม่ันท่ีจะทํางานให,สําเร็จ (work and motivation) และมี
ข,อสังเกตว$าในระบบราชการเปEนระบบท่ีขาดการรับรู,เรื่องข,อมูลข$าวสารเก่ียวกับ “สัญญาณด,าน
การตลาด” (market signals) ทําให,ยากลําบากท่ีจะเข,าใจว$าอะไรคือสิ่งจูงใจสําหรับผู,นํานโยบายไป
ปฏิบัติ อะไรคือรางวัลหรือการลงโทษท่ีผู,ปฏิบัติจะได,รับ สําหรับการให,บริการท่ีดีหรือบริการท่ีไม$ดี๖๓ 

สิ่งจูงใจมีความสําคัญต$อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติดังกล$าวมาแล,ว จึงจําเปEน
สําหรับองค�การในการจัดสรรสิ่งจูงใจ (organizational incentives) เพ่ือส$งเสริมความสําเร็จในการ

                                         
๖๐ Allison, G., Essence of Decision, (Boston: Little, Brown, 1971), p. 172.  
๖๑  Pressman, J.L., and A. Wildavsky, Implementation, (3rd ed. Berkely, California: 

University of California Press.Ltd., 1984), p. 12. 
๖๒ Banfielf, Edward C., “Revenue Sharing in Theory of Practice”, The Public Interest, 

(Spring), (1971): 268. 
๖๓ Halperin, M.H., and A.Kanter, Reading in American foreign Policy: A Bureaucratic 

Perspective, (Boston: Little, Brown, eds., 1973), p. 185.  
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นํานโยบายไปปฏิบัติมากข้ึน อย$างไรก็ตามในฐานะของสิ่งจูงใจ หากการจัดสรรงบประมาณไม$มีระบบ
อย$างชัดเจนเพียงพอ อาจส$งผลให,เกิดแผนงานท่ีผิดพลาดได, แม,ว$าจะมีเปOาหมายท่ีดียิ่งก็ตาม๖๔ 

สิ่งจูงใจในแง$ลบ (negative incentives) มิได,ทําให,เกิดแรงจูงใจอย$างเพียงพอท่ีจะทําให,
มีการนํานโยบายไปปฏิบัติอย$างต$อเนื่อง แต$การปฏิบัติจะสําเร็จลุล$วงไปได,ด,วยดี หากมีสิ่งจูงใจในแง$
บวก (positive incentives) ท่ีทําให,ผู,ปฏิบัติเกิดขวัญและกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอย$างเต็มกําลัง
ความสามารถ ดังนั้น จึงกล$าวได,ว$าปNจจัยสิ่งจูงใจต$อผู,ปฏิบัติมีอิทธิพลอย$างสําคัญต$อความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ๖๕ 

6) การจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) 
ทรัพยากรเปEนปNจจัยท่ีมีความสําคัญต$อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติไม$ยิ่ง

หย$อนไปกว$าปNจจัยอ่ืน กล$าวคือ แผนงานหรือโครงการใดแม,จะมีปNจจัยอ่ืนครบถ,วน แต$ถ,าขาดปNจจัย
เรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล$าวได,ว$าแผนงานและโครงการดังกล$าวได,ประสบความล,มเหลว 
ต้ังแต$ยังไม$เริ่มต,นลงมือปฏิบัติ๖๖ 

ทรัพยากรในการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายรวมถึง ท้ังเงินทุน เวลา และบุคลากร 
ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ�ท่ีจําเปEนต$างๆ แต$ในสังคมท่ัวไปนั้น มักพบว$ามีทรัพยากรไม$เพียงพอ
ต$อการพัฒนาโครงการต$างๆ เพราะทุกสังคมล,วนมีทรัพยากรจํากัด ดังนั้นการใช,ทรัพยากรท่ีถูกต,อง 
จึงต,องคํานึงถึงการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการ รวมท้ังกลยุทธ�ในการใช,ทรัพยากร
ให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข,อจํากัดซ่ึงเกิดจากการมีทรัพยากรอย$างจํากัดนี้ มีอิทธิพลต$อการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปEนอย$างมาก ข,อจํากัดนี้ จํานวนเงินและเวลาท่ีจะต,องจัดสรรสําหรับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ และการกระจายทรัพยากรดังกล$าวอย$างเหมาะสมด,วย๖๗ 

ปNจจัยท่ีมีผลกระทบต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ข$าวสารนโยบายซ่ึงควรมีความ
ชัดเจนและสอดคล,องกับเปOาประสงค� ความหลากหลายของหน$วยงานท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ มุมมองและอุดมคติของผู, กําหนดนโยบาย ทรัพยากรและการวางแผนทางการเมือง 
Hambleton ยืนยันว$าถ,าปNจจัยต$างๆ มีความเหมาะสมจะส$งเสริมให,การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความสําเร็จด,วยดี๖๘ 

                                         
๖๔  Bardach, E., Implementation Studies and the Study of Implementation, 

Presented at the 1980 meetings of American Policy Science Association, (University of California: 
Berkeley, 1980), pp. 12-13. 

๖๕  McLaughlin, Milbrey Wallin, Evaluation and Reform: The Elementary and 
Secondary Education Act of 1965, (Title I Cambridge, Massachusett: Balinger, 1975), p. 172.  

๖๖ สมบัติ  ธํ ารง ธัญวงศ� ,  นโยบายสาธารณะ: แนวคิดการวิ เคราะห%และกระบวนการ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เสมาธรรม, 2546), หน,า ๓๙๘-๔๑๓.  

๖๗  Brever, Garry D., and Peter deLeon, The Foundation of Policy Analysis, 
(Homewoods, IIIinois: The Dorsey Press, 1983), pp.171-178.  

๖๘  Hambleton, R., Planning Systems and Policy Implementation, Journal of 
Public Policy, Vol 3 No 4 October, (1983): 406.  
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ปNจจัยท่ีมีผลต$อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และชี้ให,เห็นว$าความสําเร็จของ
โครงการสามารถวัดได,จากร,อยละของการบรรลุเปOาหมาย ความต$อเนื่องทางทฤษฎี ความต่ืนตัวและ
ประสบการณ�ของกลุ$มเปOาหมาย การศึกษาของ Berman ยังเน,นให,เห็นว$าการมีส$วนร$วมของ
ผู,เก่ียวข,องเปEนปNจจัยสําคัญต$อความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติด,วย๖๙ 

ความสลับซับซ,อนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมถึงองค�การและ
ผู,เก่ียวข,องต$าง ๆ ท่ีล,วนแต$มีความคาดหวังและเปOาหมายท่ี แตกต$างกันไป แต$จําเปEนท่ีจะต,องเข,ามา
ปฏิบัติงานร$วมกันหรือมีปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน ในระดับใดระดับหนึ่ง องค�การและผู,เก่ียวข,อง
เหล$านั้น ต$างก็มีบทบาทและอิทธิพลต$อผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติมากหรือน,อยต$างกันไป แต$ไม$
มีใครท่ีจะสามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการนํานโยบายไปปฏิบัติได,ด,วยตนเองท้ังหมด องค�การ
และผู,เก่ียวข,องเหล$านั้น ได,แก$ ฝvายการเมือง ระบบราชการ ข,าราชการ ผู,รับบริการ หรือผู,ได,รับผล
จากนโยบาย 

1) ฝoายการเมือง ในท่ีนี้ครอบคลุมถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี สองสถาบันหลักนี้ อาจ
กล$าวได,ว$า มีความสําคัญในการกําหนดขอบเขตในการนํานโยบายไปปฏิบัติของระบบราชการ โดยการ
ออกกฎหมาย หรือกําหนดข้ึนเปEนมติคณะรัฐมนตรี การออกกฎกระทรวง ตลอดจนวางระเบียบ
ข,อบังคับต$างๆ เพ่ือให,หน$วยราชการท่ีเก่ียวข,องถือเปEนแนวทางปฏิบัติ ในอีกนัยหนึ่ง ท้ังสองสถาบันนี้ 
ถือได,ว$าเปEนฝvายท่ีริเริ่มกําหนดหรือเสนอนโยบายจัดสรรงบประมาณ หรือรับข,อเรียกร,องปNญหาจาก
กลุ$มผลประโยชน� กลุ$มการเมือง หรือประชาชนโดยท่ัวไป มาแปลงเปEนนโยบายเพ่ือให,ฝvายข,าราชการ
ประจํารับไปปฏิบัติ โดยปกติท้ังสองสถาบันนี้ มักจะไมให,ความสนใจหรือมีส$วนเก่ียวข,องในการ
กําหนดรายละเอียดของกระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัติมากนัก ส$วนท่ีค$อนข,างจะให,ความ
สนใจก็คือ การพิจารณาว$าหน$วยราชการใดท่ีมีความสามารถ มีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะเปEน
ผู,รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติได, หลังจากท่ีนโยบายนั้น ๆ ดําเนินไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ฝvาย
การเมืองอาจเข,ามามีบทบาทเก่ียวข,องในแง$ของการพิจารณาปรับปรุงนโยบาย พิจารณาว$านโยบาย
นั้นควรจะยุติ (terminate) หรือควรได,รับการสนับสนุนต$อไป ในทางกลับกันหน$วยราชการท่ี
รับผิดชอบก็จะพยายามสร,างความสัมพันธ�อันดีกับฝvายการเมือง เพ่ือให,เห็นว$าการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นเปEนไปด,วยความเรียบร,อย มีความสําเร็จเกิดข้ึนในระดับใดระดับหนึ่ง ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาความ
สนับสนุนในการดําเนินงานต$อไป 

สําหรับประเทศไทย เราจะเห็นได,ว$า ฝvายการเมืองท่ีมีบทบาทท่ีสุด ได,แก$ คณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงรวมถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ,ากระทรวง นโยบายต$างๆ มักได,รับการริเริ่มผ$านทางเจ,า
กระทรวงไปสู$คณะรัฐมนตรีและถูกกําหนดโดยคณะรัฐมนตรี การมอบหมายให,มีหน$วยงานท่ี
รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะในนโยบายท่ีสําคัญ ๆ ก็มักจะทําโดยผ$านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การควบคุมติดตามผลการปฏิบัติมักจะเปEนความรับผิดชอบร$วมกันของ
กระทรวงท่ีเก่ียวข,องบางนโยบาย เช$น นโยบายยกระดับราคาข,าวเปลือก มีผู,เก่ียวข,องหลายกระทรวง 

                                         
๖๙ Berman, P, “The Study of Macro and Micro Implementation”, Public Policy, Vol 26 

No 2 (1978): 157-184. 
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เช$น กระทรวงพาณิชย� กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เปEนต,น ขอบข$ายของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติก็จะมีการแบ$งแยกกันโดยเฉพาะตามหน,าท่ีหลักของกระทรวงเหล$านั้น 

2) ระบบราชการ ได,แก$ หน$วยงานต$างๆ ของรัฐ ถือได,ว$าเปEนองค�การท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังใน
กระบวนการของการกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพราะระบบราชการเปEนท้ังผู,เก็บ
รวบรวม วิเคราะห� และปOอนข,อมูลต$างๆ ไปให,ฝvายการเมือง และโดยเฉพาะประเทศไทยระบบราชการ
จะเปEนผู,ครอบงําระบบการเมืองอย$างเห็นได,ชัด ท้ังนี้เพราะฝvายการเมืองไม$มีสมรรถนะ เพียงพอใน
การได,มาซ่ึงข,อมูลต$าง ๆ ดังนั้นความจําเปEนท่ีต,องพ่ึงพาระบบราชการจึงมีมาก ในบางกรณีระบบ
ราชการก็ได,มีการกําหนดแผนงานและโครงการต$าง ๆ ไว,ก$อนแล,วเปEนระยะเวลานาน แผนงานและ
โครงการต$างๆ ก็มีกําหนดเวลาหลาย ๆ ปi เช$น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ในส$วนของ
ข้ันการนํานโยบายไปปฏิบัติ ฝvายท่ีมีอิทธิพลมากก็หนีไม$พ,นระบบราชการ เพราะคุณสมบัติสําคัญอย$าง
หนึ่ง คือ เม่ือเปรียบเทียบกับภาคเอกชน ก็คือการปราศจากคู$แข$งขันท่ีหลากหลาย และปNญหาการ
ขาดทุนไม$ใช$เปEนปNญหาท่ีจะนําไปสู$ความสิ้นสุดหรือจุดจบของหน$วยราชการเหมือนกับหน$วยงานธุรกิจ 
การเปEนผู,รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงเปEนภารกิจหลักของระบบราชการ กล$าวโดยย$อ 
คือ อํานาจความแข็งแกร$งของระบบราชการมีมากจนยากท่ีจะควบคุมได, นโยบายการปฏิบัติใด ๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับการ “เชือดเนื้อ” ตัวเองของระบบราชการจึงไม$สามารถได,รับการนําไปปฏิบัติให,เกิดผล
อย$างจริงจังได, จนเปEนท่ียอมรับของสังคมไทยและฝvายการเมืองแล,วว$าระบบราชการไทยมีอํานาจแข็ง
กล,ามากข้ึน ๆ จนยากท่ีจะยอมให,ผู,ใดไปแตะต,องได, ไม$มีหน$วยงานใดท่ีต,องการให,มีการปรับปรุง
เกิดข้ึนเม่ือมีการกระทบผลประโยชน�ในหน$วยงานของตน มีการพูดกันแต$ในเรื่องของตนเองและ
ผลประโยชน�ของตน มีการคุกคามกันด,วยพลังคนในส$วนราชการของตนเองมากกว$า จะพูดกันถึงความ
ถูกต,องตามเหตุผลและประโยชน�ของชาติ แต$ละหน$วยงานต$างๆ ก็แอบอ,างความสําคัญยิ่งใหญ$ของตน 
และเคยชินท่ีได,เคยมีอํานาจอยู$ในอาณาจักรของตนจึงย$อมข้ึนอยู$กับการควบคุมของใครไม$ได, ส$วนใน
ด,านความสัมพันธ�หรือความเก่ียวข,องของหน$วยราชการด,วยกันเอง ก็เปEนปNญหาอย$างมากในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ นโยบายใดๆ ท่ีต,องอาศัยความร$วมมือหรือการประสานการปฏิบัติกับหน$วยราชการ
หลายๆ หน$วยแล,ว นโยบายนั้นมักจะมีแนวโน,มว$าจะประสบความล,มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เพราะมีความขัดกันในวิธีการบรรลุเปOาหมาย เนื่องจากทัศนภาพ ผลประโยชน� และวัตถุประสงค�หลัก
ของหน$วยราชการท่ีแตกต$างกัน หรืออาจเปEนเพราะการวางเฉย ไม$ร$วมมือ ไม$เก่ียวข,อง ไม$ถือเปEนธุระ 

3) ข�าราชการ (bureaucrats) ในฐานะบุคคล การเก่ียวข,องกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
อาจแบ$งได,หลายระดับ เช$น ผู,บริหารระดับสูง ผู,บริหารโครงการ ผู,ให,บริการตามโครงการ บุคคล
เหล$านี้ โดยท่ัวไปอาจกล$าวได,ว$า ต$างก็มีแรงจูงใจ เปOาหมาย และค$านิยมท่ีแตกต$างกัน ความแตกต$าง
เหล$านี้ อาจจะเปEนท่ีมาของพฤติกรรมของแต$ละบุคคลท่ีแตกต$างกัน ในส$วนท่ีเก่ียวกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ อาจกล$าวได,ว$าผู,บริหารระดับสูงของหน$วยงานจะมีความสําคัญอย$างมากในแง$ท่ีว$าจะให,
ความสนับสนุนและอุทิศตนให,กับนโยบายนั้นๆ อย$างไร ผู,บริหารระดับสูงของหน$วยงาน จึงถือว$าเปEน
หัวรถจักรหรือหัวเรือใหญ$ท่ีจะส$งผลให,การนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติประสบอุปสรรคหรือความ
ราบรื่นเพียงใดในระดับหนึ่ง เช$นเดียวกันกับผู,บริหารโครงการก็เหมือนกับหัวเรือขนาดกลางท่ีจะแปลง
ความสนับสนุนหรือเจตนารมณ�ของผู,บริหารระดับสูงให,เปEนผล จะต,องเปEนผู,นําของข,าราชการท่ีมี
หน,าท่ีท่ีจะต,องให,บริการหรือดําเนินงานตามโครงการ สําหรับข,าราชการระดับล$าง ซ่ึงเปEนผู,ให,บริการ
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หรือดําเนินงานตามโครงการถือได,ว$าเปEนผู,มีบทบาทสําคัญอย$างมากในกระบวนการการนํานโยบาย
ไปสู$การปฏิบัติ๗๐ 

ข,าราชการในระดับกลาง ขาดความรู,ความเข,าใจในการนําเอานโยบายมาแปลงเปEนแผน 
แผนงาน และโครงการ เพ่ือนําไปสู$การปฏิบัติ และแม,จะมีการฝ�กอบรมให,ความรู,อย$างแพร$หลาย แต$ก็
ไม$เพียงพอ ข,าราชการส$วนใหญ$ยังขาดทักษะทางการบริหาร ซ่ึงผลของการท่ีข,าราชการขาดความรู,
ทักษะในการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติ เช$น กรณีของประเทศไทย เปEนเหตุให,ข,าราชการไม$ทราบว$า
จะทํางานเริ่มต,นท่ีจุดใด ข,อผิดพลาดต$าง ๆ ไม$สามารถตรวจสอบได, ไม$มีเกณฑ�ของการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ทําให,ข,าราชการไม$สามารถจะปฏิบัติหน,าท่ีของการเปEนเครื่องมือให,กับฝvาย
การเมืองในการบรรลุเปOาหมายท่ีกําหนดไว,ได,๗๑ 

4) ผู�รับบริการหรือผู�ท่ีได�รับผลจากนโยบาย 
ผู,ได,รับผลประโยชน�หรือผู,เสียประโยชน� กลุ$มเหล$านี้ถือเปEนฝvายท่ีมีความสําคัญต$อการนํา

นโยบายไปสู$การปฏิบัติท่ีจะละเลยไม$สนใจไม$ได, โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีลักษณะพหุนิยม (pluralistic 
society) ในทางปฏิบัติ การละเลยไม$สนใจ บางครั้งทําให,การนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติบางเรื่องไม$
สามารถบังเกิดผลได, ดังปรากฏในกรณีของประเทศไทยท่ีการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติ บางเรื่องไม$
สามารถบังเกิดผล เพราะในเบ้ืองต,นไม$ได,ให,ความสนใจ ไม$ได,ให,ความสําคัญกับกลุ$มผู,ได,รับผลจาก
นโยบาย ผลก็คือเวลาท่ีมีการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะได,รับการคัดค,านต$อต,าน ไม$เห็นด,วยจากกลุ$มผู,
ได,รับผลจากนโยบาย ซ่ึงอาจมีท้ังผู,ได,รับประโยชน�และเสียประโยชน�๗๒ 

ในประเทศท่ีมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีผ$านการพัฒนามาเปEนเวลานาน เช$น 
ในสหรัฐอเมริกา บทบาทของกลุ$มผู,รับบริการหรือกลุ$มผู,ได,รับประโยชน�จะมีมากข้ึน กลุ$มเหล$านี้จะถือ
ว$าเปEนกลุ$มอิทธิพล ซ่ึงมักจะได,รับการหนุนหลังจากท้ังนักการเมือง เพ่ือประโยชน�ในการเลือกต้ัง และ
จากหน$วยราชการ เพ่ือให,การดําเนินงานของตนได,รับการสนับสนุนทางด,านงบประมาณอย$างต$อเนื่อง 
ในทํานองเดียวกัน กลุ$มท่ีเสียประโยชน�หรือต,องการจะได,รับประโยชน�จากนโยบาย ก็จะพยายามเข,า
มามีบทบาทในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยแสวงหาการสนับสนุนจากนักการเมือง 
ตลอดจนหน$วยราชการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงกัน ดังนั้นเราจะเห็นได,ว$า ในกระบวนการของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะของปฏิสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึน จึงมิใช$เรื่องของคําสั่งและการเชื่อฟNง แต$เปEน
การปฏิสัมพันธ�ในลักษณะของความเท$าเทียมกัน ซ่ึงเน,นการต$อรอง (bargain) และการประสาน
ประโยชน�เปEนสําคัญ 

ในภาพรวมจะเห็นได,ว$า องค�การและผู,เก่ียวข,องในกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ จะมีบทบาทและปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกันและกันในแง$มุมท่ีแตกต$างกันไป ไม$ว$าจะเปEนฝvายการเมือง 
ระบบราชการท้ังในส$วนกลาง ส$วนภูมิภาค และส$วนท,องถ่ิน ข,าราชการในแต$ละระดับ รวมตลอดถึง

                                         
๗๐ วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ห,างหุ,นส$วนจํากัด สหาย

บล็อกและการพิมพ�, 2543), หน,า ๓๔-๓๘..  
๗๑ อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร% : ลักษณะวิชาและมิติต=างๆ, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�เสมาธรรม, 2543), หน,า ๗๘.  
๗๒ จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห%นโยบาย ,  (นนทบุรี :  สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2547), หน,า ๑๙๐–๑๙๑.   



๓๕ 
 

 

ผู,รับบริการ ผู,ได,รับประโยชน�และหรือผู,เสียประโยชน� ในรายละเอียดบทบาทขององค�การและ
ผู,เก่ียวข,องเหล$านี้ ยังมีความแตกต$างในแต$ละประเภทของนโยบายอีกด,วย โดยครอบคลุมถึงนโยบาย
ประเภทใหญ$ ๆ 4 ประเภทด,วยกัน คือ ประเภทท่ีหนึ่ง นโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรหรือ
ผลประโยชน�ต$อสังคมส$วนรวม (distributive policies) ประเภทท่ีสอง นโยบายท่ีเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรเสียใหม$ เพ่ือให,เกิดประโยชน�แก$ผู,เสียเปรียบในสังคมมากยิ่งข้ึน (redistributive policies) 
ประเภทท่ีสาม นโยบายท่ีเก่ียวกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือภาคเอกชน เพ่ือประโยชน�ต$อ
สังคมส$วนรวม (protective regulatory policies) และประเภทท่ีสี่ นโยบายท่ีเก่ียวกับการจํากัดหรือ
เลือกให,สิทธิในการบริการ หรือผลประโยชน�แก$กลุ$มหนึ่งกลุ$มใดโดยเฉพาะซ่ึงแข$งขันกันและกัน 
(competitive regulatory policies) เช$น ในส$วนของฝvายการเมือง นโยบายท่ีเก่ียวกับการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลหรือภาคเอกชน เพ่ือประโยชน�ต$อสังคมส$วนรวม ฝvายการเมืองจะเข,าไป
แทรกแซงเก่ียวข,องโดยตรงในกรณีท่ีนโยบายการควบคุมนั้น ได,รับการวิพากษ�วิจารณ�หรือร,องทุกข� ท้ัง
ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติไม$เปEนผลหรือท้ังในกรณีท่ีมีการควบคุมมากเกินไป จนฝvายท่ีถูกควบคุมรู,สึกว$า
ไม$ได,รับความเปEนธรรม อาจเปEนไปในลักษณะของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในบางกรณีหน$วย
ราชการส$วนกลางอาจจะเปEนผู,ควบคุมหรือสนับสนุนในขณะท่ีหน$วยราชการส$วนภูมิภาคและท,องถ่ิน 
เปEนผู,ปฏิบัติ ในอีกนัยหนึ่ง ระดับของความสําคัญของหน$วยราชการแต$ละแห$งอาจมีความแตกต$างกัน 
ข้ึนอยู$กับลักษณะของการออกแบบรายละเอียดของโครงการท่ีถูกนําไปปฏิบัติ เปEนต,น๗๓ 

กระบวนการในการนํานโยบายไปสู=การปฏิบัติ จะมีอยู$ 2 ระดับ ดังนี้ คือ 
1) ระดับมหาภาค (macro) 
กระบวนการในการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติระดับมหภาค ออกเปEน 2 ข้ันตอน๗๔ 
ข้ันตอนแรก เปEนข้ันตอนการแปลงนโยบาย (Policy) ออกมาเปEนแผน (Plan), แผนงาน 

(Program), โครงการ (Project), กิจกรรมและงาน วรเดช จันทรศร กล$าวเสริมว$าโดยท่ัวไปข้ันตอนนี้
เริ่มข้ึนเม่ือมีการกําหนดนโยบายในรูปของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือกฎกระทรวงในรูปใดรูปหนึ่ง 
แล,วก็จะมีการระบุให,หน$วยราชการใดหน$วยราชการหนึ่งเปEนผู,รับผิดชอบ ข้ันตอนนี้ถือเปEนข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญ ความสําเร็จของนโยบายจะข้ึนอยู$กับความชัดเจนของนโยบาย ความสัมพันธ�ของ
เปOาหมายประกอบกับหน$วยงานท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย มีความเข,าใจในวัตถุประสงค�ของ
นโยบาย ตลอดจนให,ความร$วมมือกับฝvายการเมือง และมีความจริงใจท่ีจะนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติ
เพียงใด เม่ือหน$วยงานรับทราบถึงภารกิจ ความรับผิดชอบท่ีพึงมีต$อการนํานโยบายนั้น ๆ มาสู$การ
ปฏิบัติก็จะดําเนินการแปลงนโยบายเปEนแผน แผนงานและโครงการ 

ข้ันตอนท่ีสองเปEนข้ันการดําเนินงานหรือข้ันตอนการยอมรับของหน$วยงานในส$วนกลาง
หรือการบริหารราชการส$วนกลาง ท่ีเม่ือนํานโยบายมาสู$การปฏิบัติในรูปของการแปลงนโยบายออก
ตามข้ันตอนท่ีได,กล$าวมาแล,ว แต$การนํานโยบายบางนโยบายไปสู$การปฏิบัติในหน$วยงานระดับภูมิภาค

                                         
๗๓ วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ห,างหุ,นส$วนจํากัด สหาย

บล็อกและการพิมพ�, 2543), หน,า ๓๔–๓๘.  
๗๔ จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห%นโยบาย ,  (นนทบุรี :  สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2547), หน,า ๑๙๐-๑๙๑.  



๓๖ 
 

 

และท,องถ่ินทําได,ไม$ง$ายนักสาเหตุมาจากการยอมรับของประชาชนผู,เก่ียวข,อง เปEนสําคัญ ท้ังนี้ เพราะ
การไม$ยอมรับการนํานโยบายมาสู$การปฏิบัติจะนํามาซ่ึงการเคลื่อนไหวเดินขบวนประท,วง โดยเฉพาะ
จากประชาชน ตรงนี้ส$วนกลางคงต,องหาวิธีการท่ีจะทําให,หน$วยงานในระดับท,องถ่ินรวมท้ัง ผู,ท่ี
เก่ียวข,องกับนโยบายดังกล$าวยอมรับ เพราะเรื่องนี้อาจเปEนเรื่องของความขัดแย,งในผลประโยชน�
ระหว$างรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท,องถ่ินกลุ$มต$าง ๆ หรือหน$วยงานท,องถ่ิน และวรเดช  
จันทรศร เสริมว$าหากทรัพยากรมีไม$พร,อม ความล$าช,าในการดําเนินโครงการก็ย$อมเกิดข้ึน หรือในทาง
กรณีหากนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติท่ีส$วนกลางได,กําหนดข้ึนมีความไม$สอดคล,องกับความ
ต,องการหรือประโยชน�ของท,องถ่ิน ก็เพียงเปEนลักษณะท่ีแค$สักแต$รับเพราะหลีกเลี่ยงไม$ได, ทําให, ผล
การปฏิบัติอาจแตกต$างไปจากแนวทางท่ีกําหนดไว, 

2) ระดับจุลภาค (micro) 
กระบวนการข้ันตอนในการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติในระดับจุลภาค มี 3 ข้ันตอนย$อย 

คือ ข้ันระดมพลัง (Mobilization) ข้ันการปฏิบัติ (Delivever Implementation) และข้ันสุดท,าย คือ 
การสร,างความเปEนป�กแผ$นหรือความต$อเนื่อง (Institutionalzation or Continuation)๗๕ 

ข้ันระดมพลังนั้น เปEนข้ันตอนท่ีหน$วยงานระดับท,องถ่ินจะดําเนินใน 2 กิจกรรม คือ การ
พิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุน และพบว$าความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู$
การปฏิบัติ จะต,องได,รับการสนับสนุนจากประชาชนและกลุ$มผลประโยชน�ในท,องถ่ิน ซ่ึงโดยท่ัวไปการ
สนับสนุนเปEนไปในรูปของแผนงานหรือโครงการ บางครั้งอาจจะเปEนการสนับสนุนในรูปของวิชาการ
หรือด,านเทคนิค หรือด,านการบริหารจัดการจากประชาชน จากผู,นําชุมชน จากองค�กรชุมชนใน
ท,องถ่ิน ข้ันตอนท่ีสองข้ันปฏิบัติ เม่ือข้ันแรกมีการยอมรับ ข้ันตอนนี้ก็เปEนข้ันของการปฏิบัติจริง การ
สร,างความสําเร็จข้ันนี้ ข้ึนอยู$กับการแสวงหาวิธีการในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพ่ือปรับแผนงานและ
หรือโครงการให,สอดคล,องกับความต,องการของท,องถ่ิน อีกท้ังหน$วยงานในท,องถ่ินเองก็ต,องแสวงหา
วิธีการท่ีจะปรับพฤติกรรมของผู,ปฏิบัติให,เข,ากับแผนงานและหรือโครงการนั้นๆ ด,วยและข้ันตอนท่ี
สามสร,างความเปEนป�กแผ$นหรือความต$อเนื่อง๗๖ วรเดช จันทรศร ให,ข,อสรุปว$าข้ันตอนนี้ผู,บริหารใน
ระดับท,องถ่ินจะต,องเปEนตัวนําในการชักจูงให,ผู,ปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายอย$างต$อเนื่อง ใน
ส$วนของผู,ปฏิบัติเองก็จะต,องพร,อมและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้น โดยเสมือนหนึ่งเปEนภารกิจ
ประจําวัน เก่ียวกับเรื่องนี้ในกรณีของประเทศไทย บางนโยบายถ,านโยบายนั้น ๆ มีความต$อเนื่องและ
หน$วยงานในระดับท,องถ่ินยอมรับเช$นเดียวกับประชาชน องค�กรชุมชนในระดับท,องถ่ินท่ีเห็นว$า
นโยบายนั้นๆ สอดคล,องกับความต,องการของพวกตน กล$าวคือ นโยบายนั้น ๆ สามารถตอบสนอง
ความต,องการของพวกตนได, การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีสามเปEนเรื่องท่ีเกิดข้ึนได, แต$ในทางปฏิบัติ

                                         
๗๕ Berman, P, “The Study of Macro and Micro Implementation”, Public Policy, Vol 26 

No 2 (1978): 157-184. 
๗๖ Van Horn, C.E., and D.S. Van Meter, The Implementation of Intergovernmental Policy, 

Charles O. Jones and Robert D. Thomas eds., Public Policy Making in a Federal System, (California: 
Sage Publications, Inc., 1976), pp. 52-64. 
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นโยบายหลายนโยบายเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบาย 
นั้น ๆ ก็ไม$ได,รับการดําเนินการหรือสานต$ออีกต$อไป ในกรณีดังกล$าวข้ันตอนนี้ก็เกิดข้ึนไม$ได,๗๗ 

ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Model) 
การเมืองกับการบริหารควรแยกกันอย$างเด็ดขาดเพราะถือว$าฝvายการเมืองเปEนฝvาย

กําหนดนโยบาย ส$วนฝvายบริหารเปEนฝvายท่ีมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนั้นการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจึงเปEนเรื่องของฝvายบริหารโดยเฉพาะ ฝvายการเมืองไม$ควรเข,าไปแทรกแซง แต$อย$างไรก็ตาม
การแยกฝvายการเมืองซ่ึงเปEนผู,กําหนดนโยบายกับฝvายบริหารซ่ึงเปEนฝvายนํานโยบายไปปฏิบัติออกจาก
กันเปEนเรื่องท่ีเปEนไปได,ค$อนข,างยากยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาด,วยแล,ว ฝvายการเมืองกับฝvายบริหาร
เกือบจะแยกกันไม$ได,เลย ต$างฝvายต$างก,าวก$ายกันและกัน บ$อยครั้งท่ีพบว$าฝvายข,าราชการประจํากลับ
เข,าไปครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ เพราะเปEนผู,ท่ีมีทักษะความรู,และเชี่ยวชาญใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข,องมากกว$าฝvายการเมือง นอกจากนั้นในบางครั้งข,าราชการประจําต,องบริหารงาน
ภายใต,ความคลุมเครือของนโยบายและตัวบทกฎหมายทําให,ต,องใช,ดุลยพินิจในการดําเนินการหรือไม$
ดําเนินการใด รวมท้ังยังสามารถตีความนโยบายของรัฐบาลว$าควรนําไปปฏิบัติในลักษณะใดอีกด,วย 
ดังนั้นจึงทําให,เกิดตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดข้ึนได,หลายรูปแบบ แต$ละแบบไม$มีหลักฐาน
ยืนยันว$าสามารถใช,ได, กับทุกสถานการณ� ข้ึนอยู$ กับผู, กําหนดนโยบาย องค�กรท่ีนําไปใช,และ
ส$วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,องว$ามีความเหมาะสมและสมประโยชน�ของการนําไปปฏิบัติหรือไม$ 
เพียงใด๗๘ ท่ีพอสรุปได, มีดังต$อไปนี้ 

๑) ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) 
ตัวแบบท่ีเน,นประสิทธิภาพของระบบการวางแผนงานและควบคุมผลงาน โดยหน$วยงานท่ี

รับผิดชอบในการบริหารนโยบายจะต,องกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค� กลยุทธ� และเปOาหมาย ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รวมท้ังการมอบหมายงานแก$ฝvายต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง สร,างระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน การให,รางวัลตอบแทน และการลงโทษท่ีสอดคล,องสัมพันธ�กัน๗๙ 

ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนหน,าท่ีขององค�การของรัฐ ซ่ึงมีระบบราชการเปEน
หลัก มีหลายหน$วยงาน มีวัตถุประสงค�หลักชัดเจนจนเปEนท่ีเข,าใจของหน$วยงานท่ีเก่ียวข,อง มี
เปOาหมายชัดเจน หากมีหลายเปOาหมายต,องจัดลําดับความเร$งด$วน ไม$ให,เปOาหมายขัดกันเอง 
ประกอบด,วยความร$วมมือของทุก ๆ ฝvาย๘๐ ดังแผนภาพท่ี ๒.1 

 
 

                                         
๗๗ วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ห,างหุ,นส$วนจํากัด สหาย

บล็อกและการพิมพ�, 2543), หน,า ๓๙–๔๒. 
๗๘  White, L.D., Introduction to the Study of Public Administration, (New York: 

Macmillan, 1955), p. 148.  
๗๙ วรเดช จันทรศร, ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: ห,างหุ,นส$วนจํากัด สหาย

บล็อกและการพิมพ�, 2543), หน,า ๔๓–๔๔.  
๘๐  Pressman, J.L., and A. Wildavsky, Implementation, (3rd ed. Berkely, California: 

University of California Press.Ltd., 1984), p. 12.   
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แผนภาพท่ี ๒.1  ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผลของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร) 

 
2) ตัวแบบด�านการจัดการ (Management Model) 
ตัวแบบนี้เปEนตัวแบบท่ีให,ความสนใจไปท่ีสมรรถนะขององค�การ เพราะเชื่อว$าความสําเร็จ

ของการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติย$อมข้ึนอยู$กับองค�การท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติว$ามี
ขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับความคาดหวังเพียงใด๘๑ 

ตัวแบบนี้เน,นสมรรถภาพภายใน (Internal capacity) ของหน$วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารนโยบายสาธารณะว$ามีจุดแข็งจุดอ$อนในด,านต$าง ๆ อย$างไร หรือไม$ เช$น บุคลากร งบประมาณ 
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกต$างๆ รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม$ ซ่ึงหน$วยงาน
ท่ีมีสมรรถภาพสูง ย$อมมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติสูงกว$าหน$วยงานท่ี
มีสมรรถภาพตํ่า๘๒ ดังแผนภาพท่ี 2.๒ 

 

                                         
๘๑ Williams, W., Implementation Analysis and Assessment, Policy Analysis, Vol 1 No 3 

(1975): 531-566. 
๘๒ ทศพร ศิริสัมพันธ�, ความรู�เบ้ืองต�นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หน,า ๕๖.  
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แผนภาพท่ี 2.๒  ตัวแบบด,านการจัดการของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Williams) 

จากแผนภาพท่ี 2.๒ แสดงให,เห็นว$า สมรรถนะขององค�การท่ีประกอบด,วยโครงสร,าง 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� เครื่องมือเครื่องใช, และสถานท่ี มีผลต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ี
สัมฤทธิผล แต$ในแนวคิดเห็นของทศพร ศิริสัมพันธ� เห็นว$าสถานท่ีไม$เก่ียวข,อง แต$“เทคโนโลยี” จะ
เก่ียวข,องเหมาะสมกว$า 

3) ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปสู=การปฏิบัติ (The Policy Implementation 
Process) 

ตัวแบบนี้เปEน “ตัวแบบสหองค�การในการนํานโยบายไปปฏิบัติ” (Intergovernmental 
Policy Implementation Model) โดยตัวแบบนี้ให,ความสนใจต$อความสัมพันธ�ระหว$างองค�การของ
รัฐท่ีมีผลต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ เปEนการกําหนดแนวทางของกลุ$มตัวแปร และความสัมพันธ�
ระหว$างตัวแปร ซ่ึงเปEนตัวตัดสินผลการปฏิบัติตามนโยบายภายใต,การควบคุมเฉพาะ (particular 
jurisdiction) ดังนั้นการคัดเลือกเกณฑ�วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงเปEนข้ันตอนสําคัญ
อย$างยิ่งในการวิเคราะห� การวัดผลการปฏิบัติงานเปEนตัวแปรตามท่ีใช,เพ่ือตัดสินว$าวัตถุประสงค�ของ
นโยบายจากรัฐบาลกลางบรรลุผลหรือไม$ ความสามารถของนักวิเคราะห�นโยบายในการจัดทําถ,อย
แถลง (statements) เ ก่ียวกับความเหมาะสมของกิจกรรมในการนํานโยบายไปปฏิบั ติและ
ความสามารถในการเสนอแนวทางแก,ไขความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนนั้น ข้ึนอยู$กับการพัฒนาการวัดผล
การปฏิบัติงานให,ชัดเจน และมีความหมายต$อผู,จัดทํานโยบาย การวิเคราะห�การนํานโยบายไปปฏิบัติ



๔๐ 
 

 

ไม$ได,ต,องการเห็นการวัดผลการปฏิบัติตามแผนงาน แต$เปOาหมายหลักต,องได,มาจากการอธิบายต$อ
เหตุการณ�และปNจจัยต$าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายระดับชาติและผลของนโยบายนั้น เพ่ือยันยันว$า
ปNจจัยท่ีมีผลต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีสําคัญประกอบด,วยมาตรฐานและทรัพยากรนโยบาย การ
สื่อข,อความ การบังคับใช,กฎหมาย คุณลักษณะของฝvายปฏิบัติ เง่ือนไขทางการเมือง เง่ือนไขทางสังคม
และเศรษฐกิจ และจุดยืนหรือทัศนคติของผู,ปฏิบัติ ซ่ึงมีความสัมพันธ�ต$อกัน๘๓ ดังแผนภาพท่ี ๒.3 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.3  ตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติ (Van Horn & Van Meter) 

4. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้มีพ้ืนฐานมาจากความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปสู$การปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผู,เล$นหรือบุคคลท่ีเปEนตัวแทนขององค�การ 
กลุ$มหรือสถาบัน และความสัมพันธ�กับปNจจัยภายนอกองค�การ โดยเห็นว$าการเห็นพ,องต,องกัน วิธีการ
ของการมีส$วนร$วมเปEนสิ่งท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนได, ความขัดแย,งเปEนปรากฏการณ�ธรรมดาท่ีเกิดข้ึนใน
องค�การและในระบบสังคมท่ัวไป ดังนั้น การนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปEนเรื่องของการเผชิญหน,า การ
บริหารความขัดแย,ง การแสวงหาความสนับสนุน การโฆษณาชวนเชื่อ การรู,จักสร,างเง่ือนไข และหา
ข,อต$อรองในการจัดสรรหรือแบ$งปNนทรัพยากร ท้ังระหว$างบุคคล กลุ$มบุคคล หน$วยงาน ตลอดจน
องค�กรต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข,อง ความเปEนไปได,ของการสร,างความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดย
                                         

๘๓ Van Horn, C.E., and D.S. Van Meter, The Implementation of Intergovernmental Policy, 
Charles O. Jones and Robert D. Thomas eds., Public Policy Making in a Federal System, (California: 
Sage Publications, Inc, 1976), pp. 52-64. 
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ส$วนหนึ่งข้ึนอยู$กับความสามารถในการเจรจา สถานะ อํานาจ และทรัพยากรท่ีมีอยู$ของหน$วยงาน ท่ี
จะใช,เปEนเครื่องมือต$อรองของบุคคลท่ีเปEนตัวแทนองค�การ การสนับสนุนจากนักการเมือง สื่อมวลชน 
หัวหน,าหน$วยงานอ่ืน ๆ กลุ$มอิทธิพลและผลประโยชน� บุคคลสําคัญต$าง ๆ รวมตลอดถึงสภาพความ
แตกต$างทางด,านบุคลิกภาพ ความรู, ความสามารถ ความชํานาญในการต$อรองของผู,เล$นแต$ละคน๘๔ 
ดังแผนภาพท่ี ๒.4 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.4  ตัวแบบทางการเมืองของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(Mazmanian & Sabatier) 

 

 
 

                                         
๘๔  Mazmanian, D.A., and P.A. Sabatier, Implementation Public Policy, (Latham, 

Maryland: University Press of America, Inc., 1989), pp. 538-567. 
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5. ตัวแบบปฏิสัมพันธ%ระหว=างป0จจัย (Interactions between Factor Model) 
แนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสําเร็จหรือไม$ข้ึนอยู$กับปNจจัย 4 ประการ คือ การสื่อ

ข,อความ (Communication) ทรัพยากร (Resources) จุดยืนหรือทัศคติของผู,ปฏิบัติ (Disposition or 
Attitudes) และโครงสร,างระบบราชการ (Bureaucratic Structrues) ซ่ึงจะมีท้ังบทบาทในการพ่ึงพา
กันและส$งผลต$อความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยในแต$ละปNจจัยอาจช$วยส$งเสริมหรือเปEน
อุปสรรคต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ แนวทางในอุดมคติ คือ การสะท,อนความซับซ,อนของปNจจัย
เหล$านี้โดยการอภิปรายไปพร,อม ๆ กัน Edwards เน,นว$านักวิเคราะห�นโยบายจะต,องเข,าใจว$าการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเปEนกระบวนการพลวัต (Dynamic Process) ซ่ึงเก่ียวข,องกับปฏิสัมพันธ�ระหว$างตัว
แปรมากมาย ทําให,ต,องศึกษาว$าเพราะเหตุใดปNจจัยเหล$านี้จึงมีผลต$อการนํานโยบายไปปฏิบัติ๘๕ โดย
สามารถแสดงให,เห็นได,ดัง แผนภาพท่ี ๒.5 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.5  ตัวแบบปฏิสัมพันธ�ระหว$างปNจจัยของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Edwards) 
 

                                         
๘๕ Edwards, G.C. III, Implementing Public Policy, (Washington , D.C.: Congressional 

Quarterly Press, 1980), p. 148.  
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6. ตั ว แ บ บ ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ  ( A Model of Decentralization Program 
Implementation Process)  

ตัวแบบนี้พัฒนาข้ึนเพ่ือใช,ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแผนงานการกระจายอํานาจในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในเอเชีย โดยมุ$งเน,นการศึกษาสมรรถนะขององค�การท,องถ่ินในการพัฒนาชนบท 
(local capacity for rural Development) ซ่ึงกรอบความคิดสําหรับการวิเคราะห�การนําแผนงาน
การกระจายอํานาจไปปฏิบัติ โดยมีสมมติฐานว$า ผลการปฏิบัติงานและผลกระทบ (performance 
and impact) จากการนําแผนงานไปปฏิบัติในระดับท,องถ่ิน เปEนผลจากอิทธิพลของกลุ$มตัวแปร 4 
กลุ$ม ได,แก$ เง่ือนไขทางสภาพแวดล,อม (environment conditions) ความสัมพันธ�ระหว$างองค�การ 
(inter – Organizational relationships) ทรัพยากรองค�การสําหรับการนําแผนงานไปปฏิบั ติ 
(Organizational resources for program implementation) และคุณลักษณะและสมรรถนะของ
หน$ ว ยปฏิ บั ติ  ( characteristics and capabilities of implementing agencies) โ ด ย กํ าหนด
ความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรต$าง ๆ ดังนี้ 

ประการแรก ความสัมพันธ�ระหว$างองค�การ และทรัพยากรองค�การสําหรับการนํา
แผนงานไปปฏิบัติจะทําหน,าท่ีเปEนตัวแปรอิสระท่ีส$งผลต$อการปฏิบัติงาน และผลกระทบของแผนงาน 
ผ$านตัวแปร (intervening variable) คุณลักษณะและสมรรถนะของหน$วยปฏิบัติ 

ประการท่ีสอง เง่ือนไขทางสภาพแวดล,อม จะทําหน,าท่ีเปEนตัวแปรอิสระ โดยมีอิทธิพล
โดยตรงต$อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของแผนงาน และมีอิทธิพลโดยอ,อมผ$านตัวแปร
ความสัมพันธ�ระหว$างองค�การ ทรัพยากรองค�การ และคุณลักษณะและสมรรถนะของหน$วยปฏิบัติ๘๖ 
ดังแผนภาพท่ี ๒.6 

 
 

                                         
๘๖ Cheema, G.S., and Dennis A.R., Implementation Decentralization Programmes 

in Asia: Local Capacity for Rural Development, (Nagoya Japan: United Nations Center for Regional 
Development, 1983), p. 139.  
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แผนภาพท่ี ๒.6  ตัวแบบการกระจายอํานาจของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
(Cheema & Dennis) 

7) ตัวแบบกระบวนการ (The Policy – Program – Implementation – Process 
- PPIP)  

ตัวแบบในการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ เปEนพ้ืนฐานในการพัฒนาทฤษฎีสถานการณ� 
(contingency theory) ด,วยการอธิบายถึงกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติให,สอดคล,องกับ
สถานการณ�แต$ละกรณี โดยให,ความสนใจต$อการนิยามแนวความคิดของกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ซ่ึงต,องมีความเปEนนามธรรม (abstract) เพียงพอ เพ่ือเปEนกรอบในการศึกษาทฤษฎี
สถานการณ� และต,องมีความเฉพาะ (particular) เพียงพอ เพ่ือประสานวิธีการท่ีแตกต$างเข,าด,วยกัน 
และตัวแบบต,องมีความซับซ,อนเพียงพอ เพ่ือสะท,อนความหลากหลายของบริบท (contest) และ
ระดับต$าง ๆ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และสุดท,ายต,องตระหนักถึงความจําเปEนของความต$อเนื่อง
ระหว$างปNจจัยกระตุ,น (stimulus) ท่ีก$อให,เกิดนโยบายการพัฒนา เพ่ือกําหนดรายละเอียดของ
กฎเกณฑ� ระเบียบ แผน โครงการ และแผนงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากกรอบความคิดดังกล$าว 
ได,มีการนิยามความคิดของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติเก่ียวกับการเปลี่ยนรูปของความต้ังใจไปสู$
กิจกรรมว$าเปEนกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ�อย$างต$อเนื่อง เริ่มต,นด,วยปNจจัยกระตุ,น แล,วมีการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง เพ่ือพัฒนานโยบายและต$อเนื่องด,วยการกําหนดรายละเอียดของแผนงาน 
แล,วจึงนําไปสู$การปฏิบัติ ซ่ึง Alexander เรียกกระบวนการนี้ว$า กระบวนการนโยบาย แผนงานและ
การนําไปปฏิบัติ หรืออาจเรียกให,กระชับว$าตัวแบบกระบวนการ๘๗ ซ่ึงสามารถแสดงให,เห็นดัง
แผนภาพท่ี ๒.7 

                                         
๘๗  Alexander, E.R., From Idea to Action: Notes for a Contingency Theory of 

the Policy Implementation Process, Administration & Society, Vol 16 No 4 February, (1985): 403-
426.  
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แผนภาพท่ี ๒.7  ตัวแบบกระบวนการ (PPIP) (Alexander) 

 
8) ตัวแบบท่ัวไป (General Model of Implementation Process) 
ตัวแปรท่ีเก่ียวข,องกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติออกเปEน 3 กลุ$ม คือ ตัวแปร

เก่ียวกับความยากง$ายของปNญหา (Tractability of the Problems) ตัวแปรเก่ียวกับสมรรถนะของ
กฎหมายในการกําหนดโครงสร,างการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Ability of Statue to Structure 
Implementation) และตัวแปรเ ก่ียวกับสภาพแวดล,อมท่ีมีผลต$อการนํานโยบายไปปฏิ บั ติ  
(Nonstatutory Variables Affecting Implementation) หรือตัวแปรท่ีมิได,เก่ียวกับกฎหมายหรือ
กฎระเบียบตามท่ีบัญญัติไว, และตัวแปรตาม คือ ข้ันตอนของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(Stages in the Implementations Process)๘๘ ดังแผนภาพท่ี ๒.8 

 

                                         

 

๘๘  Mazmanian, D.A., and P.A. Sabatier, Implementation Public Policy, (Latham, 
Maryland: University Press of America, Inc., 1989), pp. 538-567.  
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แผนภาพท่ี ๒.8  ตัวแบบท่ัวไปของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian & Sabatier) 

 

๒.๑.๓ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การบริหาร คือ งานของหัวหน,าหรือผู,นําท่ีจะต,องกระทําเพ่ือให,กลุ$มต$าง ๆ ท่ีมีคนหมู$มาก
มาอยู$ร$วมกัน และร$วมกันทํางานเพ่ือวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว,จนสําเร็จผลอย$างมีประสิทธิภาพ กลุ$มทุก
กลุ$มท่ีรวมตัวกันก็คือ “องค�การ” ซ่ึงมีการรวมเอาทรัพยากรท้ังบุคคลและสิ่งของมาร$วมกันทํางานให,
บรรลุผลสําเร็จในเปOาหมายต$าง ๆ แต$จากลักษณะธรรมชาติท่ีมีอยู$ในมนุษย�แต$ละคน๘๙ นอกจากจะ
แตกต$างกันในความสามารถแล,วยังมีลักษณะนานาจิตตัง การเข,ามารวมตัวกันเอง จึงย$อมเกิดปNญหา
ขัดแย,งได,ง$าย ความสับสน ความสูญเสียและสิ้นเปลือง เนื่องจากงานซํ้าซ,อนก็จะก$อให,เกิดการเสียหาย
แก$ทรัพยากรท่ีเอามาลงทุนได,เสมอด,วยเหตุนี้เอง ในทุกกลุ$มคนจึงต,องมีการกําหนดหน,าท่ีให,คนใดคน
หนึ่งเปEนหัวหน,า หรือ “ผู,บริหาร ” เพ่ือท่ีจะให,มาเปEนผู,กําหนดกติกาให,ทุกฝvายสามารถทํางานร$วมกัน
                                         

๘๙ ธงชัย สันติวงษ_, หลักการจัดการ, พิมพ_ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๕๐, 
หนoา ๑๐. 
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ได,อย$างมีประสิทธิภาพ โดยจัดระเบียบ แบ$งงาน แบ$งทรัพยากร และกําหนดหน,าท่ีให,  กับทุก ๆ คนท่ี
จะทํางานให,กับส$วนรวม คือ องค�การการบริหาร จึงเท$ากับ “การทําให,งานขององค�การเสร็จโดยอาศัย
คนอ่ืนเปEนผู,ทํา” จากแนวคิดทางการบริหารของนักคิดทางการบริหารท่ีสําคัญ ๆ หากพิจารณาจาก
วิธีการบริหารต$าง ๆ (Approaches) แล,ว อาจสรุปให,เห็นได,ดังนี้ 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
จากการศึกษาค,นคว,าเอกสาร เรื่องความหมายของการบริหารจัดการ มีนักวิชาการหลาย

ท$าน ให,ความหมายท่ีสอดคล,องกัน ผู,วิจัยขอยกตัวอย$างมาเฉพาะท่ีเห็นว$าน$าสนใจศึกษา เก่ียวข,องกับ
การวิจัยของผู,วิจัย ดังนี้ 

การบริหารจัดการ (Management) มาจากคําในภาษาละตินว$า “Manus” หมายถึง การ
ควบคุมโดยมือ (Control by Hand) ความแตกต$างท่ีสําคัญของคําท้ังสองน$าจะอยู$ระหว$าง การรับใช, 
และการควบคุม หรือการได,รับผลลัพธ�๙๐  นอกจากนั้น จําแนกเปEน การบริหาร (Administration) 
หมายถึง ช$วยเหลือหรืออํานวยการโดยท่ีการบริหารมีความหมายสัมพันธ�  กับการจัดการ 
(Management) นิยมใช,ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค�ในการจัดต้ัง เพ่ือมุ$งแสวงหา
กําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum profits)๙๑ 

ท้ังนี้การบริหารยังอาจหมายถึง ศิลปะแห$งการทํางานให,สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน๙๒ สําหรับคํา
ว$า การจัดการ (Management) คือ กระบวนการในการประสานงาน (Coordinating) กิจกรรมการ
ดําเนินงานต$าง ๆ ขององค�การให,บรรลุวัตถุประสงค�อย$างมีประสิทธิภาพ โดยจะวัดได,จากทรัพยากรท่ี
ใช, (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีออกมา ถ,าได,ผลผลิตมาโดยใช,ทรัพยากรน,อยหรือประหยัดสุด  
ถือว$ามีประสิทธิภาพ ส$วนประสิทธิผล (Effective) จะวัดจากความสามารถในการบรรลุเปOาหมายของ
องค�การท่ีมักเปEนในระยะยาว ซ่ึงบางครั้งการปฏิบัติงานอาจมีประสิทธิภาพแต$ไม$มีประสิทธิผล หาก
องค�การใดสามารถบรรลุท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล แสดงว$าองค�การนั้นมีผลิตผลท่ีสูง๙๓ 

การบริหารยังหมายถึงกระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต$าง ๆ เข,าด,วยกันทําให,งาน
สําเร็จอย$างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต,การดําเนินงานของคนอ่ืน๙๔ เปEนกิจกรรมท่ีบุคคล
ต้ังแต$  ๒ คน ข้ึนไป ร$วมกันดําเนินการเ พ่ือให,บรรลุวัต ถุประสงค�ร$วมกัน๙๕ โดยการทําให, 

                                         
๙๐ จุมพล หนิมพานิช, การบริหารจัดการภาครัฐใหมI: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอยIางของไทย

, พิมพ_ครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี: ฝtายตํารา สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๐), หนoา ๓๓๖. 
๙๑ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต̂, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ_ฟอร_

เพซ, ๒๕๔๙), หนoา ๒๙-๓๑. 
๙๒ พระราชวรมุ นี  (ประยู ร   ธมฺม จิตฺ โต ) , คุณธรรมสําหรับนักบริหาร, พิมพ_ครั้ ง ท่ี  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนoา ๓. 
๙๓ Robbins, S.P. & Coulter, Management, (New Jersey: Prentice – Hall, 2003), p. 6. 
๙๔ Robbins, Stephen P.and Coulter, M, Management, (7thed, New Jersey: prentice Hall 

International, Inc, 2002), p. 6. 
๙๕ Simon, Herbert A, Administrative Behavior, (New York: The Macmillan Company, 

1947), p. 3. 
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งานต$างๆ ลุล$วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปEนผู,กระทํา๙๖ เปEนการทําให,งานสําเร็จด,วยดี แต$ต,องอาศัยผู,อ่ืน
ทํา๙๗ ตลอดจนนําไปสู$กระบวนการของการทํากิจการท่ีมี การวางแผน (Planning) การอํานวยการ 
(Directing) ตลอดจนความร$วมมือ (Coordirating) โดยเฉพาะกิจกรรมด,านเศรษฐกิจ๙๘  เปEนศิลปะ
การทํางานให,บรรลุเปOาหมายร$วมกับผู,อ่ืน๙๙ เปEนการขับเคลื่อนงานภายในองค�กรให,เดินไปข,างหน,า
โดยอาศัยผู,อ่ืนด,วยการเปEนผู,นํา (Leadership) การแนะแนว (Guiding) การกระตุ,น (Motivative) 
ความเพียรของผู,อ่ืนเพ่ือสู$เปOาหมายขององค�กรและยังรวมไปถึงการให,กําลังใจ (Inspiring) การสื่อสาร 
(Communicating) การวางแผน (Planning) และการจัดการ (Management)๑๐๐ 

การบริหารจัดการเปEนท้ังศาสตร�และศิลป� เปEนสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย$างมีระบบ 
คือ มีหลักการ กฎเกณฑ� และทฤษฎี ท่ีพึงเชื่อถือได,อันเกิดจากการค,นคว,าเชิงวิทยาศาสตร� เพ่ือประ
โยชน�ในการบริหารงานโดยลักษณะเช$นนี้ การบริหารจึงเปEนศาสตร� (Science) ซ่ึงเปEนศาสตร�ทาง
สังคมท่ีอยู$กลุ$มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร� แต$ถ,าพิจารณาการบริหารในลักษณะ
ของการปฏิบัติท่ีต,องอาศัยความรู,ความสามารถ ประสบการณ� และทักษะของผู,บริหารแต$ละคนท่ีจะ
ทํางานให,บรรลุเปOาหมาย ซ่ึงเปEนการประยุกต�เอาความรู, หลักการและทฤษฎีไปปรับใช,ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให,เหมาะสมกับสถานการณ� และสิ่งแวดล,อมแล,ว การบริหารก็จะมีลักษณะเปEนศิลป�๑๐๑   

การบริหารจัดการยังหมายถึง การเสริมพลัง/อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
การรื้อปรับระบบ (Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality 
Management) และการปรับลดขนาดองค�การ (Dowsizing) โดยผู,บริหารจะต,องทําหน,าท่ีการจัดองค�
การ (Organizing) การจัดคนเข ,าทํางาน (Staffing) การวางแผน (Planning)  และการควบคุม 
(Controlling)๑๐๒  โดยการเสริมสร,างสังคมไทยไปสู$สังคมท่ีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ศักด์ิศรีความเปEนมนุษย�ตลอดจน เปEนสังคมท่ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน 
แล,วนั้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการในการไปถึงเปOาหมายซ่ึงต,องอาศัย การเสริมสร,าง
ความรู, ความเข,าใจสร,างความตระหนักและความสํานึกในการเข,ามามีส$วนร$วมในการพัฒนาและการ
ยกระดับสังคมไทยของประชาชนและภาคส$วนท่ีเก่ียวข,องซ่ึงต,องมีการทุ$มเทท้ังแรงกายและแรงใจ 
อย$างจริงจังและต$อเนื่องแม,จะมีข,อจํากัดในด,านต$าง ๆ เช$น งบประมาณ บุคลากร แต$หากว$าเราได,
มองข,ามหรือก,าวผ$านและมีความเชื่อว$าสิ่งดีงามท่ีได,กระทําต$อสังคมไทยนั้น  จะนํามาซ่ึงการร$วมแรง 
                                         

๙๖ Dale, Management: Theory and Practice, (New York: McGrow - Hill, 1965), p. 4. 
๙๗ Druck, Peter F,  Management: Tasks Responsibility Practice, (New York: Harper - 

Row,1974), p. 4.   
๙๘Dale Yoder, Personnel Principles and Policies,  fourth printing,  Englewood,  ( Cliffs: 

New Jersey Prentice- Hall, lnc, 1956), p. 7. 
๙๙ Don Hellriegel, Management, third edition, (Addison - Wesley Publishing Company, 

Inc., 1982), p. 6. 
๑๐๐ E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, second edition, (California: Science Research 

Associates Inc., 1995), p. 3.  
๑๐๑ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูeบริหารสถานศึกษาระดับสูง, 

(ม.ท.ป, ๒๕๔๕), หนoา ๔. 
๑๐๒ จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘), หนoา ๔. 



๔๙ 
 

 

ร$วมใจของทุก ๆ คนในสังคมไทยก็จะเปEนแรงบันดาลใจและกระบวนทัศน�ท่ีปราศจากสิ่งใดมาฉุดรั้งใน
อุดมการณ� ในการสร,างสรรค�สิ่งดีงามให,เกิดข้ึนในสังคม๑๐๓ 

กล$าวโดยสรุป การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานใด ๆ ของ
หน$วยงานต$าง ๆ เพ่ือพัฒนางาน บุคลากร และการใช,ทรัพยากรของหน$วยงานไปในทิศทางท่ี
หน$วยงานต้ังเปOาหมายไว, และดําเนินงานตามกระบวนการเพ่ือให,บรรลุเปOาหมายท่ีกําหนดข้ึนอย$างมี
ประสิทธิภาพ ทําให,องค�กรมีประสิทธิผลในการดําเนินงานต$าง ๆ ขององค�กร   

 

ตารางท่ี ๒.๒  สรุปนิยามและความหมายของการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ นิยาม ความหมายของการบริหารจัดการ 
จุมพล หนิมพานิช, (๒๕๕๐, หน,า ๓๓๖) ๑. การบริหารจัดการ คือ การควบคุมโดยมือ 

(Control by Hand)  
๒. ความแตกต$างท่ีสําคัญของคําว$า “บริหาร” 
และ “จัดการ” น$าจะอยู$ระหว$าง การรับใช, และ 
การควบคุม หรือ การได,รับผลลัพธ� 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๔๙, หน,า ๒๙-๓๑) ๑ .  กา รบริ หา ร  คือ  กา รช$ วย เหลื อ  หรื อ
อํานวยการ   
๒ .  การจัดการ  (Management) นิ ยมใช, ใน
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค�ใน
การจัดต้ัง เพ่ือมุ$งแสวงหากําไร (Profits) หรือ
กําไรสูงสุด (Maximum Profits) 
 

พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), (๒๕๔๑, 
หน,า ๓) 
 

ศิลปะแห$งการทํางานให,สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 

Robbins, S.P. & Coulter, (2003, p. 6) ๑ .  กา รจั ดกา ร  คื อ  กระบวนการ ในกา ร
ประสานงาน (Coordinating) 
๒. เปEนการดําเนินการให,บรรลุวัตถุประสงค�
อย$างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

                                         
๑๐๓ สุทิน นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษายุทธศาสตร̂สูIการสรeางวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ

สุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ, ๒๕๔๙), หนoา ๕๑. 



๕๐ 
 

 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ นิยาม ความหมายของการบริหารจัดการ 
Robbins, Stephen P.and Coulter, M., 
(2002, p. 6) 

๑. การบริหาร คือ กระบวนการประสาน
กิจกรรมหรืองานต$าง ๆ เข,าด,วยกันทําให,งาน
สําเร็จอย$างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๒. การบริหาร คือ การดําเนินงานให,สําเร็จโดย
คนอ่ืน 
 

Simon, Herbert A, (1947, p. 3) ๑.เปEนกิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต$ ๒ คนข้ึนไป  
๒. เปEนกิจกรรมท่ีต,องดําเนินการเพ่ือให,บรรลุ
วัตถุประสงค�ร$วมกัน 
 

Dale, (1965, p. 4) ๑. การบริหารเปEนการทําให,งานต$าง ๆ ลุล$วง 
๒. การบริหารเปEนการทํางานโดยอาศัยคนอ่ืน
เปEนผู,กระทํา 
 

Druck, Peter F, (1974, p. 4) ๑. การบริหาร เปEนการทําให,งานสําเร็จด,วยดี  
๒. การบริหารต,องอาศัยผู,อ่ืนทํา 
 

Dale Yoder, (1956, p. 7) ๑. การบริหารเปEนการนําไปสู$กระบวนการของ
การทํากิจการท่ีมี การวางแผน (Planning) การ
อํานวยการ (Directing) ตลอดจนความร$วมมือ 
(Coordirating)  
๒. การบริหารเปEนกิจกรรมด,านเศรษฐกิจ 
 

Don Hellriegel, (1982, p. 6) ๑. การบริหารเปEนศิลปะในการทํางานให,บรรลุ
เปOาหมาย 
๒. การบริหารเปEนการทํางานร$วมกับผู,อ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ นิยาม ความหมายของการบริหารจัดการ 
E.N. Chapman, (1995, p. 3) ๑. การบริหารเปEนการขับเคลื่อนงานภายใน

องค�กรให,เดินไปข,างหน,า 
๒. การบริหารเปEนการอาศัยผู,อ่ืน 
๓. การบริหารคือเปEนผู,นํา (Leadership) การ
แ น ะ แ น ว  (Guiding) แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ตุ, น 
(Motivative) ค ว า ม เ พี ย ร ข อ ง ผู, อ่ื น เ พ่ื อ สู$
เปOาหมายขององค�กร 
๔. การบริหารเปEนการให,กําลังใจ (Inspiring) 
การสื่อสาร (Communicating) การวางแผน 
(Planning) และการจัดการ (Management) 
 

จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๔๕, หน,า ๔) ๑. การบริหารจัดการ มีลักษณะเปEนศาสตร�ทาง
สังคม ท่ีอยู$กลุ$มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร� ท่ีมีการจัดระเบียบอย$างมี
ระบบ คือ มีหลักการ กฎเกณฑ� และทฤษฎี ท่ีพึง
เชื่อถือได,อันเกิดจากการค,นคว,าเชิงวิทยาศาสตร�  
๒. การบริหารจัดการเปEนศิลป� ท่ีต,องอาศัย
ความรู,ความสามารถ ประสบการณ� และทักษะ
ของผู,บริหารแต$ละคนท่ีจะทํางานให,บรรลุ
เปOาหมาย ซ่ึงเปEนการประยุกต� เอาความรู,  
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช,ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให,เหมาะสมกับสถานการณ� และสิ่งแวดล,อม 
 

จุฑา เทียนไทย, (๒๕๔๘, หน,า ๔) ๑. การบริหารจัดการ ยังหมายถึง การเสริม
พลัง/ อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
ก า ร รื้ อ ป รั บ ร ะ บ บ  (Reengineering) ก า ร
บริหารงานเชิง คุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม 
(Total Quality Management) และการปรับ
ลดขนาดองค�การ (Dowsizing)  
๒. การบริหารจัดการจะต,องทําโดยผู,บริหารใน
ก า ร จั ด อ งค � ก า ร  (Organizing) ก า ร จั ด คน 
เข,าทํางาน (Staffing) การวางแผน (Planning)  
และการควบคุม (Controlling) 
 

  



๕๒ 
 

 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ นิยาม ความหมายของการบริหารจัดการ 
สุทิน นพเกตุ, (๒๕๔๙, หน,า ๕๑) ๑.  การบริหารจัดการ เปEนการเสริมสร ,าง

สังคมไทยไปสู$สังคมท่ีปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและศักด์ิศรีความเปEนมนุษย�ตลอดจน 
เปEนสังคมท่ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน
และสุจริตชน 
๒. การบริหารจัดการ คือ กระบวนการ          ใน
การไปถึงเปOาหมายซ่ึงต,องอาศัย การเสริมสร,าง
ความรู , ความเข,าใจสร,างความตระหนักและ
ความสํานึกในการเข,ามามีส$วนร$วมในการพัฒนา
และการยกระดับสังคมไทยของประชาชนและ
ภาค   ส$วนท่ีเก่ียวข,องในการสร,างสรรค�สิ่งดีงาม
ให,เกิดข้ึนในสังคม 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีนักการศึกษาได,กล$าวไว,หลาย
ท$าน ในท่ีนี้ผู,วิจัยขอยกตัวอย$างมาเฉพาะท่ีเห็นว$าน$าสนใจศึกษา ดังนี้ 

จากการศึกษาแนวคิดพุทธวิธีบริหาร ซ่ึงเปEนการบริหารในรูปแบบวิธีการทําให,งานสําเร็จ
โดยอาศัยผู,อ่ืน (Getting things done through other people) และกล$าวว$าหน,าท่ีของผู,บริหาร
เปEนกรอบในการพิจารณาของผู,บริหารให,สําเร็จมี ๕ ประการ ตามคําย$อภาษาอังกฤษว$า “POSDC” 
ดังนี้ คือ 

๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปEนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู,บริหารท่ีดีต,องมีวิสัยทัศน�ท่ีกว,างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค�กร 

๒) O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค�กร เปEนการกําหนดโครงสร,างความ 
สัมพันธ�ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค�กร มีการแบ$งงานกันทําและการกระจายอํานาจ  

๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปEนการสรรหาบุคลากรใหม$ การพัฒนา 
บุคลากร และการใช,คนให,เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปEนการสื่อสารเพ่ือให,เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู,บริหารต,องมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีและต,องมีภาวะผู,นํา 

๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปEนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค�กรรวมท้ังกระบวนการแก,ปNญหาภายในองค�กร๑๐๔ 

                                         
๑๐๔ พระธรรมโกศาจารย_ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนoา ๔๘. 



๕๓ 
 

 

นอกจากนั้น แนวคิดท่ีคล,ายกันตามหลักการบริหารของเดมม่ิง (deming)๑๐๕ ได,กล$าวถึง  
หลักการบริหารจัดการ ตามรูปแบบ PDCA  ดังนี้ 

๑) การวางแผน (Plan - P) 
๒) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
๓) การตรวจสอบ (Check - C) 
๔) การปฏิบัติ (Action - A) 

P คือ การวางแผน (Plan) การทํางาน ซ่ึงเราต,องรู,ว$า เราจะให,ใครทํา (Who) ทําอะไร 
(What) ทําท่ีไหน (Where) ทําเ ม่ือไหร$ & มีเวลาเท$าไหร$ (When) ทําอย$างไร (How) ภายใต,
งบประมาณเท$าไหร$ (How much) ให,ได,ตามเปOาหมายท่ีต้ังไว, (Purpose) เช$น ปNญหาเริ่มต,นจากคน 
๑ คน ไม$ได,มีงานเดียว ทุกๆ คนมีท้ังงานด$วน งานแทรก งานของหัวหน,า งานของเพ่ือน สารพัดงานท่ี
มะรุมมะตุ,มกันเข,ามา และท่ีวุ$นวายมากข้ึนไปอีกก็คือหากองค�กรนั้นมีหลายนาย ซ่ึงแต$ละนายก็สุดท่ี
จะเอาแต$ใจตัวเอง เอาใจไม$ถูก ดังนั้นคนทํางานจึงเริ่มรวนไม$รู,จะทํางานไหนก$อน พอจะเริ่มทํางานนั้น 
ผู,ร$วมงานถูกดึงไปทําอย$างอ่ืน ทําให,งานเดินหน,าต$อไม$ได, พอทํางานหนึ่งเสร็จเวลาก็ไม$พอท่ีจะทํางาน
ถัดไป ต,องปรับ How (ปรับวิธีการ) กันใหม$ แต$การปรับ How แบบเหลือเวลาทํางานน,อยๆ มักจะทํา
ได,ยาก สุดท,ายทีมงานก็ต,องวกกลับมาปรึกษาหัวหน,าทีมอีกครั้ง ซ่ึงปNญหาเหล$านี้หากจะแก,ต,องทําให,
ความผันผวนของการดําเนินตามแผนงานมีให,น,อยลง ซ่ึงคนท่ีเปEนหัวหน,าทีม จําเปEนต,อง Priority งาน
ทุกๆ งาน ต,องกําหนดเปOาหมาย (Purpose) ของแต$ละงานไว,ชัดเจน แล,วจึงทําการวางแผนงาน 
(Plan) และหากต,องการให,ทีมงานปรับตัวได,เร็ว หัวหน,าทีมจะต,องสอน (Coaching) วิธีคิดให,กับ
ทีมงานด,วย ในขณะเดียวกันหัวหน,าทีมต,องปรับแผนงานเร็วเพ่ือท่ีจะได,นําพาทีมงานทํางานให,
สามารถบรรลุเปOาหมายขององค�กรได, 

D คือ การลงมือทํา (Do) มันเริ่มต,นจากความไม$ชัดเจนของหลายสิ่งหลายอย$าง เช$น 
แม,ว$าตอนวางแผน จะบอกว$าให,ใครทํา ให,ฝvายไหนทําบ,าง แต$ไม$ได,ระบุไปว$าใครเปEนเจ,าภาพหลัก  
ทําให,ทีมงานเก่ียงงานกันได,ง$าย ยิ่งหากไม$ชอบข้ีหน,ากันด,วยแล,วงานยิ่งไม$เดิน หรือในตอนวางแผน
บอกว$าจะต,องใช,อุปกรณ�แบบนี้ เท$านี้ แต$พอทําจริง ปริมาณไม$พอใช, ท้ังนี้เพราะตอนวางแผนมองว$า
งบประมาณไม$พอเลยตัดโน$นตัดนี่จนความเปEนจริง เกิดความไม$เพียงพอต$อการทํางาน ดังนั้นการ
แก,ปNญหาเหล$านี้สิ่งท่ีต,องทําในฐานะหัวหน,าทีมงานก็คือ การระมัดระวังในการนําทีม (Directing) ซ่ึง
จะเก่ียวข,องกับวิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจให,ทีมงานอยากทํางาน (Motivation) 
และหัวหน,าทีมยังต,องทําหน,าท่ีเปEนท่ีปรึกษา (Consulting) ให,กับทีมงานด,วย รวมถึงต,องมีการจัด
กําลังคนและจัดเตรียมทรัพยากรให,เพียงพอต$อการดําเนินงาน (Organizing) ให,ดีก$อนท่ีจะดําเนินการ
ลงมือทํา (Do) 

C คือ การตรวจสอบงาน (Check) มันเริ่มต,นจากการตรวจสอบนั้นทําได,ง$าย แต$การนํา
ข,อมูลท่ีตรวจสอบไปใช,ควบคุมการทํางานของส$วนงานนั้น ๆ มักเปEนไปอย$างเชื่องช,าหรือไม$ได,นําไปใช,

                                         
๑๐๕ ถวัลย_ มาศจรัส, PDCA: นวัตกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูe โดยเนeนผูeเรียนเปlนสําคัญ

และการเขียนหนังสือสําหรับครูและผูeบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันส�งเสริมและพัฒนาการอ�านการเขียนแห�ง
ประเทศไทย, ๒๕๔๖), หนoา ๗๘-๘๐. 



๕๔ 
 

 

เลย และเม่ือเวลาผ$านไปพนักงานจะมองว$าการตรวจสอบของเขานั้นไม$เห็นมีความจําเปEนต,องทําเลย 
ไม$นานพวกเขาก็จะเลิกทําการตรวจสอบงาน ดังนั้นแนวทางแก,ไข คือ หัวหน,าทีมงานจะต,องเปEนผู,รับรู,
ผลของการตรวจสอบงาน (Check) ของส$วนงานในสังกัดท้ังหมด เพ่ือจะได,ทําการเปEนผู,ประสานงาน 
(Coordinator) นําข,อมูลไปใช,ในการควบคุม (Control) ให,ผลงานเปEนตามแผน และหัวหน,างานยัง
จําเปEนต,องดําเนินการติดตามการตรวจสอบงานและควบคุมผลงานอย$างต$อเนื่อง (Continue) 
สมํ่าเสมอเพ่ือทําให,ทีมงานเห็นถึงความสําคัญของงาน 

A คือ การปรับปรุงแก,ไขงานให,ดีข้ึน (Act) คือ ในกรณีท่ีผลงานออกมาไม$ได,ตามเปOาหมาย
ก็ไม$มีใครทําอะไรต$อและยิ่งงานได,ตามเปOาหมายท่ีวางไว,พนักงานก็จะทําเหมือนเดิมซ่ึงทําให,องค�กรไม$
พัฒนา ดังนั้นแนวทางแก,ไขคือกรณีท่ีทํางานไม$ได,เปOาหมายหัวหน,าทีมงานจะต,องทําการปรับแผนงาน 
(Adjust plan) โดยเน,นในประเด็นวิธีการ (How) และในกรณีท่ีทําได,ตามแผนท่ีกําหนดไว, หัวหน,า
ทีมงานจําเปEนท่ีจะต,องทําการสั่งการ (Command) ให,ทุกฝvายต้ังเปOาหมายให,สูงข้ึนเพ่ือท่ีองค�กรจะได,
พัฒนาต$อไปไม$สิ้นสุด (Action to improvement)๑๐๖ 

จากกระบวนการบริหารงานท้ัง  ๔  ข้ันตอนจะต,องปฏิบัติต$อเนื่องกันไปไม$สิ้นสุดซ่ึงเขียน
ได,ว$า (Plan-do-check-act) PDCA ซ่ึงเสมือนกับเปEนวงจรอันหนึ่ง เรียกว$า วงจรเดมม่ิง (The 
Deming  Cycle) วงจรหรือวงล,อ (PDCA) เปEนเครื่องมือการบริหารอย$างต$อเนื่องในการติดตาม
พัฒนาให,บรรลุเปOาหมาย โดยวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA เปEนการบวนการหนึ่ง ซ่ึงสามารถท่ีจะนํามาใช,
ได,เปEนอย$างดีในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ ในปNจจุบัน Henri Fayol๑๐๗ ซ่ึงเปEนท่ี
ยอมรับว$าเปEนบิดาทางการบริหารสมัยใหม$ได,กําหนดไว,ว$า หน,าท่ีทางการบริหารของผู,บริหาร
ประกอบด,วย ๕ อย$าง กล$าวคือ การวางแผน การจัดองค�การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ
การควบคุม ต$อมาได,มีการพัฒนาทฤษฎีทางการบริหารอีกหลายทฤษฎี เช$น Luther Gulick & 
Lundall Urwick ได,สรุปไว, ใน “Paper on the Science of Administration.” ใน พ.ศ.๒๔๘๐ 
(ค.ศ.๑๙๓๗) ว$ามีกิจกรรมท่ีสําคัญ ๗ ประการ หรือท่ีเรียกกันย$อๆว$า “POSDCoRB Model”๑๐๘ 
ดังต$อไปนี้ 

๑) การวางแผน (P=Planning) ว$าต,องการจะทําอะไร ทําไมต,องทํา จะทําท่ีไหน จะทํา
เท$าใด จะทําอย$าง และใครเปEนผู,รับผิดชอบ 

๒) การจัดองค�การ (O=Organizing) ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดโครงสร,างของหน$วยงาน 
การกําหนดวัตถุประสงค� กําหนดตําแหน$งงาน ประสานงาน มอบอํานาจ และหน,าท่ีความรับผิดชอบ 

๓) การบริหารงานบุคคล (S=Staffing) เปEนการเตรียมเจ,าหน,าท่ีผู,ปฏิบัติงานให,เหมาะสม
และพอเพียงกับงาน โดยพิจารณากรอบอัตรากําลังท่ีกําหนด การคัดเลือก บรรจุ ปฐมนิเทศ และ
พัฒนาทักษะ 
                                         

๑๐๖ Shewhart, Walter Andrew,   Statistical Method from the Viewpoint of Quality 
Control, (New York: Dover, 1939), p. 75. 

๑๐๗ Henri Fayol, General and Industrial Management, (London: Sir Issac Pitman & Sons 
Ltd, 1949) p. 15. 

๑๐๘ Luther Gulick and Lyndall Urwick,  Papers on the Science of Administration,      
(New York: Institute of Public Administration Columbia University, 1936), p. 174. 



๕๕ 
 

 

๔) การอํานวยการ (D=Directing) หรือการบังคับบัญชา ซ่ึงรวมท้ังการควบคุมงาน การ
นิเทศงาน การสร,างมนุษย�สัมพันธ� และแรงจูงใจ รวมถึงการตัดสินใจเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการท่ีถูกต,อง 

๕) การประสานงาน (Co=Coordinating) เพ่ือให,การดําเนินงานเปEนไปด,วยความ
เรียบร,อยและราบรื่น ช$วยแก,ปNญหาและข,อขัดแย,งในการปฏิบัติงาน ทําให,กิจกรรมต$างๆเอ้ืออํานวย 
สนับสนุนเก้ือกูลกันและกัน ไม$ซํ้าซ,อนหรือเกิดช$องว$าง ผู,ร$วมงานทุกคนมีความเข,าใจกันท้ังด,านการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีพ 

๖) การรายงานผลการปฏิ บั ติงาน (R=Reporting) เปEนส$วนหนึ่ งของระบบการ
ติดต$อสื่อสารท่ีจําเปEนของหน$วยงานท่ีต,องจัดทําให,มีข้ึน เพ่ือรวบรวมข,อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานไว,
สําหรับการประเมินผล ความก,าวหน,าและความสําเร็จของงาน 

๗) การงบประมาณ (B=Budgeting) เปEนการจัดการเก่ียวกับระบบการเงินของหน$วยงาน
อันรวมถึง การเตรียมขออนุมัติ การจัดการ การใช,จ$าย และการตรวจสอบงบประมาณ 

กิจกรรมการบริหารท้ัง ๗ ประการนี้ เปEนวิธีการท่ีเปEนท่ียอมรับว$าเปEนศาสตร�ของการ
บริหารงานซ่ึงมีระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีแน$นอน และพิสูจน�ได,ว$าเปEนประโยชน�ต$อการ
บริหารเม่ือยึดหลักท่ีได,กําหนดไว,  ต$อมาในยุคปNจจุบันได,มีการพัฒนาทฤษฎีทางการบริหารท่ีเปEนท่ี
ยอมรับกันว$าหน,าท่ีทางการบริหารของผู,บริหารน$าจะประกอบไปด,วยหน,าท่ี ๔ อย$าง ซ่ึงได,แก$           
การวางแผน การจัดองค�การ การสั่งการ และการควบคุม เปEนต,น ส$วนประกอบสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด,วย ๑๔ ประการ ดังนี้๑๐๙ 

๑) การแบ$งงานกันทํา (Division of Labor) Henri Fayol ได,เสนอว$า คนงานควรจะได,รับ
การมอบหมายหน,าท่ีให,ปฏิบัติมากข้ึนหรือได,รับการกระตุ,นให,มีความรับผิดชอบในผลลัพธ�ของงาน
มากข้ึน ซ่ึงหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกต�ใช,ในองค�การยุคปNจจุบันได, 

๒) อํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) Henri Fayol 
ได,ให,ความสําคัญของอํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบอํานาจหน,าท่ีแบบเปEนทางการของแวปเบอร�
จะได,มาจากตําแหน$งหน,าท่ีของผู,บริหารในสายการบังคับบัญชา ส$วนอํานาจหน,าท่ีแบบไม$เปEนทางการ
จะได, รับจากความชํ านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู,ทางด, านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค$าทางศีลธรรม (Moral Worth) ความสามารถในการนํา (Leading) และ
สร,างความผูกพันกับผู,ใต,บังคับบัญชาตลอดจนเน,นว$าอํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบควรอยู$คู$กัน 

๓) การมีผู,บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) Henri Fayol กล$าวว$าคําสั่งสอง
คําสั่ง (Dual Command) อาจก$อให,เกิดปNญหาในการทํางานเช$นการรายงานจะมีความเก่ียวข,อง ใน
เม่ือผู,ควบคุมสองคนได,ให,คําสั่งกับผู,ใต,บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทําให,เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ� คําสั่งสองคําสั่งนี้ทําให,เกิดความยุ$งยากแก$ผู,บังคับบัญชาและทําให,เกิดการสับสนในลําดับ
ข้ันของอํานาจหน,าท่ีแบบเปEนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน,าท่ี
และความรับผิดชอบของผู,บริหารในระบบผู,บังคับบัญชาสองคนจะเปEนการยากและผู,บริหารจะไม$

                                         
๑๐๙ ศิริวรรณ เสรีรัตน_ และคณะ, ทฤษฎีองค̂การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หนoา ๖๘-๖๙. 
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สนใจในความรู,สึกของผู,ใต, บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม$ให,ความร$วมมือในอนาคตถ,า
ผู,ใต,บังคับบัญชาไม$เชื่อฟNง 

๔) สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน,าท่ี (Line of Authority) เปEนสายการบังคับบัญชา
จากผู,บริหารในระดับบนสู$ผู,ปฏิบัติงานในระดับล$างขององค�การ ความสัมพันธ�ของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการ จํานวนท่ี
ดีท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต$อสื่อสารระหว$างผู,บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล$าง รวมถึงความล$าช,าใน การวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับข้ัน การบังคับบัญชาให,น,อยลงจะทําให,ปNญหาในการ
ติดต$อสื่อสารลดลง และองค�การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ$นมากข้ึน ภายใน
องค�การได,มีการแบ$งแยกแผนกต$าง ๆ ซ่ึงแต$ละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผู,บริหารใน
ระดับกลางและระดับต,นของสายการบังคับบัญชาแต$ละแผนกต,องมีปฏิสัมพันธ�กับผู,จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธ�นี้ช$วยในการตัดสินใจให,เร็วข้ึน เนื่องจากผู,บริหารจะรู,จักบุคคล
อ่ืน และรู,วิธีการในการแก,ปNญหาเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการทํางานข,ามแผนกหรือการทํางานข,ามสายนั้น
เปEนการสร,างทีมงานข,ามสาย ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู,นําของแต$ละทีม 

๕) การรวมอํานาจ (Centralization) เปEนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว, ท่ี
ผู,บริหารระดับสูงขององค�การ ซ่ึงอํานาจหน,าท่ีจะไม$ได,รวมไว,ท่ีผู,บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต$เปEนการกําหนดว$าควรมีการรวมอํานาจไว,ท่ีผู,บริหารระดับสูงเท$าไรอย$างไรและมีการกระจาย
อํานาจให,กับผู,ใต,บังคับบัญชาและคนงานในระดับล$างอย$างไรสิ่งนี้ถือว$ามีความสําคัญ เนื่องจากว$าจะมี
ผลกระทบต$อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค�การ 

๖) การมีเปOาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปEนการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู,บริหารและคนงานท่ีใช,ทรัพยากรขององค�การ องค�การใดท่ีไม$มี การวางแผนจะ
ทําให,ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไม$มีการมุ$งไปสู$กิจกรรมของกลุ$มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต$การวางแผนจะเริ่มท่ีผู,บริหารระดับสูงทํางานเปEนทีมร$วมกับกลยุทธ�ขององค�การ ซ่ึงจะต,องมี
การติดต$อกับผู,บริหารในระดับกลางท่ีมีส$วนในการตัดสินใจว$า จะใช,ทรัพยากรขององค�การอย$างไร
เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค�ตามกลยุทธ�หลักการในข,อนี้ยึดหลักว$ากิจกรรมของแต$ละกลุ$มต,องมีจุดหมาย
และแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเปEนธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค�การซ่ึงใน
ปNจจุบันพนักงานมีความต,องการความเสมอภาคมากข้ึนเปEนการจัดการท่ีใช,หลักความเท$าเทียมกัน 

๘) การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยู$ในตําแหน$งนั้นในการจัดหาเพ่ือให,องค�การ
ได,รับประโยชน�สูงสุด และเปEนการจัดหางานให,แก$พนักงานโดยใช,ผังองค�การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให,เห็นถึงตําแหน$งและหน,าท่ีของพนักงานแต$ละคน และเปEนการชี้วัดว$าตําแหน$งของ
พนักงานแต$ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันได,ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได,รับความสนใจมาก
ข้ึนในองค�การยุคปNจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย�ถือว$ามีความจําเปEนท่ีจะต,องให,การฝ�กอบรม
(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองค�การจะกําหนดตําแหน$งหน,าท่ีสําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข,าใจตําแหน$งหน,าท่ีของตน 
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๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปEนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต$างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู,บังคับบัญชาผู,บริหารจะต,องกระตุ,นให,พนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว$าเปEนจุดแข็งขององค�การ เนื่องจากจะสามารถสร,างนวัตกรรมใหม$ ๆ ได, ผู,บริหารมี
ความต,องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให,เกิดความสมดุลระหว$างองค�การและความ
ต,องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําให,เกิดความสมดุล ซ่ึงเปEนสิ่งท่ีชี้วัดผู,บริหาร
ระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปEนการมุ$งให,ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟNง 
(Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอร,อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา สําหรับอํานาจของผู,บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเปEนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวข,องกับ
ผู,บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร,างความน$าเชื่อถือให,กับผู,ปฏิบัติงานท้ังหมดและทํางานอย$างเข,มแข็ง 
เพ่ือให,บรรลุเปOาหมายขององค�การความมีระเบียบวินัยจะเปEนความสัมพันธ�ระหว$างสมาชิกภายใน
องค�การกับคุณสมบัติของผู,นําภายในองค�การและเปEนความสามารถของผู,บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย$างยุติธรรมอีกด,วย 

๑๑) ค$าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให,รางวัลประกอบด,วยโบนัส 
และแผนการแบ$งกําไรเปEนการช$วยกระตุ,นการทํางานของพนักงานได, การให,หรือการจ$ายค$าตอบแทน
ให,แก$พนักงานมีความสําคัญอย$างมากต$อความสําเร็จขององค�การระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให,ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค�การ รวมท้ังสามารถกระตุ,นผลผลิตเพ่ิมโดยการให,รางวัล 
เพ่ือเปEนการสนับสนุนให,มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักว$าการจ$ายค$าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ,างและลูกจ,างเท$าท่ีจะทําได, 

๑๒) ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญต$อการจ,างงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยู$ในองค�การซ่ึงมีแนวโน,มจะทํางานเปEนทีมเปEน
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช,ประโยชน�จากทรัพยากร
ขององค�การการจ,างงานระยะยาวเปEนปNจจัยสําคัญท่ีใช,อธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาด
ใหญ$ในญ่ีปุvน 

๑๓ ) ผลประโยชน� ส$ วน ตั ว มีความสํ า คัญน, อยกว$ าผลประโยชน�ขององค�การ 
(Subordination of Individual Interests to the Common Interest) ผลประโยชน�ขององค�การ
ถือว$าเปEนประโยชน�ของทุก ๆ คนหรือของทุกกลุ$มในองค�การในขณะท่ีองค�การยังดําเนินกิจการอยู$
จะต,องมีการกําหนดผลประโยชน�เพ่ือให,เกิดความยุติธรรมระหว$างองค�การและสมาชิกภายในองค�การ  

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เปEนความรู,สึกร$วมกันของสมาชิกภายในองค�การท่ี
ช$วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ$ม ในการออกแบบประยุกต�ของอํานาจหน,าท่ีตามลําดับข้ัน
ภายในองค�การและสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภคและความร$วมมือกัน ถือว$าเปEนส$วนประกอบ
สําคัญในการท่ีทําให,องค�การบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได,หากมีการติดต$อกันระหว$างผู,บริหารและคนงาน โดยการติดต$อเพ่ือแก,ไขปNญหาในสถานการณ�ท่ี 
สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให,องค�การมีความแข็งแกร$ง 

สาระสําคัญในหนังสือท่ี Luther Gulick and Lyndull Urwick ได,เสนอเรื่องเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพและหลักการจัดองค�การโดยได,เสนอแนวความคิดว$า ประสิทธิภาพถือว$าเปEนหัวใจของ
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การบริหาร ประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได,ต$อเม่ือมีการแบ$งงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะด,านอย$าง
ถูกต,องเหมาะสม ท้ังนี้เพราะ ถ,าผู,ปฏิบัติเปEนผู,ท่ีมีความรู, ความชํานาญในการทํางานท่ีได,รับมอบหมาย
มากเท$าใด โอกาสท่ีจะทําให,การดําเนินงานนั้นประสบความสําเร็จได,อย$างมีประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนได,
มากข้ึนเท$านั้น 

นอกจากนี้ Luther Gulick and Lundall Urwick ยังได,เสนอความคิดเก่ียวกับเรื่อง 
หลักการจัดองค�การ ไว,ว$า การแบ$งงานกันทําในองค�การทําให,เกิดหน$วยงานย$อยๆ ข้ึนมาในองค�การ
จํานวนมาก ดังนั้นในระบบการประสานงานท่ีดีด,วย รูปแบบการจัดองค�การท่ีสามารถนํามาใช,ในการ
แบ$งงานและการจัดส$วนงานอาจทําโดยยึดหลักการต$างๆ ดังนี้ 

๑) หลักการจัดองค�การตามวัตถุประสงค� (Purpose) หมายถึง การจัดองค�การท่ีให,
ความสําคัญกับวัตถุประสงค�การดําเนินงานขององค�การเปEนหลัก การจัดองค�การแบบนี้จะมีการ
จําแนกงานท่ีองค�การต,องการปฏิบัติจัดทําออกเปEนด,าน ๆ เช$น ด,านการจัดการศึกษา ด,านการรักษา
ความสงบเรียบร,อย ด,านชลประทาน ด,านการจัดเก็บภาษีอากร ด,านการเงินการคลัง ฯลฯ และรวม
สมาชิกท่ีทํางานประเภทต$างๆ มาทํางานร$วมกัน 

๒) หลักการจัดองค�การตามกระบวนการ (Process) หมายถึง การรวมงานประเภท
เดียวกันไว,ด,วยกันและนําคนท่ีมีความรู, ความสามารถเฉพาะด,านมาทํางานร$วมกันในหน$วยงานนั้น 
เช$น ฝvายการเงินการบัญชี ฝvายบุคลากร ฝvายประชาสัมพันธ� ฝvายค,นคว,าวิจัย ฯลฯ เปEนต,น การแบ$ง
งานแบบนี้จะทําให,หน$วยงานแต$ละประเภทต,องทํางานให,บริการหน$วยงานอ่ืนๆ ด,วย เช$น การจัดทํา
ตรวจสอบบัญชี ฝvายบัญชีจะเข,าไปทํางานให,กับทุกหน$วยงานในสังกัด เปEนต,น 

๓) หลักการจัดองค�การตามลูกค,า (Clientele) หมายถึง การจัดหน$วยงานโดยมีการนํา
บุคคลท่ีมีความรู,ความชํานาญงานในหลายด,านมาทํางานร$วมกันเพ่ือให,บริการกับลูกค,าแต$ละประเภท 
เช$น การให,บริการด,านการรักษาพยาบาลมีการจัดต้ังโรงพยาบาลออกเปEนโรงพยาบาลเด็ก 
โรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลสงฆ� โรงพยาบาลแต$ละประเภทจะมุ$งให,บริการบุคคลเฉพาะกลุ$ม เช$น 
โรงพยาบาลเด็ก จะมีระบบการจัดบริการตรวจรักษาโรคเก่ียวกับเด็กโดยเฉพาะ มีแพทย�และบุคลากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญโรคท่ีเกิดกับเด็ก เปEนต,น 

๔) หลักการจัดองค�การตามพ้ืนท่ี (Place) หมายถึง การจัดองค�การโดยรวมเจ,าหน,าท่ี
หลายๆ ฝvายเข,ามาทํางานร$วมกันในหน$วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนตามพ้ืนท่ีต$าง ๆ เช$น การแบ$งส$วน           
การบริหารราชการส$วนภูมิภาคของไทยออกเปEนจังหวัด อําเภอ ต$างๆ ในแต$ละจังหวัดจะมีหน$วยงาน
ต$าง ๆ ท่ีทําหน,าท่ีในการให,บริการประชาชนในพ้ืนท่ี เช$น การรับแจ,งเกิด แจ,งตาย การจดทะเบียน 
สมรส ทะเบียนหย$า การรักษาความสงบเรียบร,อย การสงเคราะห�ช$วยเหลือผู,ประสบปNญหาต$าง ๆ เช$น
น้ําท$วม ไฟไหม, เปEนต,น๑๑๐ 

แนวคิดสําคัญของการบริหารของ Luther Gulick and Lundall Urwick ท่ีเก่ียวข,อง
ภารกิจสําคัญในการบริหาร มี ๗ ประการ คือ 

                                         
๑๑๐ ศิริพงษ_ ลดาวัลย_ ณ อยุธยา, แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร̂, พิมพ_ครั้งท่ี ๒,

(เชียงใหม�: หoางหุoนส�วนจํากัด ธนุชพริ้นติ้ง, ๒๕๕๑), หนoา ๑๑๑-๑๑๔. 



๕๙ 
 

 

๑) การวางแผน หมายถึง การกําหนดโครงการอย$างกว,างๆ ว$ามีอะไรบ,างท่ีจะต,องลงมือ
ปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร,อมด,วยวัตถุประสงค�ของการปฏิบัติงานนั้นก$อนลงมือปฏิบัติการ  

๒) การจัดองค�การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร,างหรือเค,าโครงของการบริหารโดยกําหนด
อํานาจหน,าท่ีของหน$วยงานย$อยหรือตําแหน$งต$าง ๆ ของหน$วยงานให,ชัดเจนพร,อมด,วยกําหนด
ลักษณะและวิธีการติดต$อสัมพันธ�ตามลําดับชั้นแห$งอํานาจหน,าท่ีสูงต่ําลดหลั่นลงไป 

๓) การจัดคนเข,าทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหน$วยงาน การ
บริหารบุคคลดังกล$าวรวมต้ังแต$การแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแต$งต้ัง การฝ�กอบรมและการ
พัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ันลดข้ันตลอดจนการพิจารณาให,พ,นจากงานและการ
บํารุงรักษาสภาพของการทํางานให,ดี และมีประสิทธิภาพให,คงอยู$ต$อไป 

๔) การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการได, วิเคราะห�
และพิจารณาโดยรอบคอบรวมท้ังการติดตามดูแลให,มีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ 

๕) การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต$อสัมพันธ�กับหน$วยงานย$อยหรือ
ตําแหน$งต$าง ๆ ในองค�การ เพ่ือก$อให,เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพไม$มีการทํางานท่ีซ้ําซ,อนหรือ 
ขัดแย,งกันสามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค�หลักขององค�การ 

๖) การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู ,บังคับบัญชาหรือยังหน$วยงานท่ี 
เก่ียวข,องท้ังบนและล$างเพ่ือทราบความก,าวหน,าของงานทุกระยะสะดวกแก$การประสานงานอ่ืน ๆ
จะเปEนการสร,างความเข,าใจอันดีร$วมกันตลอดจนเปEนการบํารุงขวัญไปในตัวด,วย 

๗) การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรือการทํางบประมาณการเงิน 
วางแผนหรือโครงการในการจ$ายเงินการบัญชีและการควบคุมดูแลการใช,จ$ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม๑๑๑ 

ท้ังนี้การบริหารท่ีดี ต,องมีศักยภาพทางการบริหารจัดการ ซ่ึงแบ$งออกเปEน ๒ ด,าน ได,แก$  
๑. ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหารจัดการของ

ผู,บริหารโดยท่ีศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได,จากความเข,มแข็งของ  
๘ องค�ประกอบทางการบริหาร ซ่ึงได,แก$  

๑) การวางแผน  
๒) การฝ�กอบรม  
๓) การนิเทศงาน  
๔) การบริหารงานบุคคล  
๕) ความพร,อมของชุมชน  
๖) การบริหารวัสดุครุภัณฑ�  
๗) การบริหารระบบสารสนเทศ  
๘) การเตรียมความพร,อมของชุมชน 

 
 

                                         
๑๑๑ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ทฤษฎีองค̂การ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนoา ๒๔-๒๖. 



๖๐ 
 

 

๒. ศักยภาพของผู,บริหารประเมินได,จากความสามารถของผู,บริหารใน ๖ ด,าน ซ่ึงได,แก$  
๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข,าสู$การบริหารจัดการ  
๒) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให,อยู$ในกรอบ  
๓) ความสามารถในการจัดสรรและแบ$งปNนทรัพยากร  
๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกําลังใจ  
๕) ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีตอบสนองความต,องการของประชาชน 
๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาท่ีเบ็ดเสร็จครบวงจร๑๑๒  

จะเห็นได,ว$าพัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ�ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู$ในหลักการ (Principles)           
ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ๑๑๓ 

๑) ต,องมีการคิดค,นและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแต$ละอย$างคือ 
ต,องมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีช$วยให,สามารถทํางานเสร็จลุล$วงไปด,วยดีตามวัตถุประสงค� 
มาตรฐานของงานจะต,องมีการจัดวางเอาไว, โดยมีหลักเกณฑ�ท่ีได,พิสูจน�มาแล,วว$าเปEนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ$ายผลตอบแทนแบบจูงใจต$าง ๆ ก็จ$ายให,ตามผลผลิตท้ังหมด 

๒) ต,องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณค$าของการรู,จัก
งานให,เหมาะสมสอดคล,องกับคนงาน นอกจากนี้ต,องมีการอบรมคนงานให,รู,จักวิธีการทํางานท่ีถูกวิธี
ด,วย และในการคัดเลือกคนงานจะต,องมีการพิจารณาเปEนพิเศษท่ีจะให,ได,คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุด 
ตรงตามงานท่ีจะให,ทํา 

๓) ด,วยวิธีการพิจารณาอย$างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคู$กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม$คัดค,านต$อวิธีทํางานใหม$ท่ีได,กําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได,รับรายได,สูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะช$วยให,ได,ผลิตผลสูงข้ึน 

๔) การประสานร$วมมือกันอย$างใกล,ชิดระหว$างผู,บริหารและคนงาน ฝvายบริหารควรจะได,
ประสานอย$างใกล,ชิดเปEนประจํากับคนงานท่ีเปEนผู,ปฏิบัติงาน แต$ต,องไม$ใช$โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเปEนงานของคนงานเท$านั้น 

กล$าวโดยสรุปว$า จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ มีนักการ
ศึกษาได,กล$าวไว,หลายท$าน ท้ังแนวคิดพุทธวิธีบริหาร, วงจรเดมม่ิง (Deming), Henri Fayol,  Luther 
Gulick and Lundall Urwick ตลอดจนนักวิชาการต$างๆ ท่ีได,กล$าวถึงข,างต,นนั้น ผู,วิจัยได,นําหลักการ
บริหารท่ีสําคัญเพ่ือนํามาศึกษาร$วมกับหลักการบริหารจัดการ เพ่ือเปEนไปตามเปOาหมายของการวิจัย
ของผู,ศึกษาโดยพบว$า แนวคิดท่ีสําคัญในการบริหารมี ๔ ปNจจัยท่ีจําเปEนต,องนํามาศึกษา คือ ด,าน
นโยบายและการจัดการ ด,านการพัฒนาองค�กรและบุคลากร ด,านการติดตามนโยบาย และท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ เรื่องการบริหารงบประมาณ ซ่ึงจําเปEนท่ีผู,วิจัยต,องศึกษาถึงการประชาสัมพันธ� 

                                         
๑๑๒ พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป� และศุภวัฒนากร วงศ_ธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค^

การบริหารสIวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก�น: โรงพิมพ_พระธรรมขันต_, ๒๕๔๖), หนoา ๖๑. 
๑๑๓ ธงชัย สันติวงษ_, องค̂การและการบริหาร, พิมพ_ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนoา ๔๗ - ๔๘. 



๖๑ 
 

 

ความหมายและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข,อง และส$วนท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ�
ตามลําดับต$อไป  

ตารางท่ี ๒.๓  สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางด,านการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีทางด�านการบริหารจัดการ 
พระธรรมโกศาจารย�  (ประยู ร ธมฺมจิ ตฺ โต) , 
(๒๕๔๙, หน,า ๔๘) 

แนวคิดพุทธวิธีบริหาร  มี ๕ ประการ ตามคําย$อ
ภาษาอังกฤษว$า “POSDC” ดังนี้ คือ 
๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน  
๒.O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค�กร  
๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร 
๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ  
๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล 
 

ถวัลย�  มาศจรัส, ๒๕๔๖, Shewhart, Walter 
Andrew,  (1939) 
 

หลักการบริหารของเดมม่ิง (PDCA)    
๑. การวางแผน (Plan - P)   
๒. การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
๓. การตรวจสอบ (Check - C) 
๔. การปฏิบัติ (Action - A) 
 

Henri Fayol, อ,างใน สมเดช สีแสง, (๒๕๔๔, 
หน,า ๑๙๘ - ๑๙๙) 

หน,าท่ีผู,บริหาร ๕ อย$าง คือ  
๑. การวางแผน (Planning) 
๒.การจัดองค�การ ( Organizing) 
๓. การบังคับบัญชา  (Commanding) 
๔. การประสานงาน (Coordinationg) 
๕. การควบคุม (Controlling) 
 

Luther, Gulick. and Lyndall Urwick, (1936) หลักการบริหาร “POSDCoRB Model”   
๑. การวางแผน (P=Planning)  
๒. การจัดองค�การ (O=Organizing)  
๓. การบริหารงานบุคคล (S=Staffing)  
๔. การอํานวยการ (D=Directing)  
๕. การประสานงาน (Co=Coordinating)  
๖. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (R=Reporting) 
๗. การงบประมาณ (B=Budgeting) 
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นักวิชาการ / สํานักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีทางด�านการบริหารจัดการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคนอ่ืนๆ, (๒๕๔๕, หน,า 
๖๘ - ๖๙) 

หลักการในการบริหารจัดการ  ๑๔ ประการ ดังนี้ 
๑. การแบ$งงานกันทํา (Division of Labor)  
๒. อํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority 
and Responsibility)  
๓ . ก า ร มีผู, บั ง คับ บัญชาคน เ ดี ย ว  (Unity of 
Command)  
๔. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน,าท่ี (Line 
of Authority)  
๕. การรวมอํานาจ (Centralization)  
๖. การมีเปOาหมายเดียวกัน (Unity of Direction)  
๗. หลักความเสมอภาค (Equity)  
๘. การออกคําสั่ง (Order)  
๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative)  
๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline  
๑๑. ค$าตอบแทน (Remuneration of  
Personnel)  
๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of 
Personnel)  
๑๓ . ผ ล ปร ะ โ ยช น� ส$ ว น ร ว มขอ งอ งค� ก า ร 
(Subordination of Individual Interests to 
the Common Interest)  
๑๔. ความสามัคคี (Esprit De Corps) 
 

ศิ ริ พ ง ษ�  ล ด า วั ล ย�  ณ  อ ยุ ธ ย า ,  ( ๒ ๕ ๕ ๑ ,  
หน,า ๑๑๑-๑๑๔) 

รูปแบบการจัดองค�การและการจัดส$วนงาน ดังนี้ 
๑. การจัดองค�การตามวัตถุประสงค� (Purpose)  
๒. การจัดองค�การตามกระบวนการ (Process)  
๓. การจัดองค�การตามลูกค,า (Clientele)  
๔. การจัดองค�การตามพ้ืนท่ี (Place) 
  

ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๔๒, หน,า ๒๔-๒๖) ภารกิจสําคัญในการบริหาร มี ๗ ประการ  คือ  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค�การ  
๓. การจัดคนเข,าทํางาน  
๔. การสั่งการ  ๕. การประสานงาน  
๖. การรายงาน  ๗. การงบประมาณ 
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นักวิชาการ / สํานักวิชาการ แนวคิดทฤษฎีทางด�านการบริหารจัดการ 
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป�  
และศุภวัฒนากร วงศ�ธนวสุ, (๒๕๔๖, หน,า ๖๑) 

ศักยภาพทางการบริหารจัดการ  
๑. ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหาร 
๒. ศักยภาพท่ีประเมินได,จากความสามารถของผู,
บริหาร 
 

ธงชัย สันติวงษ�, (๒๕๔๓, หน,า ๔๗ - ๔๘) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๑. ต,องมีการคิดค,นและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One 
Best Way)  
๒. ต,องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  
๓. ด,วยวิธีการพิจารณาอย$างรอบคอบเก่ียวกับ
วิธีการทํางานควบคู$กับการพิจารณาคนงาน 
๔. การประสานร$วมมือกันอย$างใกล,ชิดระหว$าง
ผู,บริหารและคนงาน 
  

๒.๒ แผนยุทธศาสตร%การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔๑๑๔ 
แผนยุทธศาสตร% หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให,สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน�  (Vision) และเปOาประสงค�ขององค�การ (Corporate Goal) แผน
ยุทธศาสตร�ท่ีดีนั้น จะต,องถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน�ขององค�การ อันเปEนผลผลิตทางความคิดร$วมกัน
ของสมาขิกในองค�การท่ีได,ทํางานร$วมกันหรือจะทํางานร$วมกัน โดยวิสัยทัศน�นี้เปEนความเห็นพ,อง
ต,องกันว$าเปEนจุดหมายปลายทางท่ีองค�การประสงค�จะไปให,ถึง และวิสัยทัศน�นี้มีการแปลงออกมาเปEน
วัตถุประสงค %(Objective) ท่ีเปEนรูปธรรม และสามารถวัดได,ท้ังนี้องค�การสามารถใช,แผนยุทธศาสตร�
เปEนกรอบในการประเมินผลงานประจําปiงบประมาณ ยิ่งไปกว$านั้นองค�การยังสามารถใช,แผน
ยุทธศาสตร�เปEนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจ$าย
ประจําปiได,อีกด,วย 

แผนยุทธศาสตร� จึงมีความสําคัญอย$างยิ่งต$อการพัฒนาองค�กร เพราะกว$าจะมีแผน
ยุทธศาสตร�นั้น จะต,องมีความเข,าใจในองค�กรของตัวเองอย$างดี จึงจะสามารถกําหนดเปEนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ และค$านิยม 

คําถามท่ีจะต,องตอบตัวเองให,ได, คือ 
เราเปEนใคร? 
เรากําลังทําอะไร? 
เราทําเพ่ือใคร? 

                                         
๑๑๔ พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร%การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

“การนํานโยบายสู=การปฏิบัติ”. (เอกสารอัดสําเนา) 
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หากเราเข,าใจตัวเองและองค�กรอย$างถ$องแท,แล,ว เราจะสามารถกําหนดแผนยุทธศาสตร�ท่ี
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได, 

วิสัยทัศน% (Vision) 
"พุทธศาสน�ม่ันคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย$างยั่งยืน" 
พุทธศาสน�ม่ันคง (ม่ันคง) เปEนการแสดงถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา อันเปEน ๑ ใน 

๓ สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู, ความเข,าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปEนอย$างดี
และมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนของผู,ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย�ข,อมูลด,านพระพุทธศาสนาของโลก 

ดํารงศีลธรรม (ม่ังค่ัง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช,เปEนหลักในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได,อย$างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู$ร$วมกัน 

นําสังคมสันติสุขอย$างยั่งยืน (ยั่งยืน) เปEนผลท่ีเกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล,วนําไป
ปฏิบัติ จนเกิดปฏิเวธ คือ ผลลัพธ�ท่ีจะนําสังคมให,มีสันติสุขอย$างยั่งยืนโดยมีเทียบจากอันดับความ 
สันติสุขระดับประเทศ 

พันธกิจ (Mission) 
การจะทําให,วิสัยทัศน�บรรลุผลได, ต,องดําเนินการตามพันธกิจ หรือภาระงานชองคณะสงฆ� 

๖ ด,าน คือ 
๑) ด,านการปกครอง 
๒) ด,านคาสนศึกษา 
๓) ด,านศึกษาสงเคราะห� 
๔) ด,านเผยแผ$ 
๕) ด,านสาธารณูปการ 
๖) ด,านสาธารณสงเคราะห� 

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได,เพ่ิมธุระงานพิเศษอีก ๑ ด,าน คือ ด,านการพัฒนาพุทธ
มณฑลให,เปEนศูนย�กลางพระพุทธศาสนาโลก เพราะชาวพุทธท่ัวโลกมีมติให,พุทธมณฑลเปEนศูนย�กลาง
พระพุทธศาสนาของโลก เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ค=านิยม (Core Value) 
"อุทิศตนเพ ื่อพระพุทธศาสนา สู=การพัฒนาสังคมอย=างย่ังยืน" 
การขับเคลื่อนแผนยุทธคาสตร�ให,สําเร็จตามแผนท่ีวางไว, ต,องอาศัยค$านิยมท่ีจะเปEนตัว

ขับเคลื่อนกิจกรรมต$างๆ ให,เดินหน,าไปได, เหมือนน้ํามันเครื่องท่ีเปEนตัวหล$อลื่นเครื่องยนต�ให,ทํางานได,
อย$างมีประสิทธิภาพ 

พระพุทธศาสนา เปEนสถาบันหลักของสังคมไทย เปEนองค�กรท่ีมีขนาดใหญ$ มีผู,เคารพ 
นับถือท่ัวประเทศและท่ัวโลก เพราะฉะนั้น การสนองงานพระพุทธศาสนานั้น ผู,ปฏิบัติต,องเปEนผู,มีจิต
สาธารณะ (Service Mind) มีความเชื่อม่ันในองค�กรว$าสามารถนําพาชีวิตให,มีสันติสุขได,อย$างแท,จริง 
(ศรัทธา) มีจิตใจท่ีเสียสละ (จาคะ) มีความพยายามบากบ่ัน (วิริยะ) มีความอดทน (ขันติ) และมองเห็น
เปOาหมายในการทํางานอย$างชัดเจน (ปNญญา) จึ งจะสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาให,สําเร็จได, 



๖๕ 
 

 

มูลเหตุของการจัดทําแผนยุทธศาสตร% 
หากจะมีคําถามว$า เพราะเหตุใด จึงต,องจัดทําแผนยุทธศาสตร�ในการปฏิรูปฯ ในเม่ือคณะ

สงฆ�ได,มีการสนองงานพระพุทธศาสนาตามพันธกิจเปEนประจํา 
คําตอบก็ปรากฏอยู$ในคําถามอยู$แล,วว$า ถ,าการสนองงานตามพันธกิจซ่ึงเปEนงานประจํา

สามารถแก,ปNญหาได,อย$างทันท$วงที ไม$มีวิกฤตศรัทธาปรากฏให,หนักใจ ก็ไม$จําเปEนต,องทําอะไรอีก 
แต$ภาวการณ�ไม$ได,เปEนเช$นนั้น การสนองงานพระพุทธศาสนาในปNจจุบัน เปEนการทํางาน

แบบปNจเจกบุคคลอาศัยความรู, ความสามารถเฉพาะบุคคลในการบริหารงาน ขาดความเปEนเอกภาพ 
จึงทําให,การพัฒนาองค�กรทางพระพุทธศาสนาล$าช,า เพราะมองไม$เห็นเปOาหมายร$วมกัน สิ่งท่ีเรียกว$า 
"สามัคคีธรรมนําสุข" จึงขาดหายไปด,วย 

ด,วยเหตุนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได,จัดทําแผนยุทธศาสตร�ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาข้ึน เพราะเล็งเห็นความสําคัญ ดังนี้ 

ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร% 
๑) ช$วยให,องค�กรสามารถพัฒนาตนเองได,อย$างเหมาะสมกับสภาพการณ�เปลี่ยนแปลงไป 
๒) ช$วยให,บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน,าท่ีของตนท่ีมีส$วนเอ้ืออํานวยความสําเร็จต$อ

เปOาประสงค�ขององค�กร 
๓) ช$วยส$งเสริมการปรับปรุงการดําเนินงานขององค�กร เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม

แนวทางการบริหารจัดการบ,านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) 
๔) ช$วยยกระดับการบริหารจัดการท้ังด,านงบประมาณ ด,านระบบการพัฒนาคาสนบุคคล 

ให,เปEนไปอย$างมีประสิทธิภาพ 
๕) ช$วยในการสร,างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค�กรให,ทันสมัยยิ่งข้ึน 

แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ% 
๑. ด�านการปกครอง มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา ด,วยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ$าน
กิจกรรมต$างๆ เช$น การส$งเสริมวัฒนธรรมองค�กรผ$านสื่อ การเจริญพระพุทธมนต�เฉลิมพระเกียรติ การ
บรรพชาอุปสมบทถวายเปEนพระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เปEนต,น 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร$วมมือภาคีเครือข$ายต$างๆ 
เพ่ือให,เกิดสัมฤทธิผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบ
สารสนเทศให,ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให,ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู,เชิงพุทธ ด,วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล 
เช$น พระสังฆาธิการ พระอุปNชฌาย� พระจริยานิเทศก� พระวินยาธิการตลอดถึงไวยาวัจกร และ
เสริมสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาให,เข,มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการบริหารจัดการ 
ศาสนสมบัติอย$างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล$งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
 
 



๖๖ 
 

 

๒. ด�านศาสนศึกษา มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ$าน

การศึกษา พระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปNญญาแก$ศาสนทายาท 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร$วมมือภาคีเครือข$ายตาม

หลัก "บ ว ร" พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรม
วิชาการให,ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู,เชิงพุทธ ด,วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล 
เข$น ผู,บริหารคาสนศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศก� 
เสริมสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาให,เข,มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณ สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน 

๓. ด�านศึกษาสงเคราะห% มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด,วย

การสนับสนุนทุนการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางปNญญา โดยการขยาย
โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาแก$คฤหัสถ� 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร$วมมือภาคีเครือข$ายด,าน
การศึกษาตามหลัก "บ ว ร" พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ และนวัตกรรมวิขาการให,ทันสมัย เช$น พัฒนาและส$งเสริมหลักสูตรผู,บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธ หลักสูตรพุทธศาสนาวันอาทิตย� หลักสูตรพระอภิธรรมสําหรับคฤหัสถ� เปEนต,น 

๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู, ด,วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล เช$น 
ผู,บริหารสถานศึกษา ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย� ครูสอนโรงเรียนการกุศล เปEนต,น 
เสริมสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาให,เข,มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณสนับสนุน เช$น โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาสงเคราะห� เปEนต,น 

๔. ด�านการเผยแผ= มีแนวทางการดําเนินการ ด,งนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนาให,

เข,มแข็ง ด,วยการเผยแผ$เชิงรุก เช$น จัดทําแผนแม$บทการเผยแผ$เชิงรุก การเพ่ิมช$องทางการลื่อสารเชิง
รุกสําหรับ กิจการพระพุทธศาสนา พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ$านสถานีวิทยุโทรทัศน�ทาง
พระพุทธศาสนา ส$งเสริมกิจกรรมหมู$บ,านรักษาศีล ๕ เปEนต,น เพ่ิมศักยภาพทางปNญญาของศาสน
บุคคล เช$น พัฒนา พระนักเผยแผ$ ส$งเสริมชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค�กรภาครัฐและเอกชน เปEน
ต,น 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด,วยอาศัยความร$วมมือภาคีเครือข$ายให,
เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให,ทันสมัย พัฒนา 
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให,ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล คือ พระ 
นักเผยแผ$ พระนักเทศน� พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิปNสสนาจารย� 
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๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู, เชิงพุทธ ด,วยการเสริมสร,างองค�ความรู,ด,าน
พระพุทธศาสนาให,เข,มแข็ง สําหรับสถานท่ีปฏิบัติธรรม พระวิปNสสนาจารย� พระนักเผยแผ$ 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน เช$น โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือ
การเผยแผ$ 

๕. ด�านสาธารณูปการ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใน

โครงการวัดเสริมสร,างความสุข 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด,วยอาศัยการร$วมมือกับภาคีเครือข$ายให,

เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให,ทันสมัย พัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให,ทันสมัย 

๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู,เชิงพุทธ ด,วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล เช$น 
เพ่ิมศักยภาพของพระนวกรรมเชิงพุทธ เสริมสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ
สถาปNตยกรรมให,เข,มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

๖. ด�านสาธารณสงเคราะห% มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝNงศรัทธาให,เข,มแข็ง ผ$านกิจกรรม

การช$วยเหลือผู,ประสบภัยพิบัติ ผู,ได,รับความเดือดร,อนไร,ท่ีพ่ึง 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด,วยการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให,ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให,
ทันสมัย เช$น หลักสูตรพระนักพัฒนา หลักสูตรสัมมาชีพ หลักสูตรสาธารณสงเคราะห�เชิงพุทธ เปEนต,น 

๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู,เชิงพุทธ ด,วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคล 
เสริมสร,างองค�ความรู,ด,านพระพุทธศาสนาให,เข,มแข็ง 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และการจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือช$วยเหลือผู,ประสบ 
ภัยพิบัติ 

ด�านพัฒนาพุทธมณฑลเป>นศูนย%กลางพระพุทธศาสนาของโลก มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา ด,วยการปลูกฝNงศรัทธาในพระพุทธศาสนาให,

เข,มแข,ง ให,มีความรักและหวงแหนในพุทธมณฑล เพ่ิมศักยภาพทางปNญญาแก$ศาสนบุคคล ด,วยการ
พัฒนาจิตเจริญปNญญา 

๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร$วมมือจากภาคีเครือข$าย
ในการทํางานเพ่ือให,เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศให,ทันสมัย 
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๓) พัฒนาสู$องค�กรแห$งการเรียนรู, เชิงพุทธ ด,วยการเสริมสร,างองค�ความรู,ด,าน
พระพุทธศาสนา โดยการจัดทําแหล$งความรู,และสารสนเทศของพุทธมณฑล ศูนย�กลาง
พระพุทธศาสนาของโลก 

๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด,วยการจัดหาแหล$ง
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

จะเห็นได,ว$า แนวทางการดําเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร�นี้ 
จะใช, ๔ ยุทธศาสตร� เท$านั้นในการดําเนินการ คือ 

๑) สร,างความม่ันคงด,านพระพุทธศาสนา 
๒) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
๓) พัฒนาองค�กรแห$งการเรียนรู,เชิงพุทธ 
๔) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
แต$รายละเอียดปลีกย$อยของแต$ละยุทธศาสตร� หรือท่ีเรียกว$า "กลยุทธ�" นั้น ข้ึนอยู$กับ

ภาระงานของแต$ละฝvายว$าเก่ียวข,องกับเรื่องใด โดยยุทธศาสตร�ท้ัง ๔ นั้นจะทําให,ได,ผลลัพธ�องค�กร ๔ 
อย$าง คือ 

๑) อัตราการเพ่ิมข้ึนของผู,ศึกษาพระปริยัติธรรม พระพุทธศาสนา 
๒) อันดับความสันติสุขระดับประเทศ 
๓) ศูนย�ข,อมูลด,านพระพุทธศาสนาของโลก 
๔) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะสําเร็จลุล$วงไปได,ด,วยดี จําเปEนต,องมีเปOาหมายท่ี

ชัดเจน มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�ท่ีได,วางเอาไว,โดยแผนยุทธศาสตร�ดังกล$าว มีท้ังแผน
ระยะสั้น ๕ ปi และแผนระยะยาว ๒๐ ปi 

แผนปฏิบัติการระยะส้ัน ๕ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปEนการสร,างมาตรฐานกระบวนการทํางาน มาตรการ แผน นโยบาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปEนการปรับปรุงกระบวนการทํางานเข,าสู$มาตรฐานและยกระดับคุณภาพ 

ศาสนบุคคลตามเปOาหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการทํางานภายใต,ระบบมาตรฐานและศาสนบุคคลได,รับการพัฒนาตาม

แผนท่ีกําหนด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ การบริหารกิจการพระพุทธศาสนามีรูปแบบชัดเจน โปร$งใส ตรวจสอบได, 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พระพุทธศาสนามีความสถาพร ด,วย 

- ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
- ศาสนบุคคลมีความรู,ความสามารถ 
- ประชาชนมีศรัทธา 
- มีผู,เข,ามาศึกษาพระธรรมและนําคําสอนไปปฏิบัติ 
- พุทธศาสนาม่ันคง ยั่งยืน 
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แผนยุทธศาสตร% ระยะ ๒o ป� แบ$งการดําเนินการเปEน ๔ ระยะ คือ 
ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปEนปiแห$งการเริ่มการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดย

เริ่มจากการปรับปรุงกระบวนการการทํางานให,โปร$งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ได,รับการยอมรับจาก 
ผู,มีส$วนได,ส$วนเสียทุกกลุ$ม 

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) เปEนการสร,างความเข,มแข็งขององค�กรพระพุทธศาสนา 
ด,วยการบูรณาการกระบวนการทํางานทุกด,านของคณะสงฆ� 

ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๔) เปEนการเสริมความม่ันคงขององค�กรพระพุทธศาสนา
ด,วยการเรียนรู,และพัฒนายกระดับสังคมให,มีคุณภาพ 

ระยะท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙) มีเปOาหมาย คือ พระพุทธศาสนามีความม่ันคงอย$าง
ยั่งยืน โดยมีประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมนําชีวิต เปEนตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการ การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
การนํานโยบายสู=การปฏิบัติ 
ในการนําแผนยุทธศาสตร�ไปสู$การปฏิบัตินั้น ต,องอาศัยการประสานงานกันอย$างเปEน

ระบบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�นี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
ภายใต,การกํากับของมหาเถรสมาคมได,ระดมความคิดแล,วนํามาวิเคราะห� จัดทําให,เปEนแผน
ยุทธศาสตร� ระยะ ๒๐ ปi 

จากนั้น แต$งต้ังคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร�ในการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนามีหน,าท่ีในการถ$ายทอดแผนสู$การปฏิบัติ ท้ังนี้การถ$ายทอดเปEนไปตามลําดับของการ
ปกครองคณะสงฆ� คือ ลงสู$ระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับวัด 
โดยมีเจ,าอาวาสเปEนผู,ปฏิบัติงาน ดังแผนภาพท่ี ๒.๙ 
 



๗๐ 
 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๙  การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเชิงนโยบายสู$การปฏิบัติ 



๗๑ 
 

 

จากแผนยุทธศาสตร�กล$าวโดยสรุปได,ว$า เปEนทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
ภารกิจ หรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว,ขององค�การ โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความเหมาะสมกับ
สภาวะแวดล,อมและทรัพยากร 

ผู,วิจัยได,สรุป การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การ
ปฏิบัติเปEนตัวแปร เพ่ือสร,างโมเดลการวัด (Measurement Model) ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑๐  การนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
 
๒.๓ ป0จจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร%๑๑๕ 

พระพุทธศาสนาเปEน ๑ ใน ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย ประชาชนส$วนใหญ$ของ
ประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเปEนศาสนาหลัก ฉะนั้น การบริหารจัดการพระพุทธศาสนาจึงต,อง
อาศัยพุทธบริษัทท่ีพระพุทธองค�ทรงมอบหมายไว, เพ่ือดํารงพุทธศาสนาให,ม่ันคงสถาพร 

ผู,ท่ีจะทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนา ไม$ว$าจะเปEนบรรพชิต หรือคฤหัสถ� จึงต,อง “อุทิศตน
เพ่ือพระพุทธศาสนา สู$การพัฒนาสังคมอย$างยั่งยืน” จึงจะประสบความสําเร็จได, 

ปNจจัยท่ีจะนําพาไปสู$ความสําเร็จนั้น ประกอบด,วย 
๑) มีเป�าหมายร=วม รวมน้ําใจเป>นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเปEนการแสดงให,เห็นถึงความ

เปEนเอกภาพในการทํางาน แม,จะมีความคิดเห็นแตกต$างกันบ,าง แต$ก็มีความชัดเจนในเปOาหมายหลัก
เหมือนกัน และแสดงความพร,อมเพรียงท่ีจะเสียสละความสุขส$วนตัวเพ่ือประโยชน�ส$วนรวม ดังพระ
พุทธพจน�ท่ีว$า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร,อมเพรียงของหมู$คณะนํามาซ่ึงความสุข 

                                         
๑๑๕ พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร%การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

“การนํานโยบายสู=การปฏิบัติ”. (เอกสารอัดสําเนา) 

การนําแผน
ยุทธศาสตร%ไปปฏบิตั ิ

ร$วมมือภาคีเครือข$าย  
ให,เกิดสัมฤทธิ์ผล      
 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล      
 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  
๔.๐ 

พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ 
และนวัตกรรมให,ทันสมัย       
 



๗๒ 
 

 

๒) พัฒนาความเช่ียวชาญทุก ๆ ด�าน เพ่ือให,ทันต$อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ปNจจุบัน ศาสนบุคคลทุกท$านต,องมีความพร,อมอยู$เสมอท่ีจะพัฒนาตนเองให,รู,เท$าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก อันจะส$งผลกระทบต$อการดํารงอยู$ และการเผยแผ$พระพุทธศาสนา เพราะเม่ือใดท่ีเรา
หยุดการพัฒนา แสดงว$า เรากําลังถอยหลัง หรือช,ากว$าคนอ่ืนไปหนึ่งก,าวเสมอ 

๓) ปรับโครงสร�างการบริหารองค%กรให�ทันสมัย โดยเริ่มต,นจากการบริหารจัดการใน
ระดับท,องถ่ิน คือ ระดับวัดให,มีการบริหารงานท่ีคล$องตัว แต$ทรงประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๔) ทรัพยากรพร�อมใช�งาน หมายรวมท้ังทรัพยากรบุคคล อันเปEนทรัพยากรท่ีทรงคุณค$า
ท่ีสุดในการพัฒนา เพราะหากทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพเเล,ว การพัฒนาก็จะประสบกับปNญหา
อุปสรรคอีกนานับประการ แต$ถ,าทรัพยากรบุคคลเปi¡ยมคุณภาพ การบริหารจัดการต$าง ๆ ก็จะ
สามารถดําเนินไปได,อย$างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู$อย$างจํากัดนํามาใช,ให,เกิด
ประโยชน�อย$างคุ,มค$า 

๕') ติดตามการดําเนินการอย=างใกล�ชิด เม่ือมีการทํางานไม$ว$าประเภทใดก็ตาม ต,องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกข้ันตอน เพ่ือตรวจสอบความถูกต,อง ปOองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ความพลั้งเผลอ เปEนการแสดงออกถึงความโปร$งใส ตรวจสอบได,ตามหลักธรรมาภิบาล แล,วนําผลท่ี
ได,มาปรับปรุงแก,ไขในการดําเนินการต$อไปในอนาคต 

จากปNจจัยความสําเร็จ กล$าวโดยสรุปได,ว$า เปEนองค�ประกอบหรือเครื่องมือท่ีสําคัญ เพ่ือใช,
เปEนเกณฑ�ในการยกระดับการบริหารจัดการให,บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน�ของแต$ละองค�การ 

 
ผู,วิจัยได,สรุป ปNจจัยความสําเร็จเปEนตัวแปร เพ่ือสร,างโมเดลการวัด (Measurement 

Model) ดังนี้ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑๑  ปNจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
 

มีเปOาหมายร$วม 
รวมน้ําใจเปEนหนึ่งเดียว 

 

พัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ทุกๆ ด,าน 

 

ปรับโครงสร,างการบริหาร
องค�กรให,ทันสมัย 

 

ทรัพยากรพร,อมใช,งาน 
 

ติดตามการดําเนินงาน 
อย$างใกล,ชิด 

 

ปNจจัยความสําเร็จของ
แผนยุทธศาสตร�ฯ 

 



๗๓ 
 

 

๒.๔ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการ ทําให,ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในส$วนของแนวคิด รวมท้ังทฤษฎีท่ีมีวิวัฒนาการในการพัฒนาให,มีความเหมาะสม
สอดคล,องเข,ากับสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ อาจกล$าวได,ว$าเม่ือสังคมมีความซับซ,อนมากยิ่งข้ึน ความคิด
ทางการบริหารจัดการก็ต,องปรับเปลี่ยนพัฒนาตามเพ่ือปรับความสมดุลในการบริหารจัดการ หากมอง
ผ$านเลนส�ทางพระพุทธศาสนาจะทําให,ทราบว$าทุกสิ่งทุกอย$างย$อมตกอยู$ในวัฏจักรของความเปEน
อนิจจตา หมายถึง ความเปEนของไม$เท่ียง (Aniccatà: impermanance, transiency) 

การบริหารจัดการของนักทฤษฎีทางตะวันตก จะให,ความสําคัญกับกระบวนการทางด,าน
การบริหารจัดการ ความสามารถของผู,บริหาร รวมท้ังการจูงใจโดยมีตัณหา หมายถึง ความทะยาน
อยาก, ความปรารถนาท่ีจะบํารุงบําเรอปรนเปรอตน, ความอยากได,อยากเอา (Taõhà: craving, 
selfish desire) เปEนรากเหง,าในการจูงใจเสียเปEนส$วนใหญ$ ซ่ึงจะก$อให,เกิดการทุจริตคอรัปชั่นท่ีจะ
ส$งผลกระทบท่ีเปEนผลเสียอย$างกว,างขวาง 

การบริหารจัดการท่ีจะประสบความสําเร็จ คือ สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การได,
อย$างมีประสิทธิผลโดยต,องอาศัยความร$วมมือร$วมใจจากผู,มีส$วนเก่ียวข,องทุกฝvาย เพราะหัวใจของการ
บริหารจัดการโดยแท,จริง คือ การทํางานให,สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done Through 
other people) ซ่ึงเปEนองค�ธรรมของหลักสาราณียธรรม ๖ คือ หลักธรรมท่ีเสริมสร,างความสัมพันธ�
และสร,างความสามัคคีให,เปEนอันหนึ่งอันเดียวกันระหว$างผู,ร$วมงาน ร$วมกิจการ และผู,อยู$ร$วมกันใน
สังคม ท่ีพระพุทธเจ,าทรงแสดงไว,ในพระไตรปYฎก ซ่ึงนักบริหารได,นํามาบูรณาการใช,ในการบริหาร 
เนื่องจากพระพุทธศาสนามีบทบาทและอิทธิพลต$อวิถีชีวิตของผู,คนในสังคมไทยส$วนใหญ$ หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาจึงเปEนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีนักบริหารมักจะนํามาปรับประยุกต�ใช,ในการบริหารงาน 
เราจึงเห็นหน$วยงานทางการศึกษาหลายแห$งได,นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช,ในการ
บริหารงาน เช$น “การบริหารจัดการเชิงพุทธ”  ดังนั้นผู,วิจัยจึงจะได,ศึกษาหลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือ
นํามาเปEนเปEนตัวแปรส$งผ$านในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ดังมีรายละเอียดต$อไปนี้ 

พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิบายถึง 
หลักสาราณียธรรม ๖ ไว,ว$า สาราณียธรรม ๖ หมายถึง ธรรมเปEนท่ีต้ังแห$งความให,ระลึกถึง ธรรมเปEน
เหตุท่ีระลึกถึงกัน หลักการอยู$ร$วมกัน ได,แก$ 

๑) เมตตากายกรรม คือ การต้ังเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย� ท้ังต$อหน,าและลับ
หลัง คือ ช$วยเหลือกิจธุระของผู,ร$วมคณะด,วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ท้ังต$อหน,า และลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การต้ังเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย� ท้ังต$อหน,าและลับหลัง 
คือ ช$วยบอกแจ,งสิ่งท่ีเปEนประโยชน� สั่งสอน แนะนําตักเตือนด,วยความหวังดี กล$าววาจาสุภาพ แสดง 
ความเคารพนับถือกัน ท้ังต$อหน,าและลับหลัง 



๗๔ 
 

 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การต้ังเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย� ท้ังต$อหน,าและ 
ลับหลัง คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปEนประโยชน�แก$กัน มองกันในแง$ดี มีหน,าตายิ้มแย,มแจ$มใส
ต$อกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การได,ของสิ่งใดมาก็แบ$งปNนกัน คือ เม่ือได,สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม,
เปEนของเล็กน,อย ก็ไม$หวงไว,ผู,เดียว นํามาแบ$งปNนเฉลี่ยเจือจาน ให,ได,มีส$วนร$วมใช,สอยบริโภคท่ัวกัน 
ข,อนี้ ใช,อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได, 

๕) สีลสามัญญตา คือ การมีศีลบริสุทธ�เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังหลาย ท้ังต$อหน,า
และลับ หลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต,องตามระเบียบวินัย ไม$ทําตนให,เปEนท่ีน$ารังเกียจ
ของหมู$คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย�ท้ังหลาย ท้ังต$อหน,า
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร$วมกัน ในข,อท่ีเปEนหลักการสําคัญท่ีจะนําไปสู$ความหลุดพ,น สิ้นทุกข� 
หรือขจัดปNญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้มีคุณ คือ เปEนสาราณียะ ทําให,เปEนท่ีระลึกถึง เปEนปYยกรณ� ทําให,เปEน 
ท่ีรัก เปEนครุกรณ� ทําให,เปEนท่ีเคารพ เปEนไปเพ่ือความสงเคราะห� ความกลมกลืนเข,าหากัน เพ่ือความ
ไม$วิวาท เพ่ือความสามัคคี และเอกภาพ ความเปEนอันหนึ่งอันเดียวกัน๑๑๖ 

พระพรหมคุณาภรณ% (ป.อ.ปยุตฺโต) ได,ให,ความหมายของสาราณียธรรม (ธรรมเปEนเหตุ 
ให,ระลึกถึงกัน) คือ เปEนหลักธรรมท่ีเสริมสร,างความสัมพันธ�กับผู,อ่ืนท่ีเปEนเพ่ือนร$วมงาน ร$วมกิจการ 
หรือร$วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน,องร$วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักอยู$ร$วมกัน ได,เเก$ 

๑) เมตตากายกรรม คือ การทําต$อกันด,วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต$อเพ่ือน 
ร$วมงาน ร$วมกิจการ ร$วมชุมชน ด,วยการช$วยเหลือกิจธุระต$าง ๆ ด,วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยา 
สุภาพ เคารพนับถือกัน ท้ังต$อหน,าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การพูดต$อกันด,วยเมตตา คือ ช$วยบอกแจ,งสิ่งท่ีเปEนประโยชน� สั่ง
สอน หรือแนะนําตักเตือนกันด,วยความหวังดี กล$าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ังต$อ
หน,าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การคิดต$อกันด,วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปEน
ประโยชน�ต$อกัน มองกันในแง$ดี มีหน,าตายิ้มแย,มแจ$มใสต$อกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การได,มาแบ$งกันกินกันใช, คือ แบ$งปNนลาภผลท่ีได,มาโดยชอบธรรม 
แม,เปEน ของเล็กน,อยก็แจกจ$ายให,ได,มีส$วนร$วมใช,สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา คือ การประพฤติให,ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา 
ระเบียบวินัยของส$วนรวม ไม$ทําตนให,เปEนท่ีน$ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก$หมู$คณะ 

                                         
๑๑๖ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗.  
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๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือการปรับความเห็นเข,ากันได, คือ เคารพรับฟNงความคิดเห็น มีความ
เห็นชอบร$วมกัน ตกลงกันได,ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห$งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกัน��� 

จากหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได,แก$ หลักสาราณียธรรม ๖ กล$าวโดย
สรุปได,ว$า เปEนหลักธรรมท่ีเสริมสร,างความสัมพันธ�และสร,างความสามัคคีให,เปEนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหว$างผู,ร$วมงาน ร$วมกิจการ และผู,อยู$ร$วมกันในสังคม 

ผู,วิจัยได,สรุป หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) เพ่ือสร,าง
โมเดลการวัด (Measurement Model) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                  

                                                                         
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑๒  หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

 
 
 

                                         
๑๑๗ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ�ครั้งท่ี ๓๐, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗), หน,า ๒๓.  

หลักธรรมในการ
พัฒนา 

การบริหารจัดการ 
(สาราณียธรรม ๖) 

การคิดทําในส่ิงที่เป�น
ประโยชน_ต�อผูoร�วมงาน 

การแบ�งป�นส่ิงของที่ไดoมา 
โดยชอบธรรม 

 
การมีความประพฤติ
ตามระเบียบวินยั 

การพูดในส่ิงท่ีเป�น
ประโยชน_ต�อผูoร�วมงาน 

 

การช�วยเหลือกิจธุระ 
ของผูoร�วมงาน 
 

การเคารพรับฟ�งความ
คิดเห็นของผูoร�วมงาน 
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๒.๕ ข�อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

แผนยุทธศาสตร^ คณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค^ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)๑๑๘ 
Nakhonsawan Sangka Master Plan 2017-2021 

วิสัยทัศน^ (Research Vision)  
พุทธศาสน_ม่ันคง ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย�างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)    
การจัดการดoานการปกครอง ศาสนศึกษา การเผยแผ� การสาธารณูปการ ศึกษาสงเคราะห_ 

การสาธารณสงเคราะห_    
คIานิยม (Core Value)  

สรoางฐานความรูoและอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา สู�การพัฒนาอย�างสรoางสรรค_ 
ยุทธศาสตร^ (Strategy) 

๑) การสรoางความม่ันคงทางพระพุทธศาสนา 
๒) การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
๓) การพัฒนาสู�องค_กรแห�งการเรียนรูoเชิงพุทธ 
๔) การจัดทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

แผนการดําเนนิการตามหลักอารยวัฒิ (Plan Road Map By Noble Growth) 
๑. ศรัทธา : ปลูกฝ�งศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใหoหลักความจริง ความดีงามดoวยเหตุผล 
๒. ศีล :  ส�งเสริมความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต 
๓. สุตะ : ส�งเสริมการเรียนรูoดoวยพุทธป�ญญา 
๔. จาคะ : สรoางสังคมแห�งการแบ�งป�น เสียสละ เอ้ือเฟ��อ มีน้ําใจ 
๕. ป�ญญา : สรoางสรรค_สังคมแห�งการเรียนรูoและการดําเนินชีวิตดoวยพุทธป�ญญา 

ผลลัพธ^  
 ๑. อัตราการเรียนรูoพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี พระไตรป�ฎก และวิชาชั้นสูง  
(+ ๕ % จากป�ฐาน) 
 ๒. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (มีกระบวนการ ๑๐๐ %) 
 ๓. พุทธบริษัท ไดoรับการพัฒนาศักยภาพและองค_ความรูoเชิงพุทธ (+ ๑๐ %) 

๔. แหล�งเรียนรูoพระพุทธศาสนา (Knowledge & Meditation Center)  บูรณาการกับศาสตร_ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม� (+ ๕ %) 

๕. เกิดภาคีเครือข�ายภาครัฐ เอกชน องค_กรวัฒนธรรมชาวพุทธ และศาสนิกสัมพันธ_  
(+ ๓ %) 

๖. การเรียนรูo พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเชิงพุทธของประชาชน  
(+ ๓.๕๐ ระดับ) 

                                         
๑๑๘ สํานักงานเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค�, แผนยุทธศาสตร%คณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค%, ๒๕๖๐. 

(เอกสารอัดสําเนา) 
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๗. ชุดความรูoทางพระพุทธศาสนาไดoมีการเผยแผ�ในสื่อสารสนเทศ (ICT) อย�างกวoางขวาง  
(+๕ %) 

 ๘. ยกระดับจิตใจและป�ญญาของประชาชนตามแนวพระพุทธศาสนา (+๕ %) 

ความเปlนมาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร̂  
คณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค̂ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

*************************************** 
ความเปlนมาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร^๑๑๙ 

คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ไดoกําหนดจัดทําแผนยุทธศาสตร_ของคณะสงฆ_จังหวัด
นครสวรรค_ ตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (มติท่ี ๑๐๖/๒๕๕๙) และในการ
ประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม�บทการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพ่ือใหoเป�นไปตามแผนดังกล�าว จึงไดoดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ๖+๑ ดoาน ดังนี้ 

๑. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานการปกครอง 
  ๑) พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ_ 

(๑) บรรจุคําว�า “พระพุทธศาสนาเป�นศาสนาประจําชาติ” ไวoในรัฐธรรมนูญ 
(๒) เพ่ิมอํานาจ บทบาทและหนoาท่ีของพระสังฆาธิการ 
(๓) กระจายอํานาจทางการปกครองพระสงฆ_ 
(๔) จัดต้ังสภาสงฆ_ในแต�ละระดับชั้น 
(๕) กําหนดกระบวนการยุติธรรมสงฆ_ท่ีชอบดoวยพระธรรมวินัยและกฎหมาย

บoานเมือง 
(๖) กําหนดใหoมีสํานักงานเจoาคณะแต�ละระดับชั้นทํางานต�อเนื่องโดยมีเจoาหนoาท่ี

สนับสนุน และใหoสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ขยายอัตรากําลังพนักงานราชการ 
(๗) จัดต้ังองค_กรหรือสถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ 

 ๒) พัฒนางานภายใตoระบบและกลไกท่ีมีอยู� 
(๑) พระสังฆาธิการในแต�ละระดับชั้นบังคับชั้นบังคับใชoกฎหมายท่ีเก่ียวขoองกับ    

การปกครองคณะสงฆ_อย�างจริงจัง 
(๒) กําหนดใหoวัดหรือการปกครองคณะสงฆ_ในแต�ละระดับชั้น จัดทํา

ยุทธศาสตร_ในการปฏิบัติงานเป�นแผนปฏิบัติการประจําป�และแผนพัฒนาฯ ระยะ ๕ ป� โดยใหo
สอดคลoองกับกิจการคณะสงฆ_ท้ัง ๖+๑ ดoาน และมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 

(๓) กําหนดระบบการคัดกรองผูoบรรพชาและอุปสมบทและจัดทําฐานขoอมูล
สารสนเทศเพ่ืองานปกครองคณะสงฆ_ 

(๔) ส�งเสริมและสนับสนุนใหoคณะสงฆ_ทํางานเชื่อมโยงกับเครือข�ายทุกภาคส�วน     
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
                                         

๑๑๙ สํานักงานเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค�, แผนยุทธศาสตร%คณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค%, ๒๕๖๐. 
(เอกสารอัดสําเนา) 
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๓) การบริหารจัดการดoานการเงินและบัญชี 
(๑) สนับสนุนใหoมีการจัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาแห�งชาติโดยไดoรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ 
(๒) สนับสนุนและส�งเสริมการทํารายงานดoานงบประมาณ การเงินและบัญชี

อย�างเป�นระบบ 
(๓) พัฒนาบุคลลาทางทางพระพุทธศาสนา ใหoมีความรูoความสามารถทางดoาน

กฎหมายและการการจัดการทรัพย_สินของสถาบันทางพุทธศาสนา 
๒. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานศาสนศึกษา 

๑) พัฒนาการบริหารจัดการในการศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ_ และการศึกษาตามอัธยาศัยบูรณาการกันอย�างเป�นระบบ 

๒) เสนอใหoตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเพ่ือเป�นกลไกในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนา 

๓) จัดใหoมีคณะกรรมการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัดเพ่ือบูรณาการศึกษา     
ท่ีเก่ียวขoองกับพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป 

๔) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา      
ดoานพระพุทธศาสนาใหoมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๕) ส�ง เสริมและพัฒนาบุคลากรดoานพระพุทธศาสนาใหo มีความม่ันคงและ
ความกoาวหนoา ในอาชีพ เช�น กําหนดระบบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน_อ่ืน ๆ เป�นตoน 

๓. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานเผยแผI 
๑) กําหนดเป¢าหมายและจัดทํายุทธศาสตร_การเผยแผ�และประชาสัมพันธ_                             

การพระพุทธศาสนาอย�างเป�นระบบ 
๒) เสนอใหoมีการพัฒนาโครงสรoางการบริหารกิจการคณะสงฆ_โดยมีการจัดต้ังแม�กอง

งานดoานการประชาสัมพันธ_และเผยแผ�พระพุทธศาสนา 
๓) เสนอใหoมีการต้ังหรือพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากรดoานการประชาสัมพันธ_

และเผยแผ�พระพุทธศาสนา 
๔) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเผยแผ�พระพุทธศาสนาใหoมีความรูo ทักษะดoาน

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใชoสื่อ เช�น พระนักเผยแผ� พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระธรรมทูต              
สายต�างประเทศ พระวิป�สสนาจารย_ 

๕ )  จัด ทํามาตรฐานบุคลากรดo านการประชาสัม พันธ_ และเผยแผ� กิจการ
พระพุทธศาสนา 

๖) เสนอใหoหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ พัฒนางาน และส�วนงานเพ่ือการดูแลตรวจสอบ
มาตรฐานของบุคลากร ดoานการเผยแผ� 

๗) รณรงค_ จัดกิจกรรม สนับสนุน สรoางเครือข�ายการประชาสัมพันธ_และเผยแผ�
ข�าวสารกิจการงานพระพุทธศาสนาและ ศาสนาสัมพันธ_อย�างสรoางสรรค_และต�อเนื่อง 
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๔. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานสาธารณูปการ 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัดเสนอใหo

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการก�อสรoาง การปฏิสังขรณ_ การพัฒนา 
๓) ทํานุ บํารุงศาสนาสถาน ส�งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ_ พุทธศิลปกรรม 

โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
๔) พัฒนาวัดและศาสนสถานใหoเป�นสถานท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ_

และพุทธศาสนิกชน 
๕) พัฒนาวัดและศาสนสถานใหoเป�นสถานใหoเป�นสถานท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติศาสนกิจ     

ของคณะสงฆ_และพุทธศาสนิกชน 
๖) พัฒนาพระสังฆาธิการใหoมีความรูoและความสามารถในดoานการสาธารณูปการ 
๗) เร�งรัดใหoผูoรับผิดชอบทําเอกสารสิทธิ์เอกของวัดใหoเป�นระบบ 

๕. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานศึกษาสงเคราะห̂ 
๑) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษาและหลักสูตรพระสอนศีลธรรม          

ในโรงเรียน 
๒) เสนอใหoรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก�โรงเรียนการกุศลของวัด 
๓) จัดต้ังและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห_เพ่ือใหoการสนับสนุน

พระภิกษุสามเณรในการเผยแผ�พระพุทธศาสนา 
๔) พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหoมีประสิทธิภาพ 
๕) พัฒนาเครือข�ายการทํางานร�วมกันกับหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.)   

เพ่ือสรoางประสิทธิภาพในการทํางานใหoเป�นเอกภาพ 
๖) พัฒนาจัดต้ังส�งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน

สถานศึกษาอย�างเป�นระบบ 
๖. แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ดeานสาธารณสงเคราะห̂ 

๑) สรoางระบบและกลไกเพ่ือกํากับ ดูแล และบริหารภารกิจดoานการสาธารณ
สงเคราะห_ ใหoเป�นรูปธรรมโดยสามารถวัดและประเมินผลไดo 

๒) ส�งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ_นักพัฒนาใหoทํางานร�วมกับเครือข�ายทุกภาคส�วน      
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓) ส�งเสริมและสนับสนุนองค_กรทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพสําหรับชุมชน 
๔) จัดต้ังกองทุนเพ่ือการสาธารณะสงเคราะห_ 
๕) จัดใหoมีสถาบันทางการเงินเพ่ือสนับสนุนงานดoานสาธารณสงเคราะห_ 

๗. แนวทางการพัฒนาพุทธมณฑลใหeเปlนศูนย̂กลางพระพุทธศาสนาโลก 
๑ ) สนับสนุนใหoมีการจัดต้ังสํานักงานกลางการบริการบริหารงานปกครองคณะสงฆ_     

ระดับเจoาคณะภาค เจoาคณะหน และสํานักงานมหาเถรสมาคม ณ พุทธมณฑล 
๒ ) พัฒนาพุทธมณฑลใหoเป�นศูนย_กลางแหล�งขoอมูลการศึกษาคoนควoางานวิชาการ     

งานวิจัยเก่ียวกับหลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต_ใชo 
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๓ ) สนับสนุนและส�งเสริมใหoมีอนุพุทธมณฑลครบทุกจังหวัด โดยกําหนด ระยะเวลาท่ี
จัดเจน 

๔ ) พัฒนาดoานกายภาพของพุทธมณฑลใหoเหมาะสมรองรับการเป�นศูนย_กลาง
พระพุทธศาสนาโลก 

๕ ) พัฒนาพุทธมณฑลเป�นท่ีตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา 

เป�าประสงค^แผนยุทธศาสตร^ของคณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค๑̂๒๐  
เป¢าประสงค_ของแผนยุทธศาสตร_จังหวัดนครสวรรค_นั้น มุ�งเนoนการพัฒนากิจการ

พระพุทธศาสนา ๖+๑ ดoาน ขององค_กรคณะสงฆ_ใหoมีความเขoมแข็งท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาสังคมไทย 
สอดคลoองกับแผนพัฒนาในระดับชาติ คือ ยุทธศาสตร_ชาติ ๒๐ ป�และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ ท่ีมุ�งเนoนการพัฒนาคน การสรoางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑. ดeานการปกครอง คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ มีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธท่ีมีประสิทธิภาพ มีฐานขoอมูล องค_ความรูo และกระบวนการบริหารจัดการตาม
หลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และคําสั่ง/มติมหาเถรสมาคม รวมท้ัง มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ท่ีสรoางประโยชน_และความสุขใหoกับสังคม ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนา
องค_กรอย�างยั่งยืน โดยพระสงฆ_ ศาสนบุคคลไดoรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูoเชิงพุทธในอัตรา
ท่ีสูงข้ึน 

๒. ดeานศาสนศึกษา คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_  มีการพัฒนาการบริหารจัดการใน
การศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ_ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยบูรณาการกันอย�างเป�นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา ดoานพระพุทธศาสนาใหoมีคุณภาพและมาตรฐาน ส�งเสริมและพัฒนา
บุคลากรดoานพระพุทธศาสนาใหoมีความม่ันคง โดยมีการส�งเสริมการอัตราการเรียนรูoพระปริยัติธรรม
และพระพุทธศาสนา 

๓. ดeานการเผยแผI คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ มีการพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดoาน การประชาสัมพันธ_และเผยแผ�พระพุทธศาสนา เช�น พระนักเผยแผ� พระสอนศีลธรรม พระธรรม
ทูต พระธรรมทูตสายต�างประเทศ พระวิป�สสนาจารย_ มีการรณรงค_ จัดกิจกรรม สนับสนุน สรoาง
เครือข�ายการประชาสัมพันธ_และเผยแผ�ข�าวสารกิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนาสัมพันธ_อย�าง
สรoางสรรค_และต�อเนื่อง โดยมุ�งเนoนใหoภาคีเครือข�ายภาครัฐ เอกชน องค_กรวัฒนธรรมและชาวพุทธเขoา
มามีส�วนร�วมใน การสรoางเสริมสรoางศรัทธาและปลูกป�ญญาในทางพระพุทธศาสนา 

๔. ดeานสาธารณูปการ คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_  ไดoมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ       
การบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศาสน
สมบัติของวัด มีการทํานุบํารุงศาสนาสถาน ส�งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ_พุทธศิลปกรรมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานใหoเป�นสถานท่ีเอ้ือต�อการปฏิบัติศาสนกิจ
ของคณะสงฆ_และเป�นสถานท่ีสัปปายะของพุทธศาสนิกชนในรูปแบบของ Knowledge & 

                                         
๑๒๐ สํานักงานเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค�, แผนยุทธศาสตร%คณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค%, ๒๕๖๐. 

(เอกสารอัดสําเนา) 
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Meditation Center, Green and Clean Center วัดตoนแบบสุขภาวะ เป�นตoน โดยมีแหล�งเรียนรูo
พระพุทธศาสนาของวัดเพ่ิมข้ึน 

๕. ดeานศึกษาสงเคราะห̂ คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_  มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนธรรมศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย_ และหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มีการจัดต้ังและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห_เพ่ือใหoการสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร 
เด็ก เยาวชน ในการเผยแผ�และเรียนรูoพระพุทธศาสนา โดยสรoางเครือข�ายการทํางานร�วมกับหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวขoอง 

๖. ดeานสาธารณสงเคราะห̂ คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ มีการพัฒนาระบบและกลไก
ภารกิจดoานการสาธารณสงเคราะห_ ใหoเป�นรูปธรรม ส�งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ_นักพัฒนาใหoทํางาน
ร�วมกับเครือข�ายทุกภาคส�วนท้ังภาครัฐและเอกชนในการสงเคราะห_ช�วยเหลือประชาชน ผูoประสบภัย 
การส�งเสริมสัมมาชีพใหoกับชุมชน มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการสาธารณสงเคราะห_ และจัดใหoมีสถาบัน
ทางการเงินเพ่ือสนับสนุนงานดoานสาธารณสงเคราะห_ โดยมุ�งเนoนการส�งเสริมการเรียนรูo การสรoาง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเพ่ิมความสุขเชิงพุทธของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค_ 

๗. ดeานการพัฒนาพุทธมณฑลและกิจการท่ัวไป คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ มีส�วนร�วม
ในการพัฒนาพุทธมณฑลของคณะสงฆ_เพ่ือใหoเป�นศูนย_กลางพระพุทธสาสนาในระดับชาติและ
นานาชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม มีผลงานการดําเนินกิจการพระพุทธศาสนาอย�างสรoางสรรค_ มี
นวัตกรรมการเรียนรูoและการเผยแผ�เชิงพุทธ และสนับสนุนภาคีเครือข�ายทางพระพุทธศาสนา 
(Buddhism Think Tank) ในการสรoางสรรค_สังคมแห�งการเก้ือกูล เพ่ือการจัดการและคุoมครองชีวิตท่ี
ดีร�วมกัน 

กรอบยุทธศาสตร_ชาติ ๒๐ ป�และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอบยุทธศาสตร^ชาติ ๒๐ ป� 
- ความม่ันคง 
- ความสามารถในการแข�งขัน 
- การพัฒนาคน 
- การสรoางโอกาสความเสมอภาคและ

ความเท�าเทียมกันทางสังคม 
- การเป�นมิตรกับสิ่งแวดลoอม 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ๑๒ 
- การพัฒนาคน 
- ลดความความเหลื่อมล้ําในสังคม 
- การสรoางความเขoมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แข�งขันไดoอย�างยั่งยืน 
- เป�นมิตรกับสิ่งแวดลoอม 
- ความม่ันคง 
- ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
- การพัฒนาโครงการสรoางพ้ืนฐาน 
- วิทยาศาสตร_ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
- การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
- การต�างประเทศและภูมิภาค 



๘๒ 
 

 

โครงสรeางการบริหารงานของคณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค̂ 

โครงสรeางภาระงานดeานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค^ 
 การบริหารงานของคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ประกอบดoวยเจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_                    
รองเจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_ และคณะกรรมการดoานต�าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑๓  โครงสร,างการบริหารงานของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 
 
 
 
 

มหาเถรสมาคม 

คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ 

เจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_ 

รองเจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_ รูปท่ี ๑ 

รองเจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_ รูปท่ี ๒ 
 

คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เจoาคณะอําเภอ เจoาคณะตําบล 

เลขานุการฯ เจoาอาวาส 

ท่ีปรึกษาเจoาคณะจังหวัดนครสวรรค_ 

วัด องค_กรพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน และคนในสังคม 



๘๓ 
 

 

ยุทธศาสตร^การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค^ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔๑๒๑ 

คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ไดoมีการกําหนดยุทธศาสตร_ เป¢าประสงค_ และพันธกิจการ
ดําเนินการกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือใหoมียุทธศาสตร_การวิจัยท่ีสอดคลoองกับแผนแม�บทการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ โดยในระยะท่ี ๑           
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ไดoกําหนดยุทธศาสตร_ เป¢าประสงค_ และพันธกิจ                    
ท่ีเก่ียวขoอง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร^ท่ี ๑ การสรeางความม่ันคงทางพระพุทธศาสนา 
เป�าประสงค^ ยุทธศาสตร_ท่ี ๑ เพ่ือสรoางความม่ันคงทางพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวน                   

การปลูกฝ�งศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน เยาวชน คนรุ�นใหม� ใหoมีการเรียนรูoตามหลัก
คําสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป�นการเพ่ิมพูนศรัทธาใหoมีความรูoและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม มีการ
เพ่ิมศักยภาพทางป�ญญาตามหลักพระพุทธศาสนาเพ่ือสรoางสังคมแห�งความดีงามดoวยพุทธป�ญญา 

กลยุทธ^ ท่ี  ๑ ปลูกฝ�งศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยสามารถดําเนินการเพ่ือใหo
พุทธศาสนิกชนไดoเขoามีมีส�วนร�วมในการเรียนรูoทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ_ เช�น การจัดโครงการ
ธรรมาภิวัฒน_ การยกระดับหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) การส�งเสริมสัมมาชีพของ
ชุมชน การใชoสื่อสารสังคมเชิงพุทธในการใหoความรูoกับคนรุ�นใหม� จัดทําโครงการธรรมสัญจร โครงการ
หมู�บoานรักษาศีล ๕ ตoนแบบ โรงเรียนสีขาว ชุมชนสีเขียว โครงการคิลานธรรม รวมท้ังการพัฒนาพุทธ
มณฑลประจําจังหวัด พัฒนาสํานักงานเจoาคณะจังหวัด ใหoมีศูนย_พิทักษ_พระพุทธศาสนาและเครือข�าย
กิจการคณะสงฆ_ เป�นตoน 

กลยุทธ^ท่ี ๒ เพ่ิมศักยภาพทางป�ญญา โดยเพ่ิมหรือยกระดับการศึกษาของคณะสงฆ_ เช�น 
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม- สามัญ มีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ผูoเรียน ครู 
อาจารย_ใหoมีความรูoและศักยภาพสูง รวมท้ังการจัดโครงการพุทธป�ญญาสาธารณะ เช�น จัดทําชุด
ความรูoเชิงพุทธ การเสวนาความรูoทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม (Buddhist Forum)  

ยุทธศาสตร^ท่ี ๒ การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
เป�าประสงค^ ยุทธศาสตร_ท่ี ๒ มุ�งเนoนการยกระดับการบริหารจัดการภายในของคณะสงฆ_

ใหoมีความเขoมแข็งเป�นประโยชน_ต�อการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา โดยส�งเสริม
ใหoคณะสงฆ_มีการทํางานร�วมกับภาคีเครือข�ายทางพระพุทธศาสนา ภาครัฐ และเอกชนในการท่ี
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาไปดoวยกัน โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ จัดระบบขoอมูลองค_กรใหoมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการยกระดับการพัฒนา
หลักสูตรและนวัตกรรมเชิงพุทธใหoสอดคลoองกับบริบททางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 

กลยุทธ%ท่ี ๑ ร=วมมือภาคีเครือข=ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล มุ$งเน,นการประสานให,ภาคีเครือข$าย
ท้ังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เข,ามีส$วนร$วมในการทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาและการมี 

                                         
๑๒๑ สํานักงานเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค�, แผนยุทธศาสตร%คณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค%, ๒๕๖๐. 

(เอกสารอัดสําเนา) 



๘๔ 
 

 

จิตอาสาเพ่ือสังคม เช$น การจัดทําโครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ� การส$งเสริมองค�กรวิถีพุทธ การร$วมมือ
กับชมรมพุทธศาสตร�ในสถาบันการศึกษา การพัฒนาเยาวชนต,นกล,าคุณธรรม เปEนต,น 

กลยุทธ%ท่ี ๒ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มุ$งเน,นการบริหารจัดการตามหลักพระธรรม
วินัย กฎหมายบ,านเมือง หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ เพ่ือให,องค�กรมีประสิทธิภาพในการดําเนินการ
กิจการพระพุทธศาสนา โดยสามารถดําเนินการจัดทําโครงการต$าง ๆ เช$น การจัดต้ังสถาบันพระ 
สังฆาธิการส$งเสริมศักยภาพพระสงฆ� การบริหารจัดการเชิงพุทธ เปEนต,น 

กลยุทธ%ท่ี ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มุ$งเน,นการพัฒนาระบบฐานข,อมูลของ
องค�กรพระพุทธศาสนาท้ังด,านศาสนบุคคล ศาสนสถาน แหล$งเรียนรู, ประวัติบุคคลสําคัญ รูปแบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการเรียนรู, โดยสามารถจัดทําโครงการ เช$น โครงการจัดทํา Smart 
Card บัตรพระสงฆ�, IT Center ข,อมูลพระสงฆ� วัด ศาสนสมบัติ บัญชีวัด แหล$งพุทธสถาน เปEนต,น 

กลยุทธ%ท่ี ๔ การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให�ทันสมัย มุ$งเน,นการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน หลักสูตรเชิงพุทธ และนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให,
สอดคล,องกับบริบททางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ยกระดับโรงเรียนพระปริยัติแผนกต$างๆ ให,มีความ
ชัดเจนและให,เปEนต,นแบบของการพัฒนาในจังหวัดนครสวรรค� เช$น โครงการพัฒนาการเรียนบาลี 
ธรรมทายาท โครงการสามเณรธรรมาสน�ทอง พัฒนานวัตกรรม ด,าน Mind and Spiritual, Buddhist 
Center เปEนต,น 
ยุทธศาสตร^ท่ี ๓ การพัฒนาสูIองค^กรแหIงการเรียนรูeเชิงพุทธ 

เป�าประสงค^ ยุทธศาสตร_ท่ี ๓ มุ�งเนoนการพัฒนาองค_กรคณะสงฆ_ใหoเป�นองค_กรแห�งการ
เรียนรูo  และพัฒนาแหล�งเรียนรูoของวัดและชุมชนในมิติการศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ ท่ีจะนํา
กระบวนการและองค_ความรูoทางพระพุทธศาสนาไปสู�สังคม 

กลยุทธ^ท่ี ๑ เพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล พัฒนาศักยภาพ ความรูo ทัศนคติและ               
แนวปฏิบัติของพระสงฆ_ ศาสนบุคคลใหoมีความรูo ความเขoาใจและทักษะการปฏิบัติในกิจการคณะสงฆ_                
๖ ดoาน การพัฒนาพระสงฆ_ในดoานต�างๆ เช�น พระวิป�สสนาจารย_ พระวินยาธิการ พระสอนศีลธรรม              
พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระนักพัฒนา ศาสนทายาท เป�นตoน 

กลยุทธ^ท่ี ๒ เสริมสรeางองค^ความรูeและหลังเรียนรูeในทางพระพุทธศาสนา โดยการ
พัฒนาวัดและชุมชนใหoเป�นแหล�งเรียนรูoและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา เช�น จัดทําโครงการศูนย_
การเรียนรูoทางพระพุทธศาสนาในลักษณะ Knowledge Center, Meditation Center, Green 
Temple โรงเรียนผูoสูงอายุ Buddhist Arts, Happiness Community เป�นตoน 

ยุทธศาสตร^ท่ี ๔ การจัดทรัพยากรเพียงพอในการขับเคล่ือนกิจการพระพุทธศาสนา 
เป�าประสงค^ ยุทธศาสตร_ท่ี ๔ มุ�งเนoนการบริหารจัดการศาสนสมบัติใหoเกิดประสิทธิภาพ

เป�นประโยชน_ต�อวัด พระพุทธศาสนา สังคมส�วนรวม และการจัดต้ังและพัฒนากองทุนเพ่ือกิจการ
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหoมีงบประมาณในการบริหารจัดการในระยะยาว 

กลยุทธ^ท่ี ๑ บริหารศาสนสมบัติอยIางมีประสิทธิภาพ มุ�งเนoนการบํารุงรักษา อนุรักษ_ 
จัดสรรผลประโยชน_จากศาสนสมบัติ แหล�งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา ใหoเกิดประโยชน_ต�อวัด 
ชุมชน และพระพุทธศาสนา บริหารภูมิป�ญญาและองค_ความรูoของชุมชนวิถีพุทธในรูปของวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือใหoเกิดประโยชน_ต�อสังคม 



๘๕ 
 

 

กลยุทธ^ท่ี ๒ จัดหาแหลIงงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา มุ�งเนoนใหoวัด 
พระสงฆ_และประชาชนเขoามีมีส�วนร�วมในการจัดต้ังและการบริหารกองทุนเพ่ีอกิจการพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะดoานการเผยแผ� การศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห_ และสาธารณสงเคราะห_ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑๔  สรุปยุทธศาสตร_การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ขับเคล่ือนดeวย อารยวัฒิ  
ศรัทธา :  ปลูกฝ�งศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
            ใหoหลักความจริง ความดีงามดoวยเหตุผล 
ศีล :   ส�งเสริมความประพฤติดี มีวินัย  

 เลี้ยงชีพสุจริต 
สุตะ :  ส�งเสริมการเรียนรูoดoวยพุทธป�ญญา 
จาคะ :  สรoางสังคมแห�งการแบ�งป�น เสียสละ  
            เอ้ือเฟ��อ มีน้ําใจ 
ป�ญญา :  สรoางสรรค_สังคมแห�งการเรียนรูoและ 
            การดําเนินชีวิตดoวยพุทธป�ญญา 

ยุทธศาสตร^ ๔ ดeาน 
- สรoางความม่ันคงดoานพระพุทธศาสนา 
- ยกระดับการบริหารจัดการภายใน 
- พัฒนาสู�องค_กรแห�งการเรียนรูoเชิงพุทธ 
- มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อน

กิจการพระพุทธศาสนา 

กิจการคณะสงฆ̂ ๖ + ๑ 
- การปกครอง 
- ศาสนศึกษา 
- ศึกษาสงเคราะห_ 
- เผยแผ� 
- สาธารณูปการ 
- สาธารณสงเคราะห_ 
- พุทธมณฑลจังหวัด 

 

สังคมสันติสุข 
- การเรียนรูoเชิงพุทธ 
- พฤติกรรมเชิงพุทธ 
- ความสุขเชิงพุทธ 
- สังคมเขoมแข็ง 
- วิถีพุทธม่ันคง 
- อารยธรรมวิถีพุทธ 
- สมดุลธรรมชาติ 

 



๘๖ 
 

 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร�างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส จังหวัดนครสวรรค% 

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี 2/2561 เรื่อง “ขอความเห็นชอบการดําเนินงานโครงการ  
วัด ประชา รัฐ สร,างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ท่ีทุกภาคมีส$วนร$วม” มอบหมายให,สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห$งชาติดําเนินการในส$วนท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือขยายผลการดําเนินการให,แพร$หลายผ$าน
เจ,าคณะผู,ปกครองสงฆ�และเจ,าอาวาสวัดให,การสนับสนุนโครงการต$อไป และตามมติมหาเถรสมาคม 
ครั้งท่ี 14/2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร,างสุข สู$
การปฏิบัติระดับจังหวัด” เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร,างสุข สู$การปฏิบัติ
ระดับจังหวัด และให,เจ,าคณะจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนําสู$การปฏิบัติในระดับจังหวัด
ต$อไป ซ่ึงเปEนการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร�การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร_ท่ี ๒  
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน อีกท้ังยังสอดคล,องกับการดําเนินงานโครงการชุมชน
คุณธรรมน,อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงกําลังมีการขับเคลื่อนอยู$ด,วยการสร,างความ
เข,มแข็งจากภายใน สร,างคนให,เปEนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� และสร,างสังคมไทยให,เปEนสังคมท่ีเก้ือกูลและ
แบ$งปNนกัน ภายใต,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน,นการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกลุ$ม
อย$างมีพลัง ผ$านกลไกภาคประชารัฐ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน นั้น 

คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�ร$วมกับจังหวัดนครสวรรค� จึงได,ดําเนินการตามโครงการวัด 
ประชา รัฐ สร,างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ของจังหวัดนครสวรรค� ข้ึน 

วัตถุประสงค% 
1. เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�และแนวทางดําเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร,างสุขฯ แก$

วัดในจังหวัดนครสวรรค� 
2. เพ่ือจัดระบบ วางระเบียบวัด ให,เปEนพ้ืนท่ีสัปปายะ สําหรับพุทธศาสนิกชน เปEนรมณีย

สถาน ท่ีพร,อมใช,สําหรับการปฏิบัติธรรม 
3. เพ่ือสร,างสัมพันธภาพท่ีดีให,เกิดข้ึนระหว$างพระสงฆ� ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค�กรท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให,เกิดความเข,มแข็ง 
4. เพ่ือใช,แนวทาง “5 ส” พัฒนาวัดด,านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล,อมท่ีเอ้ือต$อการ

สร,างเสริมสุขภาพ นําไปสู$สังคมท่ีดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก$อให,เกิดความเชื่อมโยงระหว$างวัด
กับชุมชน ทําให,พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความม่ันคง ชุมชนมีความเข,มแข็ง 

5. เพ่ือใช,กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยการนําทุกภาคส$วนมาร$วมกันพัฒนาวัด 
เพ่ือให,วัดเปEนศูนย�กลางชุมชนอย$างม่ันคงและยั่งยืน 

6. เพ่ือขยายผลดําเนินงานสู$โครงการวัดพัฒนาตัวอย$างดีเด$น วัดพัฒนาตัวอย$างและ
อุทยานการศึกษาในวัด 

เป�าหมายการดําเนินงาน 
สร,างเครือข$าย “วัดต,นแบบ จังหวัดนครสวรรค�” โดยการมีส$วนร$วมของชุมชน ตัวแทน

ชุมชน องค�กร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน สถานประกอบการต$าง ๆ 
 
 



๘๗ 
 

 

1. เปOาหมายเชิงปริมาณ 
วัดท่ีได,รับการคัดเลือกเข,าร$วมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร,างสุขฯ” จังหวัดนครสวรรค� 

จํานวน 812 วัด 
2. เปOาหมายเชิงคุณภาพ 
วัดท่ีเข,าร$วมโครงการ ได,รับการพัฒนาด,านกายภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล,อมท่ีเอ้ือต$อการ

เสริมสร,างสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก$อให,เกิดความเชื่อมโยงระหว$างวัดกับชุมชน ทําให,
พระภิกษุ สามเณรมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความม่ันคง ชุมชนมีความเข,มแข็ง 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. นําเสนอโครงการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

และคัดเลือกวัดเข,าร$วมโครงการฯ ตามเปOาหมาย 
2. ดําเนินการจัดพิธีเปYดโครงการฯ พิธีลงนามบันทึกข,อตกลงว$าด,วยความร$วมมือดําเนิน

โครงการฯ มอบปOายแก$ผู,แทนองค�กรภาคีเครือข$าย วัดท่ีเข,าร$วมโครงการ จัดการเสวนา สัมมนา โดย
ผู,ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําความเข,าใจและให,ความรู,ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปสู$เปOาหมายร$วมกัน 

3. วัดทุกวัด จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ ของแต$ละวัด โดยใช,กลไกประชารัฐใน
ชุมชน ประกอบด,วย คณะสงฆ� ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เช$น เจ,า
อาวาส ผู,บริหารองค�กรปกครองในท,องถ่ิน ผู,นําชุมชน ผู,บริหารสถานศึกษา ผู,บริหารสถาน
ประกอบการ ผู,นําองค�กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เปEนต,น 

4. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ แต$ละวัด เพ่ือประชุมหารือร$วมวางแผน
ขับเคลื่อนโครงการฯ อย$างต$อเนื่อง โดยมีรายละเอียดท่ีต,องร$วมกันประชุมหารือ ดังนี้ 

๔.1) ร$วมกันสํารวจพ้ืนท่ีของวัดโดยภาพรวม 
๔.2) ร$วมกันกําหนดเขตพ้ืนท่ีของวัดท่ีมีความเห็นพ,องต,องการพัฒนาตามแนวทาง 

“5 ส” โดยภาพรวม 
๔.3) หาข,อสรุปการแบ$งพ้ืนท่ีตามข,อ 2) จากโดยภาพรวมออกเปEนเขตพ้ืนท่ีท่ี

ต,องการพัฒนาให,ชัดเจน เพ่ือกําหนดลําดับเวลาและรายละเอียดท่ีเก่ียวข,องกับการดําเนินงานในแต$
ละครั้ง 

๔.4) หารือเพ่ือวางแผนจัดหาทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ�ในการดําเนินงาน 
๔.5) มอบหมายผู,รับผิดชอบในการประสานงานทุกฝvายท่ีเก่ียวข,องเพ่ือเตรียมการ

ดําเนินงาน 
๔.6) กําหนดรายละเอียดและข้ันตอนในวันจัดกิจกรรมการพัฒนา 
๔.7) กําหนดรายละเอียดการสรุปผลและเก็บข,อมูลการดําเนินงาน 
๔.8) วางแผนกรอบเวลาดําเนินงาน โดยภาพรวมเพ่ือให,ครบทุกเขตพ้ืนท่ีของวัดท่ี

ต,องการพัฒนา 
๔.9) วางแผนเตรียมรับการตรวจประเมินผลจากคณะกรรมการประเมินผล

โครงการฯ (ส$วนกลาง) 
5. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ แต$ละวัด ดําเนินการประสานงานและเตรียมความ

พร,อมตามแผนงานท่ีได,ประชุมและมีข,อสรุปร$วมกัน 



๘๘ 
 

 

6. ร$วมกันดําเนินงานตามแผนงาน โดยดําเนินการอย$างต$อเนื่องตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดให,เกิดผลสัมฤทธิ์ “5 ส” ตามเปOาหมาย และให,ครบทุกเขตพ้ืนท่ีของวัดท่ีกําหนดไว,ในแผน
ภาพรวมการพัฒนา 

7. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ (ผู,แทนองค�กรภาคีเครือข$ายดําเนินงานจาก
ส$วนกลาง) 

8. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ (ส$วนกลาง) ร$วมกันประชุมพิจารณาผลการ
ประเมินเพ่ือมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

9. จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และแสดงผลงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตามแผนยุทธศาสตร�โครงการวัด ประชา รัฐ สร,างสุข (ช$วงระยะเวลา พ.ศ.2561-
2565) 

 
โครงการฝ�กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัด 

ของคณะสงฆ̂จังหวัดนครสวรรค̂ 

โครงการฝ¤กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัดของคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_
สอดคลoองกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ยุทธศาสตร_ท่ี ๒  ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใน และยุทธศาสตร_ท่ี ๔  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 

คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ในเขตปกครองคณะภาค ๔ หนเหนือ ประกอบดoวย  
๑๕ อําเภอ มีพระสังฆาธิการเป�นผูoบริหารจัดการวัด และกํากับดูแลในการปฏิบัติการเก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีวัดปรากฏตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ_ พ.ศ. ๒๕๐๕ ขoอ ๖ ใหoเจoาอาวาสจัดใหoไวยาวัจกรหรือผูoจัดประโยชน_ของวัดซ่ึงเจoาอาวาส
แต�งต้ังทําบัญชีรับจ�ายเงินของวัด และเม่ือสิ้นป�ปฏิทินใหoทําบัญชีเงินรับจ�ายและคงเหลือ 

ท้ังนี้ ใหoเจoาอาวาสตรวจตราดูแลใหoเป�นไปโดยความเรียบรoอยและถูกตoอง ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติไดoจัดทํารายงาน
เสนอมหาเถรสมาคมใหoตระหนักถึงการสรoางความโปร�งใสของวัดในดoานการเงิน จึงไดoร�วมกันกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย_สินของวัดเป�น ๒ ตัวชี้วัด ไดoแก� 

๑. ตัวชี้วัด เรื่องการจัดทํารายงานทางการเงินของวัด (บัญชีรายรับ - รายจ�าย) ตามแบบท่ี
กําหนด 

๒. ตัวชี้วัด เรื่องจํานวนวัดท่ีมีฐานขoอมูลศาสนสมบัติของวัดและขoอมูลท่ีเก่ียวขoองกับวัด
ครบถoวน 

ในการดําเนินการไดoขอความร�วมมือจากเจoาคณะผูoปกครองสั่งการใหoเจoาอาวาสวัดรายงาน
ทางการเงินและทรัพย_สินของวัดส�งต�อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต�
ป�งบประมาณ ๒๕๕๐ เป�นตoนมา และเพ่ิมจํานวนวัดเป¢าหมายข้ึนทุกป� 

ดังนั้น เพ่ือใหoการจัดทําบัญชีวัดของคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_เป�นไปในทางท่ีถูกตoอง จึง
จําเป�นท่ีจะตoองใหoพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_เกิดความรูoความเขoาใจถึง
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ข้ันตอนวิธีการจัดทําบัญชีวัด และเพ่ือหลีกเลี่ยงในการจัดทําบัญชีวัดท่ีผิดพลาด ตลอดจนนําไปพัฒนา
ใหoเกิดประสิทธิผลตรงตามนโยบายของคณะสงฆ_และประเทศชาติ โดยแทoจริง 

วัตถุประสงค_หลักของโครงการเพ่ือฝ¤กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัดของ 
คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ โดยมีวัตถุประสงค_เฉพาะดังนี้ 

๑. เพ่ือใหoพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ไดoมีความรูo ความ 
เขoาใจในเรื่องรูปแบบบัญชีวัด 

๒. เพ่ือฝ¤กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัดของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง 
คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ 

การจัดฝ¤กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัดของพระสังฆาธิการในเขตปกครอง 
คณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ตามรูปแบบของสํานักงานพัฒนาระบบราชการท้ัง ๖ รูปแบบ คือ 

1. สมุดบัญชีรายรับรายจ�ายรายวัน 
2. สมุดบัญชีเงินฝาก 
3. สมุดบัญชีแยกรายรับ 
4. สมุดบัญชีแยกรายจ�าย 
5. สมุดบัญชีงบประจําป� 
6. เล�มรายงานงบประจําป� 

กิจกรรมการดําเนินการ 
 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ขออนุมัติ

โครงการ 
         

๒ แต�งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 

         

๓ ติดต�อ
ประสานงาน 

         

๔ ดําเนินงาน 
ตามโครงการ 

         

๕ ประเมินผล/สรุป
การดําเนินงาน 

         

 
ตัวช้ีวัด 

๑. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ไดoรับความรูoท่ีถูกตoองเก่ียวกับ

การจัดทําบัญชีวัดตามรูปแบบของสํานักงานพัฒนาระบบราชการท้ัง ๖ รูปแบบ 
 
 



๙๐ 
 

 

๒. ตัวช้ีวัดผลลัพธ^ (Outcome) 
- พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ ไดoมีความรูo ความเขoาใจใน

เรื่องรูปแบบบัญชีวัด 
- พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ_จังหวัดนครสวรรค_ มีประสิทธิภาพในการจัดทํา

รูปแบบบัญชีวัด 

 
ตารางท่ี ๒.๔  รายช่ือผู�บริหารคณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค% 

 
คณะสงฆ%จังหวัดนครสวรรค% 

รายช่ือผู�บริหารคณะสงฆ% ตําแหน=ง จํานวนพระสงฆ% (รูป) 

๑   พระเทพปริยัติเมธี เจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค� - 
๒   พระราชปริยัติวิธาน รองเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค� - 
๓   พระราชรัตนเวที รองเจ,าคณะจังหวัดนครสวรรค� - 
๔   พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ,าคณะอําเภอเมืองนครสวรรค� ๑,๒๐๒ 
๕   พระศรีสุทธิพงศ� เจ,าคณะอําเภอลาดยาว ๔๐๗ 
๖   พระครูปภัสสรธรรม เจ,าคณะอําเภอพยุหะคีรี ๖๔๑ 
๗   พระครูนิพัทธ�สุธีราภรณ� เจ,าคณะอําเภอตาคลี ๕๕๑ 
๘   พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน� เจ,าคณะอําเภอชุมแสง ๓๙๐ 
๙   พระครูนิมิตชโยดม เจ,าคณะอําเภอท$าตะโก ๔๒๗ 
๑๐ พระครูนิทัศน�ธรรมโสภิต เจ,าคณะอําเภอตากฟOา ๓๐๔ 
๑๑ พระครูนิยุตธรรมศาสน� เจ,าคณะอําเภอบรรพตพิสัย ๕๘๑ 
๑๒ พระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ,าคณะอําเภอเก,าเลี้ยว ๒๑๗ 
๑๓ พระครูนิวิฐศีลขันธ� เจ,าคณะอําเภอแม$วงก� ๓๖๗ 
๑๔ พระครูนิทัศน�ปNญญาวุธ เจ,าคณะอําเภอไพศาลี ๓๖๙ 
๑๕ พระครูนิมิตศีลาภรณ� เจ,าคณะอําเภอหนองบัว ๔๑๙ 
๑๖ พระมหาไพโรจน� จนฺทป¤ฺโญ เจ,าคณะอําเภอโกรกพระ ๒๔๓ 
๑๗ พระครูศรีโพธานุรักษ� เจ,าคณะอําเภอแม$เปYน ๗๓ 
๑๘ พระครูนิรุติวิเชียร รักษาการเจ,าคณะอําเภอชุมตาบง ๘๔ 

รวม  ๖,๒๗๕ 
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ตารางท่ี ๒.๕  แสดงชนิดของวัดและจํานวนพระสงฆ%ของแต=ละอําเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ%
จังหวัดนครสวรรค% 

 

ท่ี อําเภอคณะสงฆ% 
ชนิดของวัด  

รวม 
จํานวน 

พัทธสีมา อพัทธสีมา ท่ีพักสงฆ% พระสงฆ% 

๑ อําเภอเมืองนครสวรรค� ๖๘ ๑๘ ๙ ๙๕ ๑,๒๐๒ 

๒ อําเภอหนองบัว ๒๙ ๓๖ ๑๖ ๘๑ ๔๑๙ 

๓ อําเภอชุมแสง ๓๕ ๑๗ - ๕๒ ๔๐๗ 

๔ อําเภอพยุหะคีรี ๓๒ ๑๒ ๕ ๔๙ ๓๙๐ 

๕ อําเภอตาคลี ๔๘ ๓๘ ๕ ๙๑ ๖๔๑ 

๖ อําเภอลาดยาว ๓๐ ๕๑ ๒๑ ๑๐๒ ๕๕๑ 

๗ อําเภอแม$วงก� ๘ ๕๖ ๑๑ ๗๕ ๓๖๗ 

๘ อําเภอท$าตะโก ๓๕ ๒๓ ๑๓ ๗๑ ๔๒๗ 

๙ อําเภอโกรกพระ ๒๒ ๒ ๔ ๒๘ ๒๔๓ 

๑๐ อําเภอบรรพตพิสัย ๔๕ ๒๕ ๖ ๗๖ ๕๘๑ 

๑๑ อําเภอตากฟOา ๒๔ ๑๙ ๓ ๔๖ ๓๐๔ 

๑๒ อําเภอไพศาลี ๒๑ ๓๕ ๒๕ ๘๑ ๓๖๙ 

๑๓ อําเภอเก,าเลี้ยว ๑๘ ๘ - ๒๖ ๒๑๗ 

๑๔ อําเภอแม$เปYน ๒ ๑๐ ๑๓ ๒๕ ๘๔ 

๑๕ อําเภอชุมตาบง ๑ ๑๑ ๗ ๑๙ ๗๓ 

รวม      ๑๕     อําเภอ ๔๑๘ ๓๖๑ ๑๓๘ ๙๑๗ ๖,๒๗๕ 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องภายในประเทศ 

๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร� พบว$ามีผู,ทําการศึกษาวิจัยไว,ดังนี้ 

ไพบูลย% โพธิ์สุวรรณ ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาท,องถ่ินสู$ผลสัมฤทธิ์ 
ผลการวิจัย พบว$า องค�กรปกครองส$วนท,องถ่ินสูญเสียงบประมาณ ประชาชนไม$ได,ประโยชน�เพราะ
ผู,นําไม$สามารถ ทําแผนพัฒนาหรือกําหนดโครงการได,ถูกต,องเพราะความรู,จากการบริหารงานต่ํา ทํา
ให,โครงการขาดคุณภาพประกอบกับบุคลากรไม$มีประสิทธิภาพ การดําเนินงานไม$เปEนไปตามหน,าท่ี 
ตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง การบริหารขององค�กรปกครองส$วนท,องถ่ินขาดการนํากลยุทธ�มาใช,และ
ทํางานแบบไม$มียุทธศาสตร�ไปสู$เปOาหมาย นํามาซ่ึงปNญหาท่ีส$งผลกระทบต$อองค�กรและส$งผลกระทบ
กับประชาชน ส$วนการบริหารการพัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลในยุคโลกาภิวัตน� ได,แก$ 
ประสิทธิภาพ ประชาธิปไตย ประสิทธิภาพการศึกษาเเละประสิทธิภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะ
ผู,นํา การศึกษา เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย� สิ่งแวดล,อม ประสิทธิภาพ การบริหารโครงการ การมี
ส$วนร$วมในโครงการ ความโปร$งใสของโครงการและโครงการมีผลกําไร๑๒๒ 

พิเชษฐ% วงศ%เกียรติ์ขจร ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารการพัฒนาองค�การ
บริหารส$วนตําบลในยุคโลกาภิวัตน� ผู,วิจัยใช,การวิจัยเชิงคุณภาพเปEนหลักศึกษาข,อมูลจากเอกสาร และ
สัมภาษณ�เชิงลึกจากผู,บริหารขององค�การบริหารส$วนตําบลเปEนการทดสอบแนวคิดยุทธศาสตร� เพ่ือ
การบริหารการพัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลในยุคโลกาภิวัตน� ได,แก$ ประสิทธิภาพประชาธิปไตย 
ประสิทธิภาพการศึกษาเเละประสิทธิภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะผู,นํา การศึกษา เทคโนโลยี 
ทรัพยากรมนุษย� สิ่งแวดล,อม ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาสังคม และเศรษฐกิจ การบริหารโครงการ 
การมีส$วนร$วมในโครงการและโครงการมีผลกําไร จะก$อให,เกิดประสิทธิภาพประชาธิปไตย 
ประสิทธิภาพการบริหาร และประสิทธิภาพเศรษฐกิจในชุมชน 

การวิจัยนี้เปEนการวิจัยคุณภาพจาก อบต. ๑๐ แห$ง ในจังหวัดชลบุรี และ อบต. จํานวน 
๑๐ แห$ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวบรวมข,อมูลโดยการสัมภาษณ�เจาะลึกกับนายก อบต.และประธาน 
อบต. จาก ๒ จังหวัด รวม ๒๐ คน และสนทนากลุ$มเฉพาะกับตัวแทน อบต.ท้ัง ๒ จังหวัด อบต.ละ ๕ 
คน ประกอบด,วย แม$บ,าน ครู นักธุรกิจ วัยรุ$นและสมภารวัด รวม ๑๐๐ คน วิเคราะห�ข,อมูลด,วยการ
พรรณนา ผลการวิจัยพบว$า ๑) กลุ$มตัวอย$างจากท้ัง ๒ จังหวัด ยอมรับในระดับสูงว$า กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร� S=3E+4P+LETHERSE+4P=3E (DE,ME,EE) สามารถนําไปใช,เปEนยุทธศาสตร�การบริหาร

                                         

๑๒๒  ไพบูลย� โพธ์ิสุวรรณ, "ยุทธศาสตร�การพัฒนาท,องถ่ินสู$ผลสัมฤทธ์ิ: กรณีศึกษาองค�กรปกครองส$วน
ท,องถ่ินในประเทศไทย", วิทยานิพนธ%ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร�: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๑), หน,า ก. 
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การพัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลในยุคโลกาภิวัตน�ได, ๒) กลุ$มตัวอย$างจากท้ัง ๒ จังหวัด  
ยอมรับว$า๑๒๓ 

กรอบแนวคิดนี้ เม่ือนําไปใช,อย$างเหมาะสมแล,วจะส$งผลให,เกิดประสิทธิภาพและความ 
เข,มแข็งของประชาธิปไตย การบริหารจัดการและเศรษฐกิจในองค�การบริหารส$วนตําบลในยุคโลกา 
ภิวัตน� ๓) กลุ$มตัวอย$างจากท้ัง ๒ จังหวัดท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีต$างกันยอมรับว$า กรอบแนวคิด 
ยุทธศาสตร� S=3E+LETHERSE+4P=3E (DE,ME,EE) เปEนตัวแบบท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใช,เปEน 
ยุทธศาสตร�การบริหารการพัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลและองค�การปกครองส$วนท,องถ่ินในยุค 
โลกาภิวัตน�ให,มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได, 

ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ได, ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จากงานวิจัยยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จากการสังเคราะห�ผลท่ีได,จากการวิจัยมี ๖ ยุทธศาสตร� ผู,วิจัยใช,การวิจัยแบบผสมท่ีมีท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือในการวิจัย ได,แก$ แบบสอบถามท่ีใช,กับกลุ$ม
ตัวอย$าง คือ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู,อํานวยการสํานักวิทยบริการ ประธานหลักสูตร 
กรรมการหลักสูตร และอาจารย�ผู,สอน จํานวน ๓๒๗ คน ส$วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช,วิธีการสัมภาษณ�
เชิงลึก ผู,บริหารท่ีดํารงตําแหน$งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเลขานุการ
หลักสูตร จํานวน ๙ คน ผลการวิจัยพบว$า ๑) สภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว$า มีการดําเนินการอยู$ในระดับมากทุกด,าน โดยมีการดําเนินการด,านการ
จัดการเรียนการสอน อยู$ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด,านการทําวิทยานิพนธ� ด,านคุณสมบัติอาจารย�
บัณฑิตศึกษา ด,านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ด,านคุณสมบัตินักศึกษาตามลําดับ ๒) ระดับการศึกษา
ตําแหน$งทางวิชาการ และตําแหน$งทางบริหารเปEนปNจจัยท่ีมีผลต$อยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓) ยุทธศาสตร� ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการสังเคราะห�ผลท่ีได,จากการวิจัยมี ๖ ยุทธศาสตร� คือ ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด,วย ๔ กลยุทธ�ท่ี ๑) การบริหารวิชาการและบุคคล กลยุทธ�ท่ี ๒) 
การบริหารงานท่ัวไป กลยุทธ�ท่ี ๓) การบริหารงบประมาณ และกลยุทธ�ท่ี ๔) การพัฒนาท,องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด,วย ๓ กลยุทธ�ท่ี ๑) การบริหารหลักสูตร กลยุทธ�ท่ี
๒) การประชาสัมพันธ�หลักสูตร และกลยุทธ�ท่ี ๓) การประเมินผลหลักสูตร ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ คุณสมบัติ
นักศึกษา ประกอบด,วย ๒ กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) ความรู,พ้ืนฐานของนักศึกษา และกลยุทธ�ท่ี ๒) 
พฤติกรรมทางการเรียนและสังคม ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ คุณสมบัติอาจารย�บัณฑิตศึกษา ประกอบด,วย ๔ 
กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) วุฒิการศึกษาเเละตําแหน$งทางวิชาการ กลยุทธ�ท่ี ๒) ประสบการณ�การ

                                         

๑๒๓ พิเชษฐ� วงศ�เกียรติ �ขจร, "ยุทธศาสตร�การบริหารการพัฒนาองศ�การบริหารส$วนตําบลในยุค 
โลกาภิวัตน�”, วิทยานิพนธ%ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๑), หน,า ก-ข. 
 



๙๔ 
 

 

ทํางาน กลยุทธ�ท่ี ๓) การทํางานร$วมกัน และกลยุทธ�ท่ี ๔) ความพึงพอใจในงาน ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด,วย ๕ กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) สื่อการเรียนการสอน กลยุทธ�ท่ี ๒)
กระบวนการเรียนการสอน กลยุทธ�ท่ี ๓) การประเมินผลการเรียน กลยุทธ�ท่ี ๔) แหล$งเรียนรู, และ 
กลยุทธ�ท่ี ๕) การทดสอบความรู, ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การทําวิทยานิพนธ�ประกอบด,วย ๔ กลยุทธ� คือ  
กลยุทธ�ท่ี ๑) หลักเกณฑ�การทํา วิทยานิพนธ� กลยุทธ�ท่ี ๒) เกณฑ�ของอาจารย�ผู,ควบคุมวิทยานิพนธ� 
กลยุทธ�ท่ี ๓) การควบคุมคุณภาพ และกลยุทธ�ท่ี ๔) การประเมินวิทยานิพนธ� ผลการวิจัยท่ีค,นพบ
สามารถนําไปประยุกต�ใช,ในการกําหนดยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได,อย$างมี
ประสิทธิภาพ๑๒๔ 

จตุรงค% ดีสมโชค ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การปฏิรูประบบราชการในกระทรวง
ยุติธรรมมี วัตถุประสงค� ๕ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร�ในการปฏิบัติงานของกระทรวง
ยุติธรรมตาม นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และความสอดคล,องตามหลักธรรมาภิบาล 
๒) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ 
ประกอบไปด,วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน การปรับปรุงโครงสร,างการบริหาร
ราชการแผ$นดิน การรื้อใหม$ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� วัฒนธรรม ค$านิยม การเสริมสร,างระบบ
ราชการให,ทันสมัย การเปYดระบบราชการให,ประชาชนเข,ามามีส$วนร$วม ๓) เพ่ือศึกษาปNญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕  
๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแก,ไขปNญหาอุปสรรค จากการดําเนินการให,มีความสอดคล,องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕) เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงยุติธรรมในอนาคตท่ีสอดคล,องกับหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลการวิจัยพบว$า 

๑) ยุทธศาสตร�ในการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมเปEนไปตามนโยบายการปฏิรูป 
ระบบราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคล,องตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล,องกับนโยบายการปฏิรูประบบ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในด,านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ในด,านการปรับปรุง 
โครงสร,างการบริหารราชการแผ$นดิน ในด,านการรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ในด,าน 
การสร,างระบบบริหารงานบุคคลและค$าตอบแทนใหม$ ในด,านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� 
วัฒนธรรม และค$านิยม ในด,านการเสริมสร,างระบบราชการให,ทันสมัย และในด,านการเปYดระบบ 
ราชการให,ประชาชนเข,ามามีส$วนร$วม 

๓) ปNญหาอุปสรรคในการดําเนินการของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เกิดข้ึนในการบริหารยุทธศาสตร� 

                                         

๑๒๔ ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ, "ยุทธศาสตร_การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ", วิทยานิพนธ^ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร_ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ_ ในพระบรมราชูปถัมภ_, ๒๕๕๓), หนoา ข. 
 



๙๕ 
 

 

๔) แนวทางในการแก,ปNญหาอุปสรรคจากการดําเนินการให,มีความสอดคล,องกับหลัก 
ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

๔.๑) เสริมสร,างความรู,ความเข,าใจในบริบทด,านการบริหารงาน โดยมุ$งผลสัมฤทธิ์ 
และ การจัดการภาครัฐแนวใหม$ให,ทุกหน$วยงานเกิดความรู,ความเข,าใจถูกต,องตรงกัน 

๔.๒) การสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช,ในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุง 
คุณภาพการให,บริการให,ดีข้ึนกว$าเดิม และสอดคล,องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน� 

๕) แนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมในอนาคตท่ีสอดคล,องกับ 
หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีดังนี้ 

๕.๑) การบูรณาการแผนยุทธศาสตร�ของกระทรวงยุติธรรมให,สอดคล,องกับ 
สภาพแวดล,อมในอนาคต โดยคํานึงถึงค$านิยมหลัก และความสนับสนุนให,ภาคประชาชนได,มีส$วนร$วม 
ในการกําหนดยุทธศาสตร�ด,วย 

๕.๒) การพัฒนาการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมให,สอดคล,องกับเกณฑ�คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector management Quality Award - PMQA) เพ่ือพัฒนา 
กระทรวงยุติธรรมให,เปEนองค�การท่ีมีสมรรถนะสูง 

๕.๓) ส$งเสริมให,ระบบราชการของกระทรวงยุติธรรม และส$วนราชการระดับกรม ได,
ยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติราชการ๑๒๕ 

ดิเรก ถึงฝ0�ง ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารงานของผู,ว$าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข$งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิ เคราะห�การ
บริหารงานของผู,ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการรูปแบบใหม$และแบบเดิม พบว$า การบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการ รูปแบบใหม$ เริ่มจากการกําหนดยุทธศาสตร� ด,วยการทํา SWOT กําหนดวิสัยทัศน� 
พันธกิจ โดยระดม ความคิดเห็นจากทุกภาคส$วน การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู$การปฏิบัติ แนวทางในการ
แปลงยุทธศาสตร�สู$ การปฏิบัตินั้น ควรใช,แบบของการบริหารโครงการมาเปEนแม$แบบในการ
ดําเนินการ มีผลลัพธ�อย$าง เปEนรูปธรรมมากท่ีสุด ต,องกําหนดผู,รับผิดชอบ กําหนดเปOาหมายการ
ทํางาน การวัดผลและประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอํานาจในการบริหาร
งบประมาณ และให,ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการทํางานโดยมีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร�ของ
จังหวัด มีระบบท่ีดี สอดคล,องกับยุทธศาสตร�ชาติ จัดทําแผนงานโครงการ มีการบูรณาการระหว$าง
แผนยุทธศาสตร�ของจังหวัดกับแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส$วนท,องถ่ิน และกับยุทธศาสตร�กลุ$ม
จังหวัด มีความร$วมมือกับจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยู$นอกกลุ$มจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบจ.) และมีแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร�จังหวัดให,สะท,อนความต,องการของพ้ืนท่ีได,
อย$างแท,จริง และต,องมีความสามารถด,านการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ� (Chief Entertainment Officer) มีความรู,ความสามารถ มีวิสัยทัศน� ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี มีความสามารถในการประสานงานให,ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการ
ดําเนินงาน มีการวิจัยและติดตามประเมินผลงานอย$างต$อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข,อมูลของจังหวัด

                                         

๑๒๕ จตุรงค� ดีสมโชค, "ยุทธศาสตร�การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม", ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (รัฐศาสตร�), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หน,า ง. 



๙๖ 
 

 

ทุกด,านอย$างครบถ,วนและทันสมัยอยู$เสมอ มีการกระจายอํานาจให,กับบุคคล/หน$วยงานต$าง ๆ ท่ี
รับผิดชอบอย$างแท,จริง และมีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร$งใส สามารถ
ตรวจสอบได,๑๒๖ 

สรุปได,ว$า ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรไม$ว$าภาครัฐหรือเอกชนเปEนการจัดการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือบรรลุเปOาหมายตามวัตถุประสงค�ท่ีมีรูปแบบการจัดการสมัยใหม$ท่ี
เรียกว$าการจัดการสาธารณะแนวใหม$ (New Public Management : NPM) การจัดการสาธารณะ
แนวนี้ต,องปลดปล$อยตัวเองออกจากรูปแบบการจัดการแบบด้ังเดิมท่ีไร,ประสิทธิภาพ เช$น มุ$งเน,นไปท่ี
ผลสําเร็จมากกว$าการยึดติดในระเบียบกฎเกณฑ� 

ตารางท่ี ๒.๖  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับยุทธศาสตร�และผลการศึกษาของนักวิชาการต$าง ๆ ผู,วิจัย
สามารถสรุปได,ดังนี้ 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% 
ไพบูลย� โพธิ์สุวรรณ, (๒๕๕๑, หน,า ก) ๑) องค�กรปกครองส$วนท,องถ่ินขาดการนํากลยุทธ�  

    มาใช, 
๒) ทํางานแบบไม$มียุทธศาสตร�ไปสู$เปOาหมาย 
 

พิเชษฐ� วงศ�เกียรต์ิขจร, (๒๕๕๑, หน,า ก-ข) ระดับการพัฒนาท่ีต$างกันยอมรับว$า ยุทธศาสตร� 
S=3E+LETHERSE+4P=3E (DE, ME, EE) เปEนตัว
แบบท่ีสามารถนําไปประยุกต�ใช,เปEนยุทธศาสตร�
การบริหารองค�การ  

ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ, (๒๕๕๓, หน,า ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑ )  ส ภาพ ท่ั ว ไป ในการจั ด กา ร ศึกษา ระ ดั บ
บัณฑิตศึกษาพบว$า มีการดําเนินการอยู$ในระดับ
มากทุกด,าน 
๒) ระดับการศึกษาตําแหน$งทางวิชาการ และ
ตําแหน$งทางบริหารเปEนปNจจัยท่ีมีผลต$อยุทธศาสตร�
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๓) ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 

                                         

๑๒๖ ดิเรก ถึงฝN¡ง, "ยุทธศาสตร�การบริหารงานของผู,ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข$งขันของจังหวัดในประเทศไทย", ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙), หน,า ๑๕.  



๙๗ 
 

 

 
 
 
 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% 
จตุรงค� ดีสมโชค, (๒๕๕๒, หน,า ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดิเรก ถึงฝN¡ง, (๒๕๔๙, หน,า ๑๕) 

๑) ยุทธศาตร�ในการปฏิบั ติงานของกระทรวง 
ยุ ติธรรม เปEนไปตามนโยบายการปฏิรูประบบ 
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคล,องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
๒) การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมมีความ 
สอดคล,องกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ในด,านการปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
และวิธีการทํางาน ในด,านการปรับปรุงโครงสร,าง 
การบริหารราชการแผ$นดิน 
 
การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ รูปแบบใหม$ 
๑) การกําหนดยุทธศาสตร� ด,วยการทํา SWOT 
๒)กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ โดยระดมความคิดเห็น
จากทุกภาคส$วน 
๓) การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู$การปฏิบัติ 
๔) กําหนดผู,รับผิดชอบ  
๕) กําหนดเปOาหมายการทํางาน  
๖) การวัดผลและการประเมินผลงาน 
๗) มีเอกภาพในการบริหารจัดการ 
๘) มีอํานาจในการบริหารงบประมาณ 
๙) ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการทํางาน 

  
 

๒) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการ ปรากฏว$ามีผู,ทําการ
ศึกษาวิจัยไว,หลายท$าน ซ่ึงผู,ศึกษาวิจัยได,คัดสรรผลงานท่ีเก่ียวข,องนําเสนอ ดังนี้ 

โชติ บดีรัฐ ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ�ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแห$งพระพุทธศาสนา" พบว$า ๑) สภาพการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค 
๔ ในการบริหารคน มีการสร,างและพัฒนาภาวะผู,นําบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให,มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน การบริหารงานมีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ� ๒) ประสิทธิผลการบริหารงาน
คณะสงฆ�ภาค ๔ ในการบริหารคนมีการดําเนินไปอย$างรวดเร็วสนองต$องานท่ีมอบหมายให,ทํา การ
บริหาร ภาระงาน มุ$งบริหารท่ีสนองตอบต$อความต,องการของผู,มาติดต$อ และการบริหารองค�กรได,

ตารางท่ี ๒.๖  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวขoองกับยุทธศาสตร_และผลการศึกษาของนักวิชาการต�าง ๆ ผูoวิจัย
สามารถสรุปไดoดังนี้ (ต�อ) 



๙๘ 
 

 

เน,นใน เรื่องสร,างศรัทธาเข,าวัดและปฏิบัติธรรมมากข้ึน ๓) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ 
การ บริหารคน มีการนําจุดเด$นของบุคลากรมาใช,ในการบริหารงาน การบริหารภาระงาน มีการ
ประยุกต� เทคโนโลยีเข,ามาช$วยในการบริหารงาน และการบริหารองค�กร มีการจัดทําแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือ พัฒนาองค�กรอย$างต$อเนื่อง ๔) วิธีการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ ควรมี
วิธีการพัฒนาคน ให,เก$ง มีความรู,ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด,านการบริหารงาน โดยอบรม
ให,พระสังฆาธิการ เปEนผู,นําในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให,มีความรู,และทักษะในเรื่อง
การปOองกันไม$ให, พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา๑๒๗ 

กองแผนงาน กรมการศาสนา ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "ปNจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ,า 
อาวาสในการพัฒนาวัดให,เปEนศูนย�กลางของชุมชน" จากการวิจัยพบว$า กระบวนการบริหารของเจ,า 
อาวาสวัดทุกรูปมีกระบวนการแบบธรรมาธิปไตย กล$าวคือ การบริหารท่ีทุกคนมีส$วนร$วมรับฟNง 
ข,อคิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือ โดยมุ$งประโยชน�ส$วนรวมเปEนท่ีต้ัง และปNจจัยท่ีส$งผลต$อ 
ความสําเร็จของเจ,าอาวาสในการพัฒนาวัดให,เปEนศูนย�กลางของชุมชน แบ$งเปEน ๒ ปNจจัย คือ ๑. 
ปNจจัยหลัก หรือปNจจัยโดยตรง บ$ระกอบด,วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของ 
เจ,าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู,นํา เช$น ความมีมนุษย�สัมพันธ� ความซ่ือสัตย� ระยะเวลาในการบวช 
ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการทํางานอย$างเปEนระบบ เปEนต,น ๒. ปNจจัยเสริม หรือ 
ปNจจัยท่ีมีส$วนสนับสนุน ได,แก$ สภาพแวดล,อม ทําเลท่ีต้ัง บรรยากาศในวัด และการท่ีวัดมีลักษณะ 
พิเศษเฉพาะ เช$น เปEนโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ๑๒๘ 

ทรงวิทย% แก�วศรี ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห�ยุทธวิธีในการประกาศศาสนา 
ของพระพุทธเจ,า" ผลแห$งการวิจัยพบว$า หลักการบริหารสมัยใหม$ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธี 
นั้นสอดคล,องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ,าท่ีทรงใช,มาก$อนแล,วท้ังสิ้น วิธีการของพระองค�เปEนวิธีการ 
ปฏิบัติจริง เรียบง$าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการแก,ปNญหาการบริหารได,ทุกเรื่องอย$าง 
ได,ผลมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะทุกกระบวนความคิดของพระองค�เปEนระบบและสมเหตุสมผล๑๒๙ 

นิสา พิมพิเศษ ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "แนวทางการจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ�"
ผลการศึกษาพบว$า ปNญหาการจัดการโบราณสถานในพ้ืนท่ีศึกษามี ๕ ประการ ได,แก$ ๑) ขาดการ
สนับสนุนและพัฒนาด,านการศึกษาและวิชาการ ๒) ขาดการพัฒนาด,วยการเข,าถึงแหล$ง ๓) ขาดการ
พัฒนาด,านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๔) มีความเสี่ยงต$อการเสื่อมสภาพของแหล$งจากธรรมชาติ ๕) มี
ความเสี่ยงต$อการเสื่อมสภาพของแหล$งจากการกระทําของมนุษย� 

                                         
๑๒๗

 โชติ บดีรัฐ, "การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค ๔ เพ่ือความ
มั่นคงแห$งพระพุทธศาสนา", วิยานิพนธ%รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๔), หน,า ก. 

๑๒๘ กองแผนงาน กรมการศาสนา, “ปNจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ,าอาวาสในการพัฒนาวัดให,เปEน
ศูนย�กลางของชุมชน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หน,า ก. 

๑๒๙ ทรงวิทย�  แก,วศรี , "การศึกษาวิเคราะห�ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ,า , 
วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑),  
หน,า ก. 



๙๙ 
 

 

ส$วนแนวทางการจัดการโบราณสถาน สําหรับภาครัฐและภาคประชาชนนั้น การศึกษา 
ครั้งนี้เห็นว$าควรมี ๕  แนวทาง สําหรับปNญหาแต$ละประการ ดังนี้ แนวทางท่ี ๑ เพ่ือพัฒนาด,าน 
การศึกษาและวิชาการ ประกอบด,วยกิจกรรมท่ีเสริมสร,างความรู,ความเข,าใจ โบราณสถานการเก็บ 
ข,อมูลโบราณสถานเพ่ิมเติม เผยแพร$ข,อมูลทางวิชาการ จัดต้ังศูนย�รวบรวมข,อมูลบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับ 
โบราณสถานในหลักสูตรการเรียน รวมถึงสนับสนุนการวิจัยระดับท,องถ่ิน แนวทางท่ี ๒ เพ่ือ 
พัฒนาการเข,าถึงแหล$ง ประกอบด,วยกิจกรรมการพัฒนาและดูแลรักษาเส,นทางคนบางคนเพ่ือความ 
สะดวกและปลอดภัย แนวทางท่ี ๓ เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบด,วยกิจกรรมสร,าง
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และดูแลรักษาอย$างเหมาะสม แนวทางท่ี ๔ เพ่ือลดความเสี่ยง 
ต$อการเสื่อมสภาพจากธรรมชาติ ประกอบด,วยกิจกรรมอนุรักษ�และดูแลรักษาโบราณสถานอย$าง 
ต$อเนื่อง แนวทางท่ี ๕ เพ่ือลดความเสี่ยงต$อการเสื่อมสภาพจากมนุษย� ประกอบด,วยกิจกรรมดูแล 
รักษาโบราณสถาน เผยแพร$ความรู,ด,านกฎหมาย และบังคับใช,กฎหมายเก่ียวกับโบราณสถานอย$าง 
เคร$งครัด รวมถึงปลูกฝNงจิตสํานึกให,เห็นคุณค$าและความสําคัญของโบราณสถาน๑๓๐ 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "ปNจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ,าอาวาสใน
การพัฒนาวัดให,เปEนศูนย�กลางของชุมชน" โดยศึกษาจากเจ,าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย$างจากภูมิภาคต$าง 
ๆ ภาคละ ๓ รูป รวม ๑๒ รูป โดยศึกษาประวัติชีวิต คุณลักษณะส$วนตัว กระบวนการทํางานของเจ,า 
อาวาส และสภาพแวดล,อมทางภูมิศาสตร�สังคมของวัด และพบว$ากระบวนการบริหารของเจ,าอาวาส 
ทุกรูป มีกระบวนการ "แบบธรรมาธิปไตย" กล$าวคือ เปEนการบริหารท่ีทุกคนมีส$วนร$วมรับฟNงความ 
คิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือกัน โดยมุ$งผลประโยชน�ส$วนรวมเปEนท่ีต้ัง และปNจจัยท่ีมีผลต$อ 
ความสําเร็จของเจ,าอาวาสในการพัฒนาวัดให,เปEนศูนย�กลางของชุมชน แบ$งเปEน ๒ ปNจจัย คือ (๑) 
ปNจจัยหลักหรือปNจจัยโดยตรงบ$ระกอบด,วยความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ,า 
อาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู,นํา เช$น ความมีมนุษยสัมพันธ� ความซ่ือสัตย� การปฏิบัติตนในพระธรรม 
วินัย กระบวนการบริหาร และการทํางานอย$างเปEนระบบ อาทิ การจัดองค�การ การบริหารงาน บุคคล 
การติดตาม การบริหารการเงิน เปEนต,น (๒) ปNจจัยเสริม คือ ปNจจัยท่ีมีส$วนสนับสนุน ได,แก$ 
สภาพแวดล,อม ทําเลท่ีตั้ง บรรยากาศในวัดและการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช$น เปEนโบราณสถาน 
มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๑๓๑ 

ขวัญฟ�า รังสิยานนท% ได,ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู,แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย” พบว$า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู,แนวพุทธสําหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนเปEนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู,เพ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย ใช,
หลักธรรม ได,แก$ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา และปNญญาวุฒิธรรม ๔ โดยยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู,
ของเด็ก และครูถือเปEนตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมท่ีสําคัญในการหล$อหลอมให,เด็กเกิดการเรียนรู,
ผ$านการมีปฏิสัมพันธ�กับกิจกรรม ๒ ประเภท คือ (๑) กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เน,นการสํารวม กาย 

                                         
๑๓๐ นิสา พิมพิเศษ, "แนวทางการจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ�", วิทยานิพนธ%ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), หน,า ก-ข. 
๑๓๑ มนัส ภาคภูมิ และคณะ, "ปNจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ,าอาวาสในการพัฒนาวัดให,เปEน

ศูนย�กลางของชุมชน", รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐), หน,า ก. 



๑๐๐ 
 

 

วาจา ใจ ด,วยการเจริญสติในช$วงกิจกรรม ยามเช,าก$อนรับประทานอาหาร ก$อนนอน และก$อนกลับ
บ,าน และ (๒) กิจกรรมในหน$วยการเรียนรู,เน,นการเรียนรู,จาก การได,ยิน มองเห็น สูดดม ชิม สัมผัส 
และรับรู,ด,วยใจ ผ$านสาระการเรียนรู,ในหน$วยต$าง ๆ โดยลงมือกระทําเปEนรายบุคคล กลุ$มย$อย และ
กลุ$มใหญ$ ข้ันตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู,มี ๕ ข้ัน คือ การจัดปNจจัยสนับสนุนการเรียนรู, การฝ�ก
การรับรู,การพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน๑๓๒ 

สาธิต พนารี ได,ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน�ใหม$การบริหารจัดการวัดในยุค
โลกาภิวัตน�” พบว$า 

๑) โครงสร,างของวัด มีการบริหารจัดการวัดอย$างเปEนระบบ มีการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มี
ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยอย$างม่ันคงถาวร และมีการใช,ประโยชน�ท่ีดินภายในวัดอย$างคุ,มค$า 

๒) การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ปฏิบัติตามภารกิจของพระพุทธศาสนาได,อย$าง
สมบูรณ�แบบในการช$วยส$งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให,เจริญรุ$งเรือง 

๓) ปNจจัยท่ีส$งผลต$อการบริหารจัดการวัดประกอบไปด,วยกิจการหลายด,านท่ีต,องมี
ความสัมพันธ�เชื่อมโยงกันและเหมาะสมกับยุคสมัยอยู$ตลอดเวลามีอิทธิพลต$อกระบวนทัศน�ใหม$การ
บริหารจัดการวัดอย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ สามารถรวมกันพยากรณ�กระบวนทัศน�ใหม$
การบริหารจัดการวัดได,ร,อยละ ๘๗.๐๐ (R2 = >.๘๗๐) 

๔) กระบวนทัศน�ใหม$การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน�ประกอบด,วยองค�ประกอบ
หลัก ๕ ประเด็นคือ ๑) วัดต,องเปEนสถานท่ีทําหน,าท่ีฝ�กอบรมพระสงฆ�รวมท้ังเยาวชนในชุมชนให,ทํา
หน,าท่ีสืบสานพระพุทธศาสนาและสร,างความดีงามให,กับชุมชน ๒)พระสงฆ�ในยุคโลกาภิวัตน�ต,องเปEน
ผู,นําชุมชนท่ีเข,าถึงประชาชนและมีส$วนร$วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต$าง ๆ 3) วัดต,องเปEนสถานท่ี
พ่ึงพิงของประชาชนเม่ือเกิดเรื่องทุกข�ร,อนใจ ๔) วัดต,องเปEนแบบอย$างด,านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสามารถสร,างความสุข สงบ สามัคคีให,กับชุมชนได,อย$างแท,จริง และ ๕) วัดต,องเปEน
สถานท่ีปราศจากอบายมุขท้ังปวง และมีส$วนร$วมในการรณรงค�ให,ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก
อบายมุขต$าง ๆ 

กล$าวโดยสรุป ในการบริหารจัดการวัดนั้นจําเปEนอย$างยิ่งท่ีจะต,องมีการพัฒนาสมรรถนะ
ของเจ,าคระพระสังฆาธิการผู,ปกครองต้ังแต$ระดับวัด โดยส$วนสําคัญท่ีพึงตระหนักคือการพัฒนาใน
เรื่องภาวะผู,นําซ่ึงจะต,องปรับรูปแบบและกระบวนการให,เข,ากับยุคและสมัย และวัดควรจะเปEน
ต,นแบบหรือต,นธารท่ีใสสะอาดสําหรับชุมชนและสังคม ท้ังนี้เพ่ือให,วัดหรือองค�กรคณะสงฆ�ได,รับการ
ยอมรับและเกิดการมีส$วนร$วมในการพัฒนามามากข้ึน สุดท,ายก็จะก$อให,เกิดประโยชน�สูงสุดต$อทุกคน
ทุกฝvายในชุมชน ท,องถ่ิน หรือสังคมนั้น ๆ ด,วย๑๓๓ 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท% ได,ศึกษาวิจัยเรื่อง "วิเคราะห�การบริหารองค�กรในการเผยแผ$ 
พระพุทธศาสนาของศูนย�การเผยแผ$พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี" พบว$า การบริหารงานให,

                                         
๑๓๒ ขวัญฟOา รังสิยานนท�, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู,แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย” 

วิทยานิพนธ%ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หน,า ก. 
๑๓๓ สาธิต พนารี, “กระบวนทัศน�ใหม$การบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน�”, รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๗), หน,า ก-ข.  



๑๐๑ 
 

 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต,องมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการ บริหาร
ท่ัวไป เพ่ือจะได,นําความรู,ไปประยุกต�ใช,ให,เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ�และสิ่งแวดล,อม 
พระพุทธเจ,าทรงใช,ท้ังศาสตร�และศิลป� ในการบริหารองค�กรการเผยแผ$พระพุทธศาสนา พระองค�
อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต$าง ๆ เปEนปNจจัยในการบริหาร ปNจจุบันมีทฤษฎีการ
บริหารองค�กรสมัยใหม$เกิดข้ึนมากมาย สามารถนํามาใช,บริหารองค�กรแล,วประสบผลสําเร็จ เช$น 
ทฤษฎีองค�กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู,นํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ� เปEนต,น๑๓๔ 

ตารางท่ี ๒.๗  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ 
โชติ บดีรัฐ, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๔) 

๑) การบริหารคน มีการสร,างและพัฒนาภาวะ
ผู, นํ า บุ ค ล า ก ร ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห, มี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออก
กฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ� และกําหนด
โทษผู, ท่ีละเมิดกฎระเบียบท่ีวางไว, และในการ
บริหารองค�กร มีการทํางานเปEนทีม  
๒) ประสิทธิผลการบริหารงาน ในการบริหารคน 
มีการดําเนินไปอย$างรวดเร็วสนองต$องานท่ี
มอบหมายให,ทํา โดยใช,คนตรงกับความรู,และ
ความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ$งบริหาร
อย$างประหยัด คุ,มค$าและสนองตอบต$อความ
ต,องการของผู,มาติดต$อ และในการบริหารองค�กร 
ได,เน,นในเรื่องสร,างศรัทธาเข,าวัดและปฏิบัติธรรม
มากข้ึน  
๓) ศักยภาพการบริหารงาน ในการบริหารคน มี
ก า รนํ า จุ ด เ ด$ น ข อ ง บุ คล า ก รม า ใ ช, ใ น ก า ร
บริหารงาน และแก,ปNญหาจุดด,อยของบุคลากรใน
การบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการ
ประยุกต�เทคโนโลยีเข,ามาช$วยในการบริหารงาน 
และในการบริหารองค�กร มีการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค�กรอย$างต$อเนื่อง 
 
 
 

                                         
๑๓๔ บัญชายุทธ นาคมุจลินท�, "วิเคราะห�การบริหารองค�กรในการเผยแผ$พระพุทธศาสนาของศูนย�การ

เผยแผ$พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี", ว ิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน,า ก. 



๑๐๒ 
 

 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ 
ทรงวิทย� แก,วศรี, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑) 

หลักการบริหารสมัยใหม$ตามรูปแบบการบริหาร
เชิ งยุทธวิธี  นั้นสอดคล,องกันกับวิธีการของ
พระพุทธเจ,าท่ีทรงใช,มาก$อนแล,วท้ังสิ้น วิธีการ
ของพระองค�เปEนวิธีการ ปฏิบัติจริง เรียบง$าย 
กระชับรัดกุม ตรงประเด็น สามารถจัดการ
แก,ปNญหาการบริหารได,ทุกเรื่องอย$าง ได,ผลมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะทุกกระบวนความคิด
ของพระองค�เปEนระบบและสมเหตุสมผล 
 

นิ ส า  พิ ม พิ เ ศ ษ , ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔) 

แนวทางการจัดการโบราณสถานมี ๕ แนวทาง 
สําหรับปNญหาแต$ละประการ  
แนวทางท่ี ๑ เ พ่ือพัฒนาด,านการศึกษาและ
วิชาการ 
แนวทางท่ี ๒ เพ่ือพัฒนาการเข,าถึงแหล$ง 
แนวทางท่ี ๓ เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
แนวทางท่ี ๔ เพ่ือลดความเสี่ยง ต$อการเสื่อม 
สภาพจากธรรมชาติ 
แนวทางท่ี ๕ เพ่ือลดความเสี่ยงต$อการเสื่อม 
สภาพจากมนุษย�  
 

ขวัญฟOา รังสิยานนท�, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยขอนแก$น, ๒๕๕๒) 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู,แนวพุทธ
สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนเปEนรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู, เ พ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย ใช,หลักธรรม ได,แก$ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา 
และปNญญาวุฒิธรรม ๔ โดยยึดหลักพัฒนาการ
และการเรียนรู,ของเด็ก และครูถือเปEนตัวแทนการ
ขัดเกลาทางสังคมท่ีสําคัญในการหล$อหลอมให,
เ ด็กเกิดการเรียนรู,ผ$ านการมีปฏิสัมพันธ� กับ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 

นักวิชาการ / สํานักวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการ 
สาธิต พนารี, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๗). 

๑) โครงสร,างของวัด มีการบริหารจัดการวัดอย$าง
เปEนระบบ มีการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีระบบ
การดูแลรักษาความปลอดภัยอย$างม่ันคงถาวร 
และมีการใช,ประโยชน�ท่ีดินภายในวัดอย$างคุ,มค$า 
๒) การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ปฏิบัติตาม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาได,อย$างสมบูรณ�แบบ
ในการช$วยส$งเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให,
เจริญรุ$งเรือง 
๓ )  ปN จจั ย ท่ีส$ งผลต$อการบริหารจัดการวั ด
ประกอบไปด, วย กิจการหลายด, าน ท่ีต, อ ง มี
ความสัมพันธ�เชื่อมโยงกันและเหมาะสมกับยุค
สมัยอยู$ตลอดเวลามีอิทธิพลต$อกระบวนทัศน�ใหม$ 
  

บัญชายุทธ นาคมุจลินท�, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕)  

ก า รบริ ห า ร ง าน ให, เ กิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ต,องมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องของ
ทฤษฎีและหลักการ บริหารท่ัวไป เพ่ือจะได,นํา
ความรู,ไปประยุกต�ใช,ให,เหมาะสมกับการทํางาน 
สถานการณ�และสิ่งแวดล,อม 
 

 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องต=างประเทศ 

๑) งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร% 

Miller (1985, 1987) ไ ดo ศึ กษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  Why Strategy Instruction Is So 
Difficult and What We Need to Do About It การเรียนการสอนกลยุทธ_การอ�านไดoรับความ
สนใจจากการวิจัยเป�นอย�างมาก งานวิจัยชิ้นนี้เป�นงานวิจัยทางหoองปฏิบัติการ๑๓๕, ๑๓๖ Paris, Lipson 
& Wixson, (1983) กลยุทธ_ถูกกําหนดใหoเป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรูoความเขoาใจ ผูoอ�านมีส�วนร�วม

                                         
๑๓๕  Miller, G. The effects of general and specific self-instruction training in 

children’s comprehension monitoring performances during reading. Reading Research 
Quarterly, 20, (1985), pp. 616–628. 

๑๓๖ Miller, G. The influence of self-instruction on the comprehension monitoring 
performance of average and above average readers. Journal of Reading Behavior, 19, (1987): 
303–318. 



๑๐๔ 
 

 

ในขณะท่ีพวกเขาสรoางความหมายจากขoอความ ซ่ึงแตกต�างจากข้ันตอนตามปกติท่ีเก่ียวขoองกับทักษะ
กลยุทธ_ คือ แผนการยืดหยุ�นท่ีผูoอ�านปรับใหoเขoากับความตoองการของขoอความ๑๓๗ 

Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust และ Miller ไดoศึกษาวิจัยเรื่อง Why Be 
Optimistic About Cognitive Strategy Instruction? ในช�วง 20 ป�ท่ีผ�านมามีการใหoความ
สนใจอย�างมากในการใหoคําแนะนํากลยุทธ_เก่ียวกับความรูoความเขoาใจโดยพิจารณาถึงกลยุทธ_ท่ี
สามารถควบคุมกระบวนการท่ีสามารถควบคุมการแสดงเฉพาะ๑๓๘ Pressley, Heisel, McCormick 
และ Nakamura's ความสนใจส�วนใหญ�เป�นส�วนหนึ่งของนักวิจัยซ่ึงมักมุ�งเนoนไปท่ีกระบวนทัศน_
พ้ืนฐาน (อาทิเช�น การเรียนรูoแบบจับคู�กับการเรียนรูoในรายการ) ท่ีไม�ไดoแสดงถึงความซับซoอนของงาน
ดoานการศึกษา๑๓๙ Jones, Palincsar, Ogle, and Carr ทบทวนการสอนกลยุทธ_เก่ียวกับการวิจัย
หน�วยความจําข้ันพ้ืนฐาน ขณะนี้มีเหตุผลมากข้ึนท่ีชุมชนนักการศึกษาจะมองโลกในแง�ดี แต�สําหรับ
นักจิตวิทยาดoานความรูoความเขoาใจและนักวิจัยดoานการศึกษากําลังศึกษากลยุทธ_ท่ีซับซoอนมากข้ึนซ่ึง
เหมาะสมกับงานท่ีเด็กมักพบในโรงเรียน ตัวอย�างเช�น เม่ือเด็กนักเรียนเรียนรูoการสะกดคําโดยการมอง
ออกไปจากคําเขียนลงและเปรียบเทียบกับการสะกดคําท่ีถูกตoอง พวกเขามีส�วนร�วมในพฤติกรรม
เชิงกลยุทธ_ เด็กๆ กําลังดําเนินการตามกระบวนการท่ีมุ�งการเรียนรูoวิธีสะกดคํา เม่ือนักเขียนวางแผนท่ี
จะเขียนบทความโดยการจัดทําโครงร�างตามดoวยการสรoางร�างฉบับแรก และการแกoไขผูoเขียนจะตoอง
เป�นยุทธศาสตร_ มีการสาธิตหลายอย�างท่ีเด็กสามารถไดoรับการสอนเพ่ือดําเนินการข้ันตอนเหล�านี้ดoวย
การปรับปรุงประสิทธิภาพในภายหลัง ดoวยเหตุนี้นักการศึกษาจึงไดoใชoแนวทางการเรียนการสอนกล
ยุทธ_๑๔๐ 

Chodzko-Zaiko ไดoศึกษาวิจัยเรื่องแผนกลยุทธ�สําหรับการส$งเสริมการออกกําลังกายใน
กลุ$มประชากรวัยกลางคนและวัยสูงอายุของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือการจัดทําแผนหลัก
เพ่ือพัฒนากลยุทธ�ในการส$งเสริมการดํารงชีวิตท่ีต,องมีการเคลื่อนไหวร$างกายมากๆ ในกลุ$มประชากร
วัยกลางคนและวัยชรา การสร,างพิมพ�เขียวหรือร$างแผนงานอย$างละเอียดระดับชาติ เพ่ือเพ่ิมการออก
กําลังกายในกลุ$มประชากรท่ีมีอายุต้ังแต$ 50 ปiข้ึนไป นี้จัดทําโดยความร$วมมือขององค�กรต$างๆ  
40 แห$ง ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด,านสุขภาพ การแพทย� วิทยาศาสตร�ลังคม พฤติกรรมศาสตร� ระบาด

                                         
๑๓๗ Paris, S., Lipson, M., & Wixson, K., Becoming a strategic reader, Contemporary 

Educational Psychology, 8, (1983): 663–672.  
๑๓๘ Pressley, M., Forrest-Pressley, D., Elliott-Faust, D.L., & Miller, G.E., Children’s use 

of cognitive strategies, how to teach strategies, and what to do if they can’t be taught. In M. 
Pressley & C.J. Brainerd (Eds.), Cognitive learning and memory in children, New York, (1985), pp. 
1–47. 

๑๓๙ Pressley, M., Heisel, B.E., McCormick, C.B., & Nakamura, G.V., Memory strategy 
instruction with children, In C.J. Brainerd & M. Pressley (Eds.), Verbal processes in children, New 
York, (1982), pp. 125–159. 

๑๔๐ Jones, B.F., Palincsar, A.S., Ogle, D.S., & Carr, E.G. (Eds.), Strategic teaching and 
learning: Cognitive instruction in the content areas. Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development. (1987), pp. 10-15. 



๑๐๕ 
 

 

วิทยา การศึกษาด,านผู,สูงอายุ วิทยาศาสตร�คลินิก นโยบายสาธารณะ การตลาด วิทยาศาสตร�
การแพทย� องค�กรชุมชน และองค�กรทางด,านสิ่งแวดล,อม แผนหลักดังกล$าวนี้แสดงให,เห็นว$าถึงแม,ว$ามี
หลักฐานให,เห็นอย$างชัดเจนว$าการออกกําลังกายมีประโยชน�มากสําหรับคนวัยกลางคน และวัยสูงอายุ 
แต$ก็ยังประสบความสําเร็จน,อยมากในการชักจูงให,คนท่ีมีอายุมากกว$า 50 ปiเลือกวิถีชีวิตท่ีต,องทํา
กิจกรรมต$างๆ ท่ีต,องเคลื่อนไหวร$างกายมาก 

อย�างไรก็ตาม แผนหลักนี้ก็ไดoระบุใหoเห็นถึงอุปสรรคต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังทางดoานการวิจัย 
ทางดoานโปรแกรมของบoาน และชุมชน ทางดoานระบบการแพทย_ ทางดoานนโยบายสาธารณะ การ 
สนับสนุนทางดoานการตลาด และการสื่อสาร นอกเหนือจากการระบุอุปสรรคต�างๆ แลoว แผนหลักเพ่ือ
การส�งเสริมการออกกําลังกายฉบับนี้ยังไดoเสนอกลยุทธ_ท่ีเป�นรูปธรรมท่ีสามารถนํามาแกoป�ญหาและ
อุปสรรคท่ีมีต�อการออกกําลังกายในภาพรวม๑๔๑ 

กล$าวโดยสรุปว$า จากการทบทวนแนวคิด และการวิเคราะห�ข,อค,นพบจากผลงานวิจัย
พบว$า ยังไม$มีงานวิจัยท่ีศึกษาในบริบทการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ� โดยใช,ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Reseach) 
และใช,โมเดลสมการโครงสร,าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือการทดสอบทฤษฎี และ
นําไปสู$การสร,างทฤษฎีฐานรากการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
สู$การปฏิบัติ ซ่ึงจําเปEนอย$างยิ่งต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ� จังหวัดนครสวรรค� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
๑๔๑ Chodzko-Zaiko, W. The USA national strategic plan for promoting physical 

activity in the mid-life and older adult population, studies in physical culture and tourism, 
(2006), pp. 15-18. 



๑๐๖ 
 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู,วิจัยมุ$งศึกษาเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู,วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด,วยตัวแปรท่ีจะศึกษา คือ 

๑) ตัวแปรภายนอกแฝง (Exogenous Latent Variable) คือ ปNจจัยความสําเร็จ 
ประกอบด,วยตัวแปรสังเกตได, (Observation Variable) ได,แก$ ๑) มีเปOาหมายร$วม รวมน้ําใจเปEน 
หนึ่งเดียว ๒) พัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ ด,าน ๓) ปรับโครงสร,างการบริหารองค�กรให,ทันสมัย  
๔) ทรัพยากรพร,อมใช,งาน ๕) ติดตามการดําเนินงานอย$างใกล,ชิด สอดคล,องกับแนวคิดของ 
พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร�การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
“การนํานโยบายสู$การปฏิบัติ” 

๒) ตัวแปรภายในแฝง (Endogenous Latent Variable) ประกอบด,วย ๒ ตัวแปร 
๒.๑) หลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

ประกอบด,วยตัวแปรสังเกตได, (Observation Variable) ได,แก$ ๑) ช$วยเหลือกิจธุระของผู,ร$วมงาน  
๒) ช$วยแนะนําสิ่งท่ีเปEนประโยชน� ๓) ช$วยคิดสิ่งท่ีเปEนประโยชน� ๔) แบ$งปNนสิ่งของท่ีได,มา ๕) มีความ
ประพฤติตามระเบียบวินัย ๖) มีความเห็นชอบร$วมกัน สอดคล,องกับพระไตรปYฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗ และพระพรหมคุณาภรณ� 
(ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (๒๕๕๗) 

๒.๒) การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การ
ปฏิบัติ ประกอบด,วยตัวแปรสังเกตได, (Observation Variable) ได,แก$ ๑) ร$วมมือภาคีเครือข$ายให,เกิด
สัมฤทธิ์ผล ๒) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ๔) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
และนวัตกรรมให,ทันสมัย สอดคล,องกับแนวคิดของพระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร�การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ “การนํานโยบายสู$การปฏิบัติ” ดังแผนภาพท่ี ๒.๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                  

                                                                         
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๒.๑๕  กรอบแนวคิดการวิจัย 

การมีเปOาหมายร$วม 
รวมน้ําใจเปEนหนึ่งเดียว 

 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ทุกๆ ด,าน 

 

การมีทรัพยากรพร,อมใช,งาน 

          

การติดตามการดําเนินงาน 
อย$างใกล,ชิด 

 

หลักธรรมในการ
พัฒนา 

การบริหารจัดการ 
(สาราณียธรรม ๖) 

ป0จจัยความสําเร็จของ
แผนยุทธศาสตร%ฯ 

 

การนําแผน
ยุทธศาสตร%ฯ  
ไปสู=การปฏบิตั ิ

การคิดทําในส่ิงที่เป�น
ประโยชน_ต�อผูoร�วมงาน 

 
การแบ�งป�นส่ิงของที่ไดoมา

โดยชอบธรรม 

การมีความประพฤติ
ตามระเบียบวินยั 

 

การเคารพรับฟ�งความ
คิดเห็นของผูoร�วมงาน 

 

การร$วมมือภาคีเครือข$าย 
ให,เกิดสัมฤทธิผ์ล 

 

การพัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล 

 

การพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ  ๔.๐ 

การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ 
และนวัตกรรมให,ทันสมัย 

 

การปรับโครงสร,าง 
การบริหารองค�กรให,ทันสมัย 
 

การพูดในส่ิงท่ีเป�น
ประโยชน_ต�อผูoร�วมงาน 

 

การช�วยเหลือกิจธุระ 
ของผูoร�วมงาน 

 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร

จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) วิเคราะห�
ความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ๒) วิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของ
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ๓) การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
สู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� การวิจัยในครั้งนี้เป8นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) เพราะต4องการให4ได4ผลการวิจัยท่ีมีความน$าเชื่อถือมากท่ีสุด วิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบด4วยกระบวนการต$างๆ คือ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และรูปแบบการวิจัย ซ่ึงประกอบด4วย
แบบการวิจัย ประชากร กลุ$มตัวอย$าง ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ และผู4เชี่ยวชาญ เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข4อมูล และการวิเคราะห�ข4อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังต$อไปนี้  

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

3.2 รูปแบบการวิจัย 

3.3 ประชากร กลุ"มตัวอย"าง ผู&ให&ข&อมูลสําคัญและผู&เช่ียวชาญ 

3.4 เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย 

3.4.1 แบบสอบถาม 

3.4.2 แบบสัมภาษณ� 
3.4.3 แบบประเมินผลในการสนทนากลุ$มเฉพาะ 

3.5 การเก็บรวบรวมข&อมูล 

3.5.1 การเก็บรวมรวมข4อมูลจากแบบสอบถาม 
3.5.๒ การเก็บรวมรวมข4อมูลจากแบบสัมภาษณ� 
3.5.๓ การเก็บรวมรวมข4อมูลจากการสนทนากลุ$มเฉพาะ 

3.6 การวิเคราะห1ข&อมูล 

3.6.1 การวิเคราะห�ข4อมูลจากแบบสอบถาม 
3.6.2 การวิเคราะห�ข4อมูลจากแบบสัมภาษณ� 
3.6.3 การวิเคราะห�ข4อมูลจากการสนทนากลุ$มเฉพาะ 

 
 



๑๐๙ 
 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
เพ่ือให4แนวทางในการดําเนินการในวิจัยครั้งนี้เป8นไปอย$างมีระบบและสอดคล4องกับ

วัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีกําหนดไว4อย$างมีประสิทธิภาพ ผู4วิจัยจึงได4กําหนดรายละเอียดและข้ันตอน
การวิจัยเป8น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย 
ข้ันตอนนี้ เป8นการศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข4องกับ

ยุทธศาสตร� การนํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารจัดการ และหลักพุทธธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ เพ่ือนํามาพัฒนาเป8นกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องท้ังตํารา เอกสาร
วิชาการ ข4อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต$างๆ ท้ังในประเทศและต$างประเทศ เพ่ือขอคําแนะนําและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ รับข4อเสนอแนะไปปรับปรุง แก4ไขข4อบกพร$องให4สมบูรณ� 

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 
เป8นข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห�กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือการสร4างเครื่องมือ

ท่ีใช4ในการเก็บรวบรวมข4อมูล การพัฒนาเครื่องมือ นําเครื่องมือไปทดลองใช4 ปรับปรุงคุณภาพ และนํา
เครื่องมือท่ีสร4างและพัฒนาไปเก็บข4อมูลจากกลุ$มตัวอย$าง และนําข4อมูลท่ีได4มาทดสอบความถูกต4อง 
ก$อนท่ีจะมีการวิเคราะห�ข4อมูล และแปลผลการวิเคราะห� ท้ังนี้ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 
2 นี้จะประกอบด4วยข้ันตอนย$อย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๐ 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ  กระบวนการ  ผลที่ได&รับ 
ตอนที่ ๑ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละ
งานวิจัยท่ีเกีย่วข4อง ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และงานวิจยัท่ีเกี่ยวข4อง ท้ัง
เอกสารภายในและ
ต$างประเทศ 

2. พัฒนากรอบแนวคิดในการ
วิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจยั จากผลของการ

วิเคราะห� สังเคราะห� แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกีย่วข4อง 

 

  
๑. ได4นิยามศัพท�ที่เกี่ยวข4อง 
    เพื่อเป8นแนวทางในการพัฒนา  
    กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๒. ได4กรอบแนวคิดในการวิจยัของ

การนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติของ
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

     
ตอนที่ 2     

วิเคราะห�ความสอดคล4อง
ของกรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏบิัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� กับข4อมูลเชิง
ประจักษ� 
.  
 

 1. สร4างแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวจิัยเกีย่วกับการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติ 

2. ให4ผู4เช่ียวชาญตรวจสอบแล4ว นํามาหาค$า IOC 
3. Try out โดยใช4สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
4. เก็บรวบรวมข4อมูลภาคสนามจากกลุ$มตัวอย$าง 

๑๕ อําเภอในจังหวัดนครสวรรค�  
5. วิเคราะห�ข4อมูลเชิงปริมาณ ใช4การวิเคราะห�ด4วย

สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ4างอิงและการ
วิเคราะห�สมการโครงสร4างด4วยโปรแกรม 
ลิสเรล (Χ , S.D., ค"าร&อยละ, และโมเดล
สมการโครงสร&าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) 

 1. ได4ข4อมูลเชิงปริมาณจากการตอบ
แบบสอบถาม 

2. ได4ผลการวิเคราะห�ข4อมูล ดังน้ี 
2.1 ได4ผลการวิเคราะห�ข4อมูล

เกี่ยวกบัลักษณะกลุ$ม
ตัวอย$าง การแจกแจงของ
กลุ$มตัวอย$าง 

2.2 ได4ผลการศึกษาการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 

2.3 ได4กรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� 

     
ตอนที่ 3     

วิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏบิัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� 

นําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏบิัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� 
 

 1. วิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับ
บริบทของจังหวัดนครสวรรค� โดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึก กับผู4ให4ข4อมูลสําคัญ 

2. ประชุมสนทนาสนทนากลุ$มเฉพาะกบั
ผู4เช่ียวชาญ จํานวน ๙ รูป/คน เพื่อยืนยนั
กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ 

3. ใช4วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
4. ใช4เทคนิคการวิเคราะห�เน้ือหาเชิงพรรณนา 
5. การสังเกตแบบไม$มีส$วนร$วม (Non-

participant Observation) 
 

 ๑. ได4กรอบความสัมพันธ�เชิง 
    สาเหตุของการนําแผน 
    ยุทธศาสตร�สู$การปฏบิัติ  
    จากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
๒. ได4ข4อเสนอแนะเพื่อการปรับ 
    แก4ไขงานวิจัยให4มีความสมบูรณ�    
    มากยิ่งขึ้น 
๓.ได4องค�ความรู4จากการวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 3.1   ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 
 



๑๑๑ 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
เป8นข้ันตอนของการจัดทําร$างรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอต$อคณะกรรมการผู4ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ�นิพนธ�ในการตรวจสอบความถูกต4อง ปรับปรุงแก4ไขข4อบกพร$องตามข4อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู4ควบคุมดุษฎีนิพนธ�นิพนธ� จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ�เสนอเพ่ือพิจารณา และ
เผยแพร$ต$อไป 

3.2 รูปแบบการวิจัย 
เพ่ือให4การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป8นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู4วิจัยได4

กําหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป8นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ใช4วิธีการเชิง
คุณภาพเ พ่ืออธิบายผลการวิจัย เชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain Quantitative 
Results) ซ่ึงผู4วิจัยต้ังคําถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบคําถามวิจัย โดยใช4วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ืออธิบายเสริมเติมเต็มให4ได4คําตอบท่ีสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน มุ$งเน4นการวิเคราะห�ในเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) สามารถแสดงเป8นแผนผัง (Diagram)  ได4ดังนี้ 

 
 

 
 

      แผนภาพท่ี 3.2    แผนแบบการวิจัย๑ 
 

ผู4วิจัยกําหนดวิธีการศึกษาใน 3 ลักษณะ รายละเอียดดังต$อไปนี้ 
3.2.1 การศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการทบทวนจาก

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข4องเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย และสอดคล4องกับ
วัตถุประสงค�ของการวิจัย ด4วยเหตุนี้การคัดเลือกเอกสารเพ่ือนํามาวิเคราะห�จึงเป8นข้ันตอนท่ีมี
ความสําคัญ ดังนั้นจึงมีความจําเป8นท่ีจะต4องมีเกณฑ�สําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช4ในการวิจัย ซ่ึง
เกณฑ�ท่ีสําคัญประกอบด4วย 1) ความจริง (Authenticity) 2) ความถูกต4องน$าเชื่อถือ (Credibility) 
3) การเป8นตัวแทน (Representativeness) และ 4) ความหมาย (Meaning) ความน$าเชื่อถือและ
ความถูกต4องของข4อมูลในเอกสารท่ีนํามาวิเคราะห� 

  
                                                           

๑ นงลักษณ� วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: คําถามชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2552), หน4า 56-57. 



๑๑๒ 
 

3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือยืนยันและทดสอบความ
สอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข4อมูลเชิงประจักษ� ศึกษาจากกลุ$มตัวอย$าง โดยการสุ$ม
กลุ$ ม ตั วอย$ า งแบบชั้ นภู มิ  ( Stratified Random Sampling) เครื่ อ ง มือ ท่ี ใช4 ในการวิ จั ย  คื อ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.2.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
1 )  การสั มภาษณ� เ ชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) กับผู4 ใ ห4 ข4 อ มูลสํ า คัญ  ( Key 

Informants) ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป8นผู4ทรงคุณวุฒิ ผู4เชี่ยวชาญในสาขาต$างๆ ท่ีเก่ียวข4อง 
และการสังเกตแบบไม$มีส$วนร$วม (Non-participant Observation) เพ่ือให4ได4ข4อค4นพบท่ีชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข4อโต4แย4งต$าง ๆ และเสริมให4มีความรู4 ความเข4าใจในปรากฏการณ� 
รวมถึงการเสนอแนะข4อคิดเห็นในประเด็นท่ีมีข4อขัดแย4ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให4ข4อมูลมีความสมบูรณ�
มากยิ่งข้ึน ตัวแปรศึกษา คือ การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$
การปฏิบัติของคณะสงฆ�ในจังหวัดนครสวรรค� โดยใช4เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาเชิงพรรณนา 

2) การสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู4เชี่ยวชาญ (Expert) ผู4วิจัย
กําหนดการการสนทนากลุ$มเฉพาะของผู4เชี่ยวชาญ โดยใช4วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือนําไปสู$การ
แลกเปลี่ยนข4อคิดเห็น ข4อเสนอแนะ และการสร4างเครือข$ายในการปฏิบัติงานร$วมกันของผู4มีส$วนได4
ส$วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงการสร4างองค�ความรู4ท่ีเก่ียวข4องในด4านการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�ในจังหวัดนครสวรรค�อย$างรอบ
ด4านด4วยความละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๘ รูป/คน 

3.3 ประชากร กลุ"มตัวอย"าง ผู&ให&ข&อมูลสําคัญและผู&เช่ียวชาญ 

3.3.1 ประชากรและกลุ"มตัวอย"าง 
๑) ประชากร (Population) ท่ีใช4ในการวิจัย ได4แก$ พระสงฆ�ในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครสวรรค� จํานวน ๖,๒๗๕ รูป๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒ สํานักงานเจ4าคณะจังหวัดนครสวรรค�, บัญชีสํารวจวัดและพระภิกษุ-สามเณร, ๒๕๖๐. (เอกสาร 

อัดสําเนา) 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๓.๑  แสดงชนิดของวัดและจํานวนพระสงฆ1ของแต"ละอําเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ1
จังหวัดนครสวรรค1 

 

ท่ี อําเภอคณะสงฆ1 
ชนิดของวัด  

รวม 

จํานวน 

พัทธสีมา อพัทธสีมา ท่ีพักสงฆ1 พระสงฆ1 

๑ อําเภอเมืองนครสวรรค� ๖๘ ๑๘ ๙ ๙๕ ๑,๒๐๒ 

๒ อําเภอหนองบัว ๒๙ ๓๖ ๑๖ ๘๑ ๔๑๙ 

๓ อําเภอชุมแสง ๓๕ ๑๗ - ๕๒ ๔๐๗ 

๔ อําเภอพยุหะคีรี ๓๒ ๑๒ ๕ ๔๙ ๓๙๐ 

๕ อําเภอตาคลี ๔๘ ๓๘ ๕ ๙๑ ๖๔๑ 

๖ อําเภอลาดยาว ๓๐ ๕๑ ๒๑ ๑๐๒ ๕๕๑ 

๗ อําเภอแม$วงก� ๘ ๕๖ ๑๑ ๗๕ ๓๖๗ 

๘ อําเภอท$าตะโก ๓๕ ๒๓ ๑๓ ๗๑ ๔๒๗ 

๙ อําเภอโกรกพระ ๒๒ ๒ ๔ ๒๘ ๒๔๓ 

๑๐ อําเภอบรรพตพิสัย ๔๕ ๒๕ ๖ ๗๖ ๕๘๑ 

๑๑ อําเภอตากฟ�า ๒๔ ๑๙ ๓ ๔๖ ๓๐๔ 

๑๒ อําเภอไพศาลี ๒๑ ๓๕ ๒๕ ๘๑ ๓๖๙ 

๑๓ อําเภอเก4าเลี้ยว ๑๘ ๘ - ๒๖ ๒๑๗ 

๑๔ อําเภอแม$เป�น ๒ ๑๐ ๑๓ ๒๕ ๘๔ 

๑๕ อําเภอชุมตาบง ๑ ๑๑ ๗ ๑๙ ๗๓ 

รวม      ๑๕     อําเภอ ๔๑๘ ๓๖๑ ๑๓๘ ๙๑๗ ๖,๒๗๕ 

 
 
 



๑๑๔ 
 

๒) กลุ$มตัวอย$าง (Sample) ท่ีใช4ในการวิจัย ได4แก$ พระสงฆ�ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค� 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป8นการวิเคราะห�โมเดลความสัมพันธ�โครงสร4างเชิงเส4น (Linear Structural 
Relationship Model: LISREL Model) หรือโมเดลลิสเรล จําเป8นต4องใช4กลุ$มตัวอย$างท่ีมีขนาดใหญ$
พอสมควร ด4วยสาเหตุนี้ ผู4วิจัยได4กําหนดขนาดของกลุ$มตัวอย$าง (Sample Size) โดยอาศัยแนวคิด
ของ Hair และคณะ๓ ท่ีได4เสนอเกณฑ�ท่ีใช4ในการกําหนดขนาดของกลุ$มตัวอย$าง (Sampling) ในการ
วิเคราะห�โมเดลลิสเรล (LISREL Model) โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซ่ึงโดยท่ัวไปมักใช4ผู4ตอบ
จํานวน 10 - 20 คน ต$อ ๑ ค$าของเส4นพารามิเตอร�ท่ีต4องการประมาณค$า ท้ังนี้ ในโมเดลการวิจัยมี
จํานวนค$าของเส4นพารามิเตอร�ท่ีต4องการประมาณค$า จํานวน ๓๕ ค$า ดังนั้นขนาดกลุ$มตัวอย$างท่ี
เหมาะสมควรมีจํานวนระหว$าง ๑๖5-๖๖0 ผู4วิจัยได4แจกแบบสอบถาม จํานวน ๔๒0 ฉบับ ซ่ึงคิดเป8น 
1๒ เท$าของจํานวนค$าของเส4นพารามิเตอร� ซ่ึงถือว$าขนาดของกลุ$มตัวอย$างในการวิจัยครั้งนี้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะนํามาใช4ในการวิเคราะห�โมเดลลิสเรล (LISREL Model) 

วิธีการสุ$มกลุ$มตัวอย$าง (Sampling) การสุ$มกลุ$มตัวอย$างใช4หลักการสุ$มแบบแบ$งชั้น 
ประกอบด4วยข้ันตอน ดังนี้ 

กําหนดขนาดของกลุ$มตัวอย$างเป8นสัดส$วน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร ๑๕ อําเภอ 
เพ่ือให4ได4ข4อมูลท่ีมีลักษณะกระจายสัมพันธ�กับสัดส$วนของประชากร โดยทําการสุ$มกลุ$มตัวอย$างแบบ
แบ$งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช4อําเภอเป8นระดับในการสุ$มกลุ$มตัวอย$าง อย$างเป8น
สัดส$วนโดยใช4สูตร ได4ดังนี้ 

จํานวนตัวอย$างในแต$ละชั้น = จํานวนตัวอย$างท้ังหมด × จํานวนประชากรในแต$ละชั้น 
          จํานวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตรจะได4ประชากรท่ีเป8นกลุ$มตัวอย$างในแต$ละชั้นของพระสงฆ� ของแต$ละ
อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค� รวม ๔๒๐ รูป รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

๓ Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E.,  Multivariate data analysis: A 
global perspective, 7th ed., (New Jersey: Pearson Education Inc, 2010), pp. 100-102. 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๓.๒ จํานวนและกลุ$มตัวอย$างพระสงฆ�ของแต$ละอําเภอ ในจังหวัดนครสวรรค� 

 

อําเภอคณะสงฆ1 จํานวนพระสงฆ1 (รูป) จํานวนกลุ"มตัวอย"าง (รูป) 

๑   อําเภอเมืองนครสวรรค� ๑,๒๐๒ ๘๐ 

๒   อําเภอหนองบัว ๔๑๙ ๒๘ 

๓   อําเภอชุมแสง ๔๐๗ ๒๗ 

๔   อําเภอพยุหะคีรี ๓๙๐ ๒๖ 

๕   อําเภอตาคลี ๖๔๑ ๔๓ 

๖   อําเภอลาดยาว ๕๕๑ ๓๗ 

๗   อําเภอแม$วงก� ๓๖๗ ๒๕ 

๘   อําเภอท$าตะโก ๔๒๗ ๒๙ 

๙   อําเภอโกรกพระ ๒๔๓ ๑๖ 

๑๐ อําเภอบรรพตพิสัย ๕๘๑ ๓๙ 

๑๑ อําเภอตากฟ�า ๓๐๔ ๒๐ 

๑๒ อําเภอไพศาลี ๓๖๙ ๒๕ 

๑๓ อําเภอเก4าเลี้ยว ๒๑๗ ๑๔ 

๑๔ อําเภอแม$เป�น ๘๔ ๖ 

๑๕ อําเภอชุมตาบง ๗๓ ๕ 

รวม ๖,๒๗๕ ๔๒๐ 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

3.3.๒ ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ และผู&เช่ียวชาญ  
๑) ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ผู4วิจัยกําหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป8นผู4ทรงคุณวุฒิ 

ผู4เชี่ยวชาญ เพ่ือให4ได4ข4อค4นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข4อโต4แย4งต$างๆ และเสริมให4
มีความรู4 ความเข4าใจในปรากฏการณ� รวมถึงการเสนอแนะข4อคิดเห็นในประเด็นท่ีมีข4อขัดแย4ง หรือ
เห็นควรเพ่ิมเติมให4ข4อมูลมีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน ตัวแปรศึกษา คือ การนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ โดยใช4แบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป/คน สําหรับการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 

๑.๑) ด4านองค�กรคณะสงฆ� จํานวน ๕ รูป 
๑.๑.๑) พระราชปริยัติวิธาน, ดร.  รองเจ4าคณะจังหวัดนครสวรรค� 
๑.๑.๒) พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ4าคณะอําเภอเมือง 

นครสวรรค� 
๑.๑.๓) พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ  เลขานุการเจ4าคณะจังหวัด 

นครสวรรค� 
๑.๑.๔) พระมหาตรีเนตร อริ�ฺชโย เลขานุการรองเจ4าคณะจังหวัด 

นครสวรรค� 
๑.๑.๕) พระมหานคร วชิรเมธี  เลขานุการเจ4าคณะอําเภอเมือง 

นครสวรรค� 
๑.๒) ด4านภาคีเครือข$ายภาครัฐและชุมชน จํานวน ๖ คน 

๑.๒.๑) นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู4ว$าราชการจังหวัดนครสวรรค� 
๑.๒.๒) นางสาวชุติพร เสชัง  ท4องถ่ินจังหวัดนครสวรรค� 
๑.๒.๓) ว$าท่ีร4อยตรีปรีชา พลับน4อย นายอําเภอเมืองนครสวรรค� 
๑.๒.๔) นายจิตตเกษมณ�  นิโรจน�ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร 

นครสวรรค� 
๑.๒.๕) นายจิรวัฒน� วัฒนาอุดม  ผู4อํานวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถ
บรรพต 

๑.๒.๖) นายสมพงษ� นามแดง  ประธานชุมชนเขากบเอราวัณ 
๑.๓) ด4านนักวิชาการชํานาญการ จํานวน ๒ คน 

๑.๓.๑) นางอวยพร พัชรมงคลสกุล นักวิชาการวัฒนธรรม 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดนครสวรรค� 

๑.๓.๒) นายมาโนช เลาธนไพบูลย� นักวิชาการศาสนาชํานาญการ 
     สํานักงานพระพุทธศาสนา 
     จังหวัดนครสวรรค� 
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๑.๔) ด4านนักวิชาการด4านการบริหารจัดการ จํานวน ๔ คน 
๑.๔.๑) ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป� อาจารย�ประจําหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

๑.๔.๒) ผศ.ดร.สมคิด พุ$มทุเรียน  อาจารย�ประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

๑.๔.๓) ดร.สมบัติ นวลละออง  อาจารย�ประจําหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต 

๑.๔.๔) ดร.ภาราดร แก4วบุตรดี  อาจารย�ประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

๒) ผู4เชี่ยวชาญ (Experts) 
ผู4วิจัยกําหนดการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของผู4เชี่ยวชาญ 

โดยใช4วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือนําไปสู$การแลกเปลี่ยนข4อคิดเห็น 
ข4อเสนอแนะ การสร4างเครือข$ายในการปฏิบัติงานร$วมกัน และการสร4างองค�ความรู4ท่ีเก่ียวข4องในด4าน
การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ ในจังหวัด
นครสวรรค�อย$างรอบด4านด4วยความละเอียดลึกซ้ึง จํานวน ๘ รูป/คน ประกอบด4วย 

1) พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. รองเจ4าคณะจังหวัดนครสวรรค�  
ผู4ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�การปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครสวรรค� 

2) พระครูนิวิฐศีลขันธ�, ผศ.ดร.  นักวิชาการด4านรัฐประศาสนศาสตร� 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตนครสวรรค� 
๓) รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์  นักวิชาการด4านรัฐประศาสนศาสตร� 
๔) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ�ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕) ดร.ประเวศน� มหารัตน�สกุล  นักวิชาการ/นักวิจัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตนครสวรรค� 
๖) นายสมเกียรติ เกิดอินทร� ผู4อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา 
   จังหวัดนครสวรรค�  
 นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ 
๗) นายประสิทธิ์ พุ$มไม4ชัยพฤกษ�  วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค� 
    นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ 
๘) นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี  ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค� 
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3.4 เคร่ืองมือที่ใช&ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู4วิจัยได4ใช4เครื่องมือท้ังหมด 3 ประเภท ประกอบด4วย แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเชิงสํารวจ (Questionnaire) สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และแบบสัมภาษณ� (Interviews Form) และแบบประเมินผลสําหรับการสนทนากลุ$ม สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนการสร4างเครื่องมือ ดังนี้ 

3.4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสํารวจ (Questionnaire) 

1) ข้ันตอนการสร&างแบบสอบถาม 
ข้ันตอนการสร4างและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังต$อไปนี้ 

๑.๑) ศึกษาข4อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุม 
ต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องเพ่ือให4ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค�และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือกําหนด
นิยามตัวแปรท่ีใช4ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ซ่ึงได4นิยามตัวแปรท่ีกําหนดไว4ในกรอบแนวคิด 

๑.๒) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือใช4เป8นแนวทางในการสร4าง
แบบสอบถาม 

๑.๓) สร4างแบบสอบถามให4ครอบคลุมวัตถุประสงค�ของการวิจัย เพ่ือใช4เป8น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข4อมูล 

๑.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามท่ีสร4างข้ึน พร4อมท้ัง
นิยามศัพท�เฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก4ไข เพ่ือหาค$าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

๑.5) นําเครื่องมือท่ีได4จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรท่ีไม$ใช$
กลุ$มตัวอย$างจริง จํานวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห�หาค$าความเชื่อม่ันแล4วนําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา 

๑.6) จัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุ$มตัวอย$างในการวิจัย 
๑.7) รวบรวมแบบสอบถาม แล4วนํามาวิเคราะห�เพ่ือหาข4อสรุปท่ีเป8นเชิงสถิติ 

และสังเคราะห�ข4อมูลท่ีได4 เพ่ือนํามาสู$กระบวนการสร4างแบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถาม 
เครื่องมือท่ีใช4 ในการวิจั ยครั้ งนี้ เป8นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิ งสํารวจ 

(Questionnaire) ท่ีผู4วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบวิจัย โดยการสร4างแบบสอบถามโดยแบ$งออกเป8น  
๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข4อมูลท่ัวไปของผู4ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป8นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง 
และทางอ4อมต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ 
แบบสอบถามเป8นแบบมาตราส$วนประเมินค$า (Rating Scale)๔ คําตอบมี 5 ระดับ ดังนี้ 

                                                           
๔ Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in Attitude 

Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1970), pp. 90-95. 
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5  หมายถึง  เห็นด4วยมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  เห็นด4วยมาก 
3  หมายถึง  เห็นด4วยปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นด4วยน4อย 
1  หมายถึง  เห็นด4วยน4อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหาและข4อเสนอแนะ ซ่ึงจะเป8นคําถามท่ี
เป�ดโอกาสให4ผู4ตอบแบบสอบถามได4แสดงความคิดเห็นอย$างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป8นแบบ
ปลายเป�ด (Open ended Questions) จํานวน 1 ข4อ 

3) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผู4วิจัยได4ดําเนินการตามข้ันตอนโดยได4นํา

แบบสอบถาม โดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) และหาค$าความเชื่อม่ัน (Reliability) มีข้ันตอน
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 

๓.1) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�และผู4เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีออกแบบไว4 

๓.2) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสร4างเสร็จแล4ว 
เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต$อผู4เชี่ยวชาญ
แล4วนํามาปรับปรุงแก4ไขให4เหมาะสม จํานวน 5 รูป/คน ประกอบด4วย 

๓.2.1) พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. 
                                           รองเจ4าคณะจังหวัดนครสวรรค� 
                                           คณะกรรมการผู4ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�การปฏิรูปกิจการ 
                                           พระพุทธศาสนาคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

3.2.2) รองศาสตราจารย� ดร.พฤทธ�สรรค� สุทธิไชยเมธี 
   รองอธิการฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 ผู4เชี่ยวชาญด4านเทคนิคการใช4โปรแกรม Lisrel 
3.2.3) รองศาสตราจารย� ดร.นันทิยา น4อยจันทร�  

คณบดีคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ผู4เชี่ยวชาญด4านงานวิจัย 

3.2.4) ผู4ช$วยศาสตราจารย� ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� ฝ�ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู4เชี่ยวชาญด4านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร� 

3.2.5) ผู4ช$วยศาสตราจารย� ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
นักวิจัย/อาจารย�ประจําคณะศิลปศาสตร�  
มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ 
ผู4เชี่ยวชาญด4านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร�  

จากมหาวิทยาลัยภายนอก 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก$อนนําไปใช4 เพ่ือพิจารณาท้ังในด4าน
เนื้อหาสาระและโครงสร4างของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช4และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
การวัดความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือหาค$าดัชนีความสอดคล4องระหว$างคําถามแต$ละข4อและ
วัตถุประสงค� (IOC : The Index of Item Objective Congruence) ท่ีมีเกณฑ�ในการพิจารณาให4
คะแนน ดังนี้ 

+๑  หมายถึง แน$ใจว$าข4อคําถามสอดคล4องกับจุดประสงค�การวิจัย 
  ๐  หมายถึง ไม$แน$ใจว$าข4อคําถามสอดคล4องกับจุดประสงค�การวิจัย 
- ๑  หมายถึง แน$ใจว$าข4อคําถามไม$สอดคล4องกับจุดประสงค�การวิจัย 

 

หลังจากนั้นนําคะแนนของผู4เชี่ยวชาญมาหาค$าดัชนีความสอดคล4องฯ โดยใช4สูตรของ 
Rovinelli & Hambleton๕  มีสูตรการคํานวณดังนี้  

ใช8สูตร   IOC  =   

IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล4อง 
(Index of Item – Objective Congruence) 

R  คือ  คะแนนการพิจารณาของผู4เชี่ยวชาญ 
∑R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู4เชี่ยวชาญ 
N  คือ  จํานวนผู4เชี่ยวชาญ  

เกณฑ�การแปลความหมาย ค$าดัชนีความสอดคล4องท่ียอมรับได4 ซ่ึงเครื่องมือการวิจัย 
ฉบับนี้ได4ค$า IOC เท$ากับ ๐.๘ – ๑.๐ ทุกข4อ ซ่ึงถือว$าเครื่องมือใช4ได4 ท้ังนี้ผู4วิจัยเลือกข4อคําถามท่ีมีค$า 
IOC มากกว$า 0.๘ จากผู4เชี่ยวชาญท้ัง 5 รูป/คน มาเป8นข4อคําถาม ซ่ึงได4ตรวจสอบแบบสอบถามแล4ว
เห็นว$าแบบสอบถามทุกข4อท่ีผู4วิจัยสร4างข้ึนมีความเท่ียงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต$ละด4าน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค�ของการวิจัย 

๓.๓) หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีได4ปรับปรุง
แก4ไขแล4ว ไปทดลองใช4 (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล4เคียงกลุ$มตัวอย$างท่ีใช4ในการวิจัย 
จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค$าความเชื่อม่ันด4วยวิธีการหาค$าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค 
(α: Cronbach’s Alpha Coefficient)๖  โดยเครื่องมือการวิจัยได4ค$าของแบบสอบถามเท$ากับ .๙๘๕ 
ถือได4ว$าแบบสอบถามมีความน$าเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุ$มตัวอย$างจริงได4 

3.4) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร4าง ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร4าง
ของข4อมูลท่ีได4 ผู4วิจัยได4ใช4วิธีตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร4าง (Construct Validity) โดยการ
วิเคราะห�สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรให4ได4เมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรในแต$ละ

                                                           
๕ Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. “On the Use Content Specialists in the Assessment 

of Criterin Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, Vol 2  No 1 
(1977): 49-60. 

๖ Cochran, W. G., Sampling Techniques, Third Edition, (New York: John Wiley & Sons, 
Inc, 1977), p. 200. 



๑๒๑ 
 

องค�ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือตรวจสอบว$าเมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แตกต$างจากศูนย�
หรือไม$ ถ4าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ในเมทริกซ�ใด ไม$มีความสัมพันธ�กัน หรือมีความสัมพันธ�กันน4อย 
แสดงว$าเมทริกซ�นั้นไม$มีองค�ประกอบร$วมกัน และไม$จําเป8นในการนําเมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
ไปวิเคราะห�องค�ประกอบ สําหรับค$าสถิติท่ีใช4ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  

ค$าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบว$าตัวแปรต$าง ๆ มีความสัมพันธ�กัน
หรือไม$ โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 

H0: Correlation Matrix เปNน Identity Matrix (เมทริกซUท่ีมีคYาในแนวทแยงเปNน 1 
คYานอกแนวทแยงเปNน 0) หรือตัวแปรตYาง ๆ ไมYสัมพันธUกัน 

H1: Correlation Matrix ไมYเปNน Identity Matrix หรือตัวแปรตYาง ๆ สัมพันธUกัน 
ถ8าค$าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสําคัญ แสดงวYา ตัวแปรตYาง ๆ มี

ความสัมพันธUกันสามารถนําไปวิเคราะหUองคUประกอบได8 
ค$ า ดัชนี ไกเซอร�  เมเยอร� –ออล คิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy = KMO)  ซ่ึงค$า KMO ควรมีค$าระหว$าง 0 ถึง 1 ค$าจะเท$ากับ 0 เม่ือตัวแปรแต$ละตัว
สามารถทํานายได4ด4วยตัวแปรอ่ืน โดยปราศจากความคลาดเคลื่อน ส$วนค$าในช$วงอ่ืน ๆ แปล
ความหมาย ดังนี้ 
 

.80 ข้ึนไป  เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบดีมาก 

.70 - .79  เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบดี 

.60 - .69  เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบปานกลาง 

.50 - .59  เหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบน8อย 
น8อยกวYา .50  ไมYเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบไม$เหมาะสมและ 

ไม$สามารถยอมรับได4๗                                                    

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร4างและการวิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
โมเดลแบบมีตัวแปรส$งผ$านด4วยโปรแกรม LISREL จําเป8นต4องมีการเตรียมเมทริกซ�สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรของแต$ละองค�ประกอบ และในการแปลความหมายของค$าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใช4การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ�๘ ดังนี้  
 

ขนาดความสัมพันธ1        ความหมาย 
0.00 – 0.30   มีความสัมพันธUกันตํ่ามาก 
0.31 – 0.50   มีความสัมพันธUกันตํ่า 
0.51 – 0.70   มีความสัมพันธUกันปานกลาง 
0.71 – 0.90   มีความสัมพันธUกันสูง 
0.91 – 1.00   มีความสัมพันธ�กันสูงมาก 

                                                           
๗ Hair, J. F., and Other, Multivariate Data Analysis, (6th ed.)., (New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc., 2006), pp. 114-115. 
๘ Hinkle, Wiersma, & Jurs, Applied Statistics for the Behavioral Sciences, (5 th ed.), 

(Boston: Houghton Mifflin, 2003), p. 109. 
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เม่ือได4เมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรแต$ละองค�ประกอบ จากนั้นผู4วิจัยได4
นํามาวิเคราะห�เพ่ือเป8นการตรวจสอบองค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ด4วยโปรแกรม Lisrel๙ โดยใช4แบบสอบถามท่ีได4จากการเก็บรวบรวมข4อมูลจากกลุ$มตัวอย$าง 
จํานวน 120 คน แสดงผลการวิเคราะห�ได4 ดังนี้ 

3.4.1) ความตรงเชิงโครงสร4างขององค�ประกอบป�จจัยความสําเร็จ (SUCC) 
ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรโดยใช4ค$าสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน 

พบว$า 

ตารางท่ี 3.3  คYาเฉลี่ย สYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธUแบบเพียรUสันระหวYางตัวแปรใน 
                  องคUประกอบปzจจัยความสําเร็จ 

ตัวแปร goal develop structure resource follow 
goal 1.000     
develop 0.609** 1.000    
structure 0.660** 0.892** 1.000   
resource 0.272** 0.548** 0.581** 1.000  
follow 0.539** 0.840** 0.801** 0.446** 1.000 
      

MEAN 4.182 4.085 4.060 3.693 4.258 
      

SD 0.466 0.575 0.561 0.569 0.569 
      

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .829  
  

Bartlett's Test of Sphericity = 454.162, df = 10, p = .000  
  

 

หมายเหตุ: **p < .01 ; n = 120 ; ระดับการให8คะแนน 5 ระดับ 
 
 

ตัวแปรในองค�ประกอบป�จจัยความสําเร็จ มีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ต้ังแต$ 0.272 ถึง 
0.892 อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู$ ลักษณะความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรเป8น
ความสัมพันธ�ทางบวกต้ังแต$ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุด คือ การ
พัฒนาความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด4าน (develop) และการปรับโครงสร4างการบริหารองค�กรให4ทันสมัย 
(structure) และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�ตํ่าท่ีสุด คือ การมีเป�าหมายร$วม รวมน้ําใจเป8นหนึ่งเดียว 
(goal) และการมีทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) เม่ือพิจารณาค$า Bartlett's Test of Sphericity 
= 454.162 (p = .000) อย$างมีนัยสําคัญ แสดงว$าเมทริกซUสัมประสิทธิ์สหสัมพันธUไมYเปNนเอกลักษณU 
(Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธUกันสามารถนํามาวิเคราะหUองคUประกอบได8 และคYาดัชนี 
                                                           

๙ Jöreskog, K.G. & Sörbom, LISREL 8.7 for Windows (Lincolnwood, IL: Scientific Software 
International, Inc., 2004), p. 145. 
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ไกเซอรU-ไมเยอรU-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคYาเทYากับ .829 
แสดงวYาตัวแปรสังเกตได4ของข4อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห�องค�ประกอบดี 

ตารางท่ี 3.4  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค�ประกอบป�จจัยความสําเร็จ 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองค:ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค:ประกอบ beta b(SE) 

goal 0.66 0.31(0.04) 8.10** 0.44 0.03 
develop 0.90 0.52(0.04) 12.35** 0.81 0.10 
structure 0.99 0.56(0.04) 14.60** 0.99 1.63 
resource 0.58 0.33(0.05) 6.92** 0.34 0.02 
follow 0.81 0.46(0.04) 10.48** 0.65 0.02 
 

χ2 = 6.06      df = 4      p = .19     GFI = 0.98   AGFI = 0.93       RMR = .0085 
 

 

หมายเหตุ : **p < .01 
 

 
แผนภาพท่ี ๓.๓  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดป�จจัยความสําเร็จ 

ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค�ประกอบป�จจัยความสําเร็จ 
(SUCC) พบว$า โมเดลมีความสอดคล4อง ความกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ� โดยพิจารณาจากค$า
ดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให4เห็นว$าโมเดลท่ีสร4างข้ึนมีความเหมาะสม 
และความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� ดังนี้ 

1. คYาสถิติไคสแควรU (Chi Square: χ2) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวYา 0.05  
(p = .19) และคYาไคสแควรUสัมพันธU χ2/df มีคYาน8อยกวYา 2 ซ่ึงแตกตYางจากศูนยUอยYางไมYมีนัยสําคัญ 
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2. ค$าดัชนีความสอดคล4องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มีค$าเท$ากับ 0.98 
และค$าดัชนีความสอดคล4องของโมเดลท่ีปรับแก4แล4ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มี
ค$าเท$ากับ 0.93 และค$าดัชนีรากมาตรฐานของค$าเฉลี่ยกําลังสองของส$วนท่ีเหลือ (Root Mean 
Squared Residual: RMR) มีค$าเท$ากับ 0.0085 

ค$าน้ําหนักองค�ประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีค$าเป8นบวก มีขนาดต้ังแต$ 0.58 ถึง 0.99 
และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองค�ประกอบมากท่ีสุด คือ การปรับโครงสร8าง
การบริหารองคUกรให8ทันสมัย (structure) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 0.99 มีความแปรผัน
รYวมกับองคUประกอบป�จจัยความสําเร็จ เทYากับ 0.99 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองค�ประกอบรองลงมา คือ 
การพัฒนาความเชี่ยวชาญทุก ๆ ด8าน (develop) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 0.90 มีความแปร
ผันรYวมกับองคUประกอบป�จจัยความสําเร็จ เทYากับ 0.81 และตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองค�ประกอบน8อยท่ีสุด 
คือ การมีทรัพยากรพร8อมใช8งาน (resource) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 0.58 มีความแปรผัน
รYวมกับองคUประกอบป�จจัยความสําเร็จ เทYากับ 0.34 แสดงให8เห็นวYา ตัวแปรเหลYานี้เปNนตัวแปรท่ี
สําคัญขององคUประกอบป�จจัยความสําเร็จ 

3.4.2) ความตรงเชิงโครงสร4างขององค�ประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรโดยใช4ค$าสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน 
พบว$า 
ตารางท่ี 3.๕  คYาเฉลี่ย สYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธUแบบเพียรUสันระหวYางตัวแปรใน 
                  องคUประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖)  

ตัวแปร do speak think share behave opinion 
do 1.000      
speak 0.870** 1.000     
think 0.883** 0.910** 1.000    
share 0.774** 0.918** 0.881** 1.000   
behave 0.730** 0.761** 0.701** 0.732** 1.000  
opinion 0.765** 0.845** 0.831** 0.886** 0.795** 1.000 
       

MEAN 4.193 4.292 4.260 4.297 4.280 4.283 
       

SD 0.533 0.581 0.552 0.604 0.644 0.601 
       

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .873   
   

Bartlett's Test of Sphericity = 950.924, df = 15, p = .000   
   

 

หมายเหตุ: **p < .01 ; n = 120 ; ระดับการให8คะแนน 5 ระดับ 
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ตัวแปรในองคUประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) มีคYา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธUต้ังแตY 0.701 ถึง 0.918 อยYางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคูY ลักษณะ
ความสัมพันธUระหวYางตัวแปรเปNนความสัมพันธUทางบวกต้ังแตYขนาดสูงถึงขนาดสูงมาก ตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธUสูงท่ีสุด คือ การพูดในสิ่งท่ีเปNนประโยชนUตYอผู8รYวมงาน (speak) และการแบYงปzนสิ่งของท่ี
ได8มาโดยชอบธรรม (share) และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธUต่ําท่ีสุด คือ การคิดทําในสิ่งท่ีเปNนประโยชนU
ตYอผู8รYวมงาน (think) และการมีความประพฤติตามระเบียบวินัย (behave) เม่ือพิจารณาคYา Bartlett's 
Test of Sphericity = 950.924 (p = .000) อยYางมีนัยสําคัญ แสดงวYาเมทริกซUสัมประสิทธิ์สหสัมพันธU
ไมYเปNนเอกลักษณU (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธUกันสามารถนํามาวิเคราะหUองคUประกอบได8 
และคYาดัชนีไกเซอรU-ไมเยอรU-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคYา
เทYากับ .873 แสดงวYาตัวแปรสังเกตได8ของข8อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบดีมาก 

ตารางท่ี 3.๖  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค�ประกอบหลักธรรมในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองค:ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค:ประกอบ beta b(SE) 

do 1.11 0.89  1.23 2.72 
speak 0.79 0.69  0.62 -1.54 
think 0.79 0.66(0.03) 23.35** 0.62 -1.63 
share 0.83 0.76(0.03) 23.00** 0.69 0.56 
behave 0.88 0.85(0.07) 11.43** 0.78 -0.19 
opinion 1.06 0.96(0.07) 14.06** 1.13 1.50 
 

χ2 = 1.24      df = 2      p = .54     GFI = 1.00   AGFI = 0.96       RMR = .0014 
 

 

หมายเหตุ : **p < .01 
 



๑๒๖ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๓.4  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด 
                          หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

 
ผลการวิเคราะหUองคUประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคUประกอบหลักธรรมในการ

พัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) พบวYา โมเดลมีความสอดคล8อง ความกลมกลืนกับข8อมูล
เชิงประจักษU โดยพิจารณาจากคYาดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให8เห็นวYา
โมเดลท่ีสร8างข้ึนมีความเหมาะสม และความสอดคล8องกับข8อมูลเชิงประจักษU ดังนี้ 

๑. คYาสถิติไคสแควรU (Chi Square: χ2) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวYา 0.05  
(p = .54) 

2. ค$าดัชนีความสอดคล8องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มีคYาเทYากับ 1.00 
และคYาดัชนีความสอดคล8องของโมเดลท่ีปรับแก8แล8ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มี
คYาเทYากับ 0.96 และคYาดัชนีรากมาตรฐานของคYาเฉลี่ยกําลังสองของสYวนท่ีเหลือ (Root Mean 
Squared Residual: RMR) มีคYาเทYากับ 0.0014 

คYาน้ําหนักองคUประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคYาเปNนบวก มีขนาดต้ังแตY 0.79 ถึง 1.11 
และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองคUประกอบมากท่ีสุด คือ การชYวยเหลือกิจ
ธุระผู8รYวมงาน (do) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 1.11 มีความแปรผันรYวมกับองคUประกอบ
หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) เทYากับ 1.23 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนัก
องคUประกอบรองลงมา คือ การเคารพรับฟzงความคิดเห็นของผู8รYวมงาน (opinion) มีคYาน้ําหนัก
องคUประกอบ เทYากับ 1.06 มีความแปรผันรYวมกับองคUประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ (สาราณียธรรม ๖) เทYากับ 1.13 และตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองคUประกอบน8อยท่ีสุด คือ การพูด
แนะนําในสิ่งท่ีเปNนประโยชนUตYอผู8รYวมงาน (speak) การคิดทําในสิ่งท่ีเปNนประโยชนUตYอผู8รYวมงาน 
(think) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 0.79 มีความแปรผันรYวมกับองคUประกอบหลักธรรมในการ



๑๒๗ 
 

พัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) เทYากับ 0.62 แสดงให8เห็นวYา ตัวแปรเหลYานี้เปNนตัวแปรท่ี
สําคัญขององคUประกอบหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) 

3.4.๓) ความตรงเชิงโครงสร4างขององค�ประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรโดยใช4ค$าสหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน 

พบว$า  

ตารางท่ี 3.๗  คYาเฉลี่ย สYวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธUแบบเพียรUสันระหวYางตัวแปรใน 
                     องคUประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ  

ตัวแปร network good information innovation 
network 1.000    
good 0.749** 1.000   
information 0.514** 0.385** 1.000  
innovation 0.385** 0.354** 0.476** 1.000 
     

MEAN 4.240 4.183 4.000 4.283 
     

SD 0.466 0.492 0.495 0.489 
     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .673 
 

Bartlett's Test of Sphericity = 167.793, df = 6, p = .000 
 

หมายเหตุ: **p < .01 ; n = 120 ; ระดับการให8คะแนน 5 ระดับ 

ตัวแปรในองคUประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ มีคYาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธU
ต้ังแตY 0.354 ถึง 0.749 อยYางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคูY ลักษณะความสัมพันธUระหวYางตัว
แปรเปNนความสัมพันธUทางบวกต้ังแตYขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธUสูงท่ีสุด คือ 
การรYวมมือภาคีเครือขYายให8เกิดสัมฤทธิ์ผล (network) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) 
และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธUตํ่าท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) และการพัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให8ทันสมัย (innovation) เม่ือพิจารณาคYา  Bartlett's Test of 
Sphericity = 167.793 (p = .000) อยYางมีนัยสําคัญ แสดงวYาเมทริกซUสัมประสิทธิ์สหสัมพันธUไมYเปNน
เอกลักษณU (Identity Matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธUกันสามารถนํามาวิเคราะหUองคUประกอบได8 และคYา
ดัชนีไกเซอรU-ไมเยอรU-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีคYาเทYากับ 
.673 แสดงวYาตัวแปรสังเกตได8ของข8อมูลเหมาะสมท่ีจะวิเคราะหUองคUประกอบดี 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ตารางท่ี 3.๘  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค�ประกอบการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
 

ตัวแปร 
น้ําหนักองค:ประกอบ 

t R2 
สปส.คะแนน
องค:ประกอบ beta b(SE) 

network 0.64 0.89  0.42 0.20 
good 0.48 0.69  0.23 0.00 
information 0.80 1.17(0.25) 4.63** 0.64 0.37 
innovation 0.60 0.86(0.18) 4.85** 0.36 0.16 
 

χ2 = 1.62      df = 2      p = .44     GFI = 0.99   AGFI = 0.97       RMR = .0059 
 

 

หมายเหตุ : **p < .01 
 

 
 
 แผนภาพท่ี ๓.5  ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด 
    การนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
 

ผลการวิเคราะหUองคUประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองคUประกอบการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ พบวYา โมเดลมีความสอดคล8อง ความกลมกลืนกับข8อมูลเชิงประจักษU โดย
พิจารณาจากคYาดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให8เห็นวYาโมเดลท่ีสร8างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล8องกับข8อมูลเชิงประจักษU ดังนี้ 

1. คYาสถิติไคสแควรU (Chi Square: χ2) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวYา 0.05  
(p = .44) 



๑๒๙ 
 

2. คYาดัชนีความสอดคล8องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มีคYาเทYากับ 0.99 
และคYาดัชนีความสอดคล8องของโมเดลท่ีปรับแก8แล8ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มี
คYาเทYากับ 0.97 และคYาดัชนีรากมาตรฐานของคYาเฉลี่ยกําลังสองของสYวนท่ีเหลือ (Root Mean 
Squared Residual: RMR) มีคYาเทYากับ 0.0059 

คYาน้ําหนักองคUประกอบของตัวแปรท้ังหมดมีคYาเปNนบวก มีขนาดต้ังแตY 0.48 ถึง 0.80 
และมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองคUประกอบมากท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๔.๐ (information) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 0.80 มีความแปรผันรYวมกับ
องคUประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ เทYากับ 0.64 ตัวแปรท่ีมีน้ําหนักองคUประกอบ
รองลงมา คือ การรYวมมือภาคีเครือขYายให8เกิดสัมฤทธิ์ผล (network) มีคYาน้ําหนักองคUประกอบ เทYากับ 
0.64 มีความแปรผันรYวมกับองคUประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ เทYากับ 0.42 และตัว
แปรท่ีมีน้ําหนักองคUประกอบน8อยท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) มีคYาน้ําหนัก
องคUประกอบ เทYากับ 0.48 มีความแปรผันรYวมกับองคUประกอบการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
เทYากับ 0.23 แสดงให8เห็นวYา ตัวแปรเหลYานี้เปNนตัวแปรท่ีสําคัญขององคUประกอบการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 

๓.๕) นําแบบสอบถามท่ีได4ปรับปรุงแก4ไขแล4ว เสนอต$ออาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ� เพ่ือใช4แจกกลุ$มตัวอย$างจริงในการวิจัย
ต$อไป 

3.4.2 แบบสัมภาษณ1 (Interviews Form) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู4วิจัยได4ใช4แบบสัมภาษณ� (Interviews Form) สําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) ข้ันตอนการสร&างแบบสัมภาษณ1 
ผู4วิจัยได4สร4างเครื่องมือการวิจัยท่ีใช4ในการสัมภาษณ� ซ่ึงเป8นคําถามปลายเป�ดท่ีจะ

นําไปใช4สัมภาษณ�สําหรับผู4ให4ข4อมูลสําคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑.๑) ศึกษารวบรวมข4อมูลจากเอกสาร เป8นการรวบรวมข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการ
วิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง เพ่ือนํามาประกอบการวิจัยช$วยในการกําหนดประเด็น
และตัวแปรท่ีจะศึกษา และเพ่ือเป8นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร4างแบบสัมภาษณ�
รวมท้ังนํามาใช4ในการวิเคราะห�ด4วย 

๑.๒) กําหนดโจทย� หรือคําถามการวิจัย (Research Question) คือ คําถามท่ี
ต4องการคําตอบจากการวิจัยหรือเป8นสิ่งต4องตอบโจทย�ของวัตถุประสงค� โดยพิจารณาจากป�จจัยและ
ประเด็นป�ญหาท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวเนื่องกับการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

๑.๓) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือใช4เป8นแนวทางในการสร4างแบบ
สัมภาษณ� 



๑๓๐ 
 

๑.๔) สร4างแบบสัมภาษณ�จากการวิเคราะห� สังเคราะห�แนวคิด และข4อค4นพบ
จากผลงานวิจัยในบริบทป�จจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรง และทางอ4อมต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ให4ครอบคลุม
วัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือใช4เป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข4อมูลจากผู4ให4ข4อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ท้ังนี้เพ่ือให4ได4ข4อค4นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข4อโต4แย4งต$างๆ ให4
ละเอียด และเสริมให4มีความรู4 ความเข4าใจในปรากฏการณ�นี้ท่ีเป8นตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิง
เอกสารให4ชัดเจนยิ่งข้ึน 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณ1 
ผู4วิจัยได4ดําเนินการวิจัยโดยการสร4างแบบสัมภาษณ� (Interviews Form) ตามกรอบ

ป�จจัยท่ีกําหนด แบ$งออกเป8น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข4อมูลผู4ให4สัมภาษณ� 
ตอนท่ี 2 เป8นแบบสัมภาษณ�ป�จจัยท่ีส$งผลต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ

กระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ ผู4วิจัยกําหนดการสร4างแบบสัมภาษณ�จากดัชนีของตัว
แปรท่ีได4จากการวิเคราะห� และสังเคราะห� 

ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ�เก่ียวกับป�ญหาและข4อเสนอแนะ ซ่ึงจะเป8นคําถามท่ีเป�ด
โอกาสให4ผู4ตอบแบบสอบถามได4แสดงความคิดเห็นอย$างอิสระ 

3) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ1 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความตรงตามเนื้อหารายข4อ (item 

content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (Content Validity For Scale, S 
–CVI) ผู4วิจัยได4ดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

3.1) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� และผู4เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีออกแบบไว4 

3.2) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข4อ และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ 
โดยการนําแบบสัมภาษณ�ท่ีสร4างเสร็จแล4วเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และนําเสนอต$อผู4เชี่ยวชาญแล4วนํามาปรับปรุง แก4ไขให4เหมาะสม จํานวน 5 รูป/คน 
ประกอบด4วย 

3.2.1) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
 อาจารย�ประจําหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู4เชี่ยวชาญด4านพระพุทธศาสนา 
3.2.2) ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
 ผู4เชี่ยวชาญด4านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร� 
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3.2.3) รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล สุยะพรหม 
 ผู4อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู4เชี่ยวชาญด4านการบริหารจัดการองค�กรขนาดใหญ$ 
3.2.4) ผู4ช$วยศาสตราจารย� ดร.อัครเดช พรหมกัลป� 
 อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู4เชี่ยวชาญด4านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร�  
3.2.5) นายสมเกียรติ เกิดอินทร� 
 ผู4อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค�  
 นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก$อนนําไปใช4 เพ่ือพิจารณาท้ังในด4าน
เนื้อหาสาระ ความตรงตามเนื้อหารายข4อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิง
เนื้อหาท้ังฉบับ ตลอดจนภาษาท่ีใช4โดยผู4เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล4องจะมี 4 
ระดับ คือ 

1 = ไม$สอดคล4อง 
๒ = สอดคล4องบางส$วน 
3 = ค$อนข4างสอดคล4อง 
4 = มีความสอดคล4องมาก 

เกณฑ�การแปลความหมายการหาค$าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะนําเฉพาะข4อท่ี
ได4รับการประเมิน 3 หรือ 4 เท$านั้น (ถือว$ามีความสอดคล4อง) มาคํานวณผู4เชี่ยวชาญอย$างน4อย 3 คน 
ไม$ควรเกิน 10 คน (เกินความจําเป8น)๑๐ ซ่ึงค$าความตรงตามเนื้อหารายข4อ (item content validity 
index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ (Content Validity For Scale, S –CVI) แสดงว$า มี
ค$าเท$ากับ ๑ แสดงว$า แบบสัมภาษณ�มีความตรงตามเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๐  Lynn, M. R., Determination and Quantification of Content Validity, Nursing 

Research, 36(6) (1986): 382-385. 
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3.4.3 แบบสนทนากลุ"ม (Focus Group Discussion Form) 

การวิจัยในครั้งนี้ การสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีผู4เชี่ยวชาญ 
(Expert) ในการยืนยันกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� และให4
ข4อเสนอแนะเพ่ิมเติม สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ข้ันตอนการสร&างแบบสนทนากลุ"ม 
ผู4วิจัยได4สร4างเครื่องมือการวิจัยท่ีใช4ในการสนทนากลุ$ม โดยใช4แบบประเมินผลการ

นําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.๑) นําผลจากการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในแต$ละด4านท่ีได4จากการจากแจกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ�เชิงลึก มาพัฒนาเป8นกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� เพ่ือนํามา
ประกอบการวิจัย ช$วยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และเพ่ือเป8นแนวทางในการ
กําหนดกรอบความคิดในการสร4างแบบสัมภาษณ�รวมท้ังนํามาใช4ในการวิเคราะห�ด4วย 

1.2) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือใช4เป8นแนวทางในการสร4างแบบ
ประเมินผลเพ่ือยืนยันตัวแบบโดยการตรวจสอบความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการ
ปฏิบัติ และการใช4ประโยชน� และข4อเสนอแนะเพ่ือเป8นแนวทางการนําไปพัฒนา 

1.3) สร4างแบบประเมินผลและนําเข4าสู$การสนทนากลุ$มเฉพาะ ท้ังนี้เพ่ือให4ได4
ข4อค4นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข4อโต4แย4งต$าง ๆ ให4ละเอียด และเสริมให4มีความรู4 
ความเข4าใจในปรากฏการณ�ให4ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2) ลักษณะของแบบประเมินผล 
ผู4วิจัยได4ดําเนินการวิจัยโดยการสร4างแบบประเมินผล ตามกรอบความสัมพันธ�เชิง

สาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของ
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� แบบมาตราส$วนประเมินค$า (Rating Scale) แบ$งออกเป8น 4 ตอน รวม 
2๐ ข4อ คําตอบมี 5 ระดับ โดยมีเกณฑ�การประเมินดังนี้ 

5  หมายถึง มีความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ และ
การใช4ประโยชน�มากท่ีสุด 

4  หมายถึง   มีความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ และ
การใช4ประโยชน�มาก 

3  หมายถึง มีความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ และ
การใช4ประโยชน�ปานกลาง 

2  หมายถึง มีความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ และ
การใช4ประโยชน�น4อย 
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1  หมายถึง มีความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ และ
การใช4ประโยชน�น4อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 การร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล จํานวน ๕ ข4อ และ
ข4อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป8นแนวทางในการนําไปพัฒนา  

ตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จํานวน ๕ข4อ และข4อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือเป8นแนวทางในการนําไปพัฒนา 

ตอนท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ จํานวน ๕ ข4อ และข4อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือเป8นแนวทางในการนําไปพัฒนา 

ตอนท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให4ทันสมัย 
จํานวน ๕ ข4อ และข4อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป8นแนวทางในการนําไปพัฒนา 

3.5 การเก็บรวบรวมข&อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู4วิจัยได4ดําเนินการเก็บรวบรวมข4อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
3.5.1 การเก็บรวบรวมข&อมูลจากแบบสอบถาม 

๑) การเก็บรวมรวมข4อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ได4แก$  
การศึกษาจากพระไตรป�ฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร� ฉบับภาษาไทยท่ีเก่ียวข4องกับการบริหาร
จัดการตามหลักพุทธธรรม 

๒) การเก็บรวมรวมข4อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ได4แก$ ส$วนท่ีเป8นคําอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตํารา  
ท่ีเป8นแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง โดยการทบทวน วิเคราะห� และสังเคราะห�เพ่ือให4ได4
ตัวแปรท่ีส$งผลต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ 

3.5.๒ การเก็บรวบรวมข&อมูลจากแบบสัมภาษณ1 (Interviews Form)  
มีวิธีการเก็บข4อมูลหลายแบบให4เลือกตามความเหมาะสมของข4อมูลท่ีต4องการ และ

ตามลักษณะของประชากรเป�าหมายในการเก็บข4อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู4วิจัยได4ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข4อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑) การเก็บรวบรวมข4อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยท่ีเก่ียวข4องเป8นการรวบรวมผล
จากแบบสอบถามในข้ันแรกเม่ือเริ่มทําการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง เพ่ือนํามา
ประกอบการวิจัย ช$วยในการกําหนดประเด็นและตัวแปรท่ีจะศึกษา และเพ่ือเป8นแนวทางในการ
กําหนดกรอบความคิดในการสร4างแบบสัมภาษณ�รวมท้ังนํามาใช4ในการวิเคราะห�ด4วย 

๒) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) เป8นการสัมภาษณ�ผู4ให4ข4อมูลสําคัญ 
(Key Informants Interview) ซ่ึงเป8นผู4ท่ีมีความรู4หรือมีข4อมูลในเรื่องท่ีผู4วิจัยกําลังศึกษาดีท่ีสุดหรือมี
ความเก่ียวข4องมากท่ีสุด ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือวิเคราะห�โมเดลการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

3.5.๓ การเก็บรวบรวมข&อมูลจากสนทนากลุ"มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
1) การเก็บรวบรวมข4อมูลจากแบบประเมินผล โดยการสนทนากลุ$มเฉพาะกับ

ผู4เชี่ยวชาญ จํานวน ๘ รูป/คน ตรวจสอบความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ 
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และการใช4ประโยชน� เพ่ือยืนยันกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุและการนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� 

2) การเก็บรวบรวมข4อมูลจากการสนทนากลุ$มเฉพาะในการให4ข4อเสนอแนะ เพ่ือ
เป8นแนวทางพัฒนาการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

3.6 การวิเคราะห1ข&อมูล 

3.6.1 การวิเคราะห1ข&อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิเคราะห�ข4อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู4วิจัยได4ประมวลผลทางสถิติ

วิเคราะห�ข4อมูลจากแบบสอบถามโดยใช4โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดยใช4สถิติ 
ดังนี้ 

1) การวิเคราะห�ข4อมูลเบ้ืองต4น สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูล ประกอบด4วยสถิติ
เชิงบรรยาย ได4แก$ ความถ่ี ร4อยละ ค$าเฉลี่ย (Mean) ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรท่ีใช4ในการวิจัย การแปลความหมายของค$าเฉลี่ยโดย
ยึดเกณฑ� ดังนี้  

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   กําหนดให4อยู$ในเกณฑ� มากท่ีสุด 
ค$าเฉลี่ยต้ังแต$   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   กําหนดให4อยู$ในเกณฑ� มาก 
ค$าเฉลี่ยต้ังแต$   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   กําหนดให4อยู$ในเกณฑ� ปานกลาง 
ค$าเฉลี่ยต้ังแต$   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   กําหนดให4อยู$ในเกณฑ� น4อย 
ค$าเฉลี่ยต้ังแต$   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   กําหนดให4อยู$ในเกณฑ� น4อยท่ีสุด๑๑ 

 

2) การวิเคราะห�ข4อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัย แยกเป8น 
2.1) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันของกรอบความสัมพันธ�ของ

เครื่องมือวัด โดยใช4โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค$า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure 
of Sampling Adequecy) ค$า Bartlett’s Test of Sphericity และค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบ
เพียร�สัน (Pearson’s Correlation) ตัวแปรสังเกตได4และนําเมทริกซ�สหสัมพันธ�ไปวิ เคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบว$าองค�ประกอบของแบบวัดท่ีสร4างข้ึนตามทฤษฎีมีความ
สอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ�หรือไม$ หากผลการวิเคราะห�พบว$า กรอบความสัมพันธ�ของ
เครื่องมือวัดมีความสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ� แสดงว$ากรอบความสัมพันธ�มีความตรง
เชิงโครงสร4าง ซ่ึงตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�เพ่ือตรวจสอบความตรงของกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุต$อไป 

 
 
 

                                                           
๑๑ Rensis A.  Likert, New Patterns of Management, ( New York:  McGraw- Hill Book 

Company Inc., 1961), pp. 166-169.  



๑๓๕ 
 

2.2) การวิเคราะห�สมการโครงสร4างโดยการวิเคราะห�อิทธิพล (Path Analysis) 
2.2.1) ค$าสถิติไคสแควร� (Chi-Square Statistics: χ2) เป8นค$าสถิติท่ีใช4

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข4อมูลเชิงประจักษ� ถ4าค$าสถิติไคสแควร�มีค$าสูงมาก 
และมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว$าฟ�งก�ชั่นความกลมกลืนมีค$าแตกต$างจากศูนย�อย$างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตามสมมติฐานยังไม$กลมกลืนกับข4อมูลเชิง
ประจักษ� ซ่ึงผู4วิจัยต4องดําเนินการปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุต$อไปจนถึงค$าสถิติไคสแควร�ท่ีมี
ค$าตํ่าและไม$มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงแสดงว$ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความ
สอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� โดยพิจารณาจากค$าไคสแควร�สัมพันธ� (χ2 /df) ซ่ึงควรมีค$าน4อยกว$า 
2๑๒ และค$า Chi-Square test ไม$มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)๑๓ 

2.2.2) ค$าดัชนีความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ 
(Goodness of Fit Index: GFI) และค$าดัชนีความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ี
ปรับแก4แล4ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) จะมีค$าอยู$ระหว$าง 0 ถึง 1 และถ4าค$า GFI 
และ AGFI ควรมีค$าสูงกว$า 0.90 และเข4าใกล4 1.00 แสดงว$ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการ
วิจัยมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ�๑๔ 

2.2.3) ดัชนีรากมาตรฐานของค$าเฉลี่ย กําลั งสองของส$วนท่ีเหลือ 
(Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของส$วนท่ีเหลือ และค$าเฉลี่ย
ของความคลาดเคลื่อน (Root Mean Squared Residual: RMR) ควรมีค$าตํ่ากว$าหรือเท$ากับ 0.05๑๕ 
จึงจะสรุปได4ว$ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการวิจัยมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� 

2.2.4) ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกต$างโดยประมาณ (Root 
Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) เป8นค$าสถิติท่ีได4มาจากการพิจารณาความ
สอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความเท่ียงตรงนั้นไม$สอดคล4องกับความ
จริง และเม่ือเพ่ิมพารามิเตอร�อิสระและค$าสถิติมีค$าลดลง เนื่องจากค$าสถิตินี้ข้ึนอยู$กับประชากรและ
ความชันของความอิสระ RMSEA ควรมีค$าตํ่ากว$า 0.05 หรือไม$เกิน 0.08 ซ่ึงแสดงว$ากรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตามสมมติฐานมีความสอดคล4องดีมากกับข4อมูลเชิงประจักษ�๑๖ 

2.2.5) Q-Plot มีความชันมากกว$าเส4นในแนวทแยง (Slope>1.00)๑๗ 

                                                           
๑๒ Bollen, K.A. , Structural Equation woth Latent Variables, (New York:  Wliey, 1989) , 

p. 278. 
๑๓ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

(London: Sage Publication, 2000), p. 83. 
๑๔ Kaplan, D. , Structural Equation Model:  foundation and extensions, ( Thousand 

Oake: Sage publications, 2000), p. 278.  
๑๕ Diamantopoulos, A. & Siguaw, A.D., Introducing LISREL: A guide for the uninitiated, 

p. 88. 
๑๖ Ibid., p. 85. 
๑๗ Joreskog, Karl G.  & Sorbom, LISREL 8 Structural Equation Modeling with the 

SIMPLIS Command Language, (Chicago: Scientific Software International, 1996), pp. 110-111. 



๑๓๖ 
 

2.3) การวิ เคราะห�ข4อมูลจากแบบสอบถามปลายเป�ด (Open-ended 
Question) วิเคราะห�โดยใช4เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบทนําเสนอเป8นความเรียงประกอบตาราง  

3.6.2 การวิเคราะห1ข&อมูลจากแบบสัมภาษณ1 
การวิเคราะห�ข4อมูล เป8นการนําข4อมูลท่ีเก็บรวบรวมได4มาเก็บให4เป8นระบบ ระเบียบ ให4

ความหมายกับข4อมูล จัดหมวดหมู$ ความหมายของข4อมูล วิเคราะห�และสรุปรวบรวมความหมาย  
ผู4วิจัยเลือกใช4 “การตรวจสอบสามเส4า (Triangulation)”๑๘ โดยใช4วิธีเก็บรวบรวมข4อมูลต$าง ๆ กัน 
เพ่ือรวบรวมข4อมูลเรื่องเดียวกัน ผู4วิจัยเป8นผู4เก็บข4อมูล รวมถึงวิเคราะห� สังเคราะห�จากแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และนําข4อมูลท้ังหมดมาพิจารณาแล4ว แม4จะมาจากแหล$งท่ีแตกต$างกันท้ังเวลา สถานท่ี 
และบุคคล เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความถูกต4องของข4อมูลก$อนการนําไปวิเคราะห� ซ่ึงมี 4 องค�ประกอบ 
ดังนี้ 

1) การตรวจสอบสามเส4าด4านข4อมูล (Data Triangulation) เป8นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช4ความหลากหลายของแหล$งข4อมูลท้ังในเชิงเวลา ระยะทาง สถานท่ี และบุคคล  

2) การตรวจสอบสามเส4าด4านนักวิจัย (Investigator Triangulation) เป8นการ
พิจารณาตรวจสอบโดยการใช4ผู4วิจัยท่ีต$างกัน เพ่ือได4ข4อมูลท่ีแตกต$างกัน 

3) การตรวจสอบสามเส4าด4านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป8นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช4หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู4วิจัยใช4แนวคิดทฤษฎีท่ีต$างจากเดิมจะ
ทําให4การตีความข4อมูลแตกต$างกัน 

4) การตรวจสอบสามเส4าด4านวิธีการเก็บรวบรวมข4อมูล (Methodological 
Triangulation) เป8นการใช4การเลือกใช4วิธีการรวบรวมข4อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือรวบรวมข4อมูลเรื่อง
เดียวกัน  

 จากองค�ประกอบข4างต4นทําให4ผู4วิจัยสามารถทําการตรวจสอบข4อมูลแบบสามเส4าได4 4 วิธี
คือ  

1) การตรวจสอบความถูกต4องโดยเปรียบเทียบจากแหล$งข4อมูลหลาย ๆ แหล$ง ได4แก$
ด4านองค�กรคณะสงฆ� ภาคีเครือข$ายภาครัฐและชุมชน ด4านนักวิชาการชํานาญการ และอาจารย�ประจํา
หลักสูตร  

 2) การเปรียบเทียบจากการใช4วิธีการเก็บรวบรวมข4อมูลหลาย ๆ วิธี ได4แก$ การ
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข4อง การสัมภาษณ�เชิงลึก การสังเกตแบบไม$มีส$วนร$วมในบริบท
ระหว$างท่ีนักวิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษา และการสนทนากลุ$มกับผู4เชี่ยวชาญ 

3) การตรวจสอบความถูกต4องจากแนวคิด ทฤษฎี โดยผู4วิจัยได4วิเคราะห� และ
สังเคราะห�จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยจากแหล$งข4อมูลท่ีมีความน$าเชื่อถือ และเป8นท่ียอมรับ 
ทําให4มองป�ญหาได4หลายมุมมอง เพ่ือนําผลท่ีได4มาสร4างเป8นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได4รับการ
ตรวจสอบความถูกต4อง ครบถ4วนจากคณะอาจารย� ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ� และคณะกรรมการ

                                                           
๑๘ Denzin, Norman K. , and Yvonna S.  Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๑๓๗ 
 

ผู4ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต$ละคนเป8นผู4เชี่ยวชาญท่ีจะช$วยตรวจสอบ และให4คําแนะนําได4เป8นอย$างดี ท้ังในเรื่อง
ของแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

4) การเปรียบเทียบจากความคิดเห็นของนักวิชาการ และนักวิจัยหลายคน ได4แก$
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ� นักวิจัยและผู4เชี่ยวชาญในสาขาต$าง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธ�กัน ความ
คิดเห็นจากเอกสารท่ีนักวิจัยได4จัดทําจากการวิเคราะห� และสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี และผลการ
ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ�ยังเป8นการขยายมุมมอง ป�ดช$องว$าง
หรือจุดอ$อนในเรื่องอคติความลําเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานเพียงลําพังผู4วิจัยเพียงคนเดียว ทําให4
เห็นความสอดคล4องกันหรือความขัดแย4งของความคิดเห็นของนักวิจัยแต$ละคนได4 

3.6.3 การวิเคราะห1ข&อมูลจากการสนทนากลุ"มเฉพาะ 
1) การวิเคราะห�ข4อมูลเบ้ืองต4นของแบบประเมินผลตัวแบบการจัดการท$องเท่ียวโดย

ชุมชนเชิงสร4างสรรค� โดยการตรวจสอบความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป8นไปได4ในการปฏิบัติ 
และการใช4ประโยชน�สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูล ประกอบด4วยสถิติเชิงบรรยาย ได4แก$ ค$าเฉลี่ย 
(Mean) ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัว
แปรท่ีใช4ในการวิจัย 

2) การวิเคราะห�เนื้อหา และตีความจากการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และต$อยอด
ตัวแบบฯ 

 

สําหรับการวิเคราะห�ข4อมูลจะไม$ใช4สถิติช$วยในการวิเคราะห� แต$จะใช4แนวคิดทฤษฎีเป8น
กรอบในการวิเคราะห� ของการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสนทนากลุ$มเฉพาะโดยวิธีการหลักท่ีใช4มี ๒ วิธี 
คือ  

๑) การวิ เคราะห� เนื้ อหา (Content Analysis)  ซ่ึง ได4จากการศึกษาเอกสาร 
(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีท่ีเพ่ือการช$วยวิเคราะห�ข4อมูลได4ลึกซ้ึงและ
สร4างข4อสรุปท่ีหนักแน$น 

๒) การตีความ (Interpretation) ซ่ึงได4จากการสังเกตและการสัมภาษณ�ท่ีได4จด
บันทึกไว4จากสิ่งท่ีเป8นรูปธรรมหรือปรากฏการณ�ท่ีมองเห็น  

ผู4วิจัยวิเคราะห�ข4อมูลจากแบบสัมภาษณ� โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข4อมูลท่ีได4จากการ
สังเกตแบบไม$มีส$วนร$วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู4วิจัยจะนําคําตอบท่ีได4จากการสัมภาษณ�ผู4ให4ข4อมูลสําคัญท้ังหมด ๑๗ รูป/คน และการ
สนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู4เชี่ยวชาญท้ังหมด 8 รูป/คน มาสรุปประเด็น
เชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) ตามข4อคําถามในแต$ละตอนของ
แบบสัมภาษณ�เชิงลึกซ่ึงครอบคลุมตามวัตถุประสงค� และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย  
 

 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"

การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู*วิจัยได*กําหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) ด*วยการต้ังคําถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบคําถาม
วิจัย พร*อมตรวจสอบความตรงของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึน นําผลการวิเคราะห�
อิทธิพลทางตรง ทางอ*อมระหว"างตัวแปรในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ มาวิเคราะห�ความสอดคล*อง
ของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข*อมูลเชิงประจักษ� และใช*วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบาย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain Quantitative Results) มาเสริมเพ่ือให*
ได*คําตอบท่ีสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน โดยการเก็บข*อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู*ให*ข*อมูลสําคัญ (Key Informants) ดังรายละเอียดต"อไปนี้ 

๔.๑ ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามป&จจัยส(วนบุคคล 

4.2 การวิเคราะห�ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู(การปฏิบัติของ 
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�กับข�อมูลเชิงประจักษ� 

4.3 การวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 
4.3.1 การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล 
4.3.2 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
4.3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
4.3.4 การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให*ทันสมัย 

4.4 การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

4.5 องค�ความรู�ท่ีได�จากการวิจัย 
4.๕.1 องค�ความรู*ท่ีได*จากผลการวิจัย 
4.๕.๒ องค�ความรู*ท่ีได*จากการสังเคราะห� 

 
 
 
 

 



๑๓๙ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห�ค(าสถิติพ้ืนฐานข�อมูลทั่วไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ"มตัวอย"างจากการสุ"มอย"างง"าย (Simple Random 

Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 4๒0 ฉบับ ซ่ึงคิดเป.น 1๒ เท"าของจํานวนพารามิเตอร� 
ผลการวิเคราะห�ค"าสถิติพ้ืนฐานข*อมูลท่ัวไปของกลุ"มตัวอย"างท่ีใช*ในการวิจัย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร*อยละของผู*ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปkจจัยส"วนบุคคล 
 

(n = 4๒0) 
สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 

อายุ  
ตํ่ากว"า ๒๕ ปl 
๒๕ – ๓๕ ปl 
๓๖ – ๔๕ ปl 
ต้ังแต" ๔๖ ปlข้ึนไป 

 
๑๒๑ 
๑๓๖ 
๕๒ 

๑๑๑ 

 
๒๘.๘0 
๓๒.๔0 
๑๒.๔๐ 
๒๖.๔๐ 

    

 รวม 4๒0 100.00 
    
พรรษา  

น*อยกว"า ๕ พรรษา  
๕ – ๑๐ พรรษา  
๑๑ – ๑๕ พรรษา  
ต้ังแต" ๑๖ พรรษาข้ึนไป   

 
15๗ 
๑๔๙ 
๕๑ 
๖๓ 

 
3๗.๔0 
๓๕.๕0 
๑๒.๑0 
๑๕.๐0 

    

 รวม 4๒0 100.00 
    
วุฒิการศึกษานักธรรม   
 นักธรรมชั้นตรี 

นักธรรมชั้นโท 
นักธรรมชั้นเอก  
ไม"มีวุฒินักธรรม 

๔๖ 
๓๒ 

๓๒๖ 
๑๖ 

๑๑.๐0 
๗.๖0 

๗๗.๖0 
๓.๘0 

    

 รวม 4๒0 100.00 
    

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวน และร*อยละของผู*ตอบแบบสอบถามจําแนกตามปkจจัยส"วนบุคคล (ต"อ) 
 

(n = 4๒0) 
สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 

วุฒิการศึกษาบาลี   
 ประโยค ๑ – ๒ ถึงเปรียญธรรม ๓  

เปรียญธรรม ๔ – ๖  
เปรียญธรรม ๗ – ๙  
ไม"มีวุฒิเปรียญธรรม  

๑๓๖ 
๘๖ 
๑๖ 

๑๘๒ 

๓๒.๔0 
๒๐.๕0 
3.๘0 

๔๓.๓0 
    

 รวม 4๒0 100.00 
   
วุฒิการศึกษาสามัญ   
 ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนต*น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
สูงกว"าปริญญาตรี  

1๕ 
๔๘ 

๑๓๙ 
๑๘๗ 
๓๑ 

3.๖0 
๑๑.๔0 
๓๓.๑0 
๔๔.๕๐ 
๗.๔๐ 

    

 รวม 4๒0 100.00 
    

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห�ค"าสถิติพ้ืนฐานข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามปkจจัยส"วนบุคคล ได*ดังนี้ 
อายุ พบว"า ผู*ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" คือ พระสงฆ�ท่ีมีอายุ ๒๕ – ๓๕ ปl จํานวน  

1๓๖ รูป คิดเป.นร*อยละ 32.๔0 รองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีอายุตํ่ากว"า ๒๕ ปl จํานวน 1๒๑ รูป  
คิดเป.นร*อยละ ๒๘.๘0 ถัดจากรองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีอายุต้ังแต" ๔๖ ปlข้ึนไป จํานวน ๑๑๑ รูป  
คิดเป.นร*อยละ ๒๖.๔๐ และน*อยท่ีสุด คือ พระสงฆ�ท่ีมีอายุ ๓๖ – ๔๕ ปl จํานวน ๕๒ รูป คิดเป.น 
ร*อยละ 1๒.๔0 

พรรษา พบว"า ผู*ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" คือ พระสงฆ�ท่ีมีพรรษาน*อยกว"า ๕ พรรษา 
จํานวน 15๗ รูป คิดเป.นร*อยละ 3๗.๔0 รองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีพรรษา ๕ – ๑๐ พรรษา จํานวน 
14๙ รูป คิดเป.นร*อยละ 3๕.๕0 ถัดจากรองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีพรรษา ๑๖ พรรษาข้ึนไป จํานวน
๖๓ รูป คิดเป.นร*อยละ ๑๕.๐๐ และน*อยท่ีสุด คือ พระสงฆ�ท่ีมีพรรษา ๑๑ – ๑๕ พรรษา จํานวน ๕๑ 
รูป คิดเป.นร*อยละ 1๒.๑0 

วุฒิการศึกษานักธรรม พบว"า ผู*ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิ
การศึกษานักธรรมชั้นเอก จํานวน ๓๒๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๗๗.๖0 รองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิ
การศึกษานักธรรมชั้นตรี จํานวน ๔๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๑๑.00 ถัดจากรองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมี



๑๔๑ 
 

วุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท จํานวน ๓๒ รูป คิดเป.นร*อยละ ๗.๖๐ และน*อยท่ีสุด คือ พระสงฆ�ท่ีไม"มี
วุฒิการศึกษานักธรรม จํานวน ๑๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๓.๘0 

วุฒิการศึกษาบาลี พบว"า ผู*ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" คือ พระสงฆ�ท่ีไม"มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม จํานวน 1๘๒ รูป คิดเป.นร*อยละ ๔๓.๓0 รองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ประโยค ๑ – ๒ ถึงเปรียญธรรม ๓ จํานวน 1๓๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๓๒.40 ถัดจากรองลงมา คือ 
พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๔ – ๖ จํานวน ๘๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๒๐.๕๐ และน*อยท่ีสุด 
คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๗ – ๙ จํานวน ๑๖ รูป คิดเป.นร*อยละ ๓.๘๐  

วุฒิการศึกษาสามัญ พบว"า ผู*ตอบแบบสอบถามส"วนใหญ" คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๘๗ รูป คิดเป.นร*อยละ 4๔.๕0 รองลงมา คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1๓๙ รูป คิดเป.นร*อยละ 3๓.๑0 ถัดจากรองลงมา คือ พระสงฆ�
ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต*น จํานวน ๔๘ รูป คิดเป.นร*อยละ ๑๑.๔0 ถัดจากรองลงมา
อีก คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว"าปริญญาตรี จํานวน ๓๑ รูป คิดเป.นร*อยละ ๗.๔0 และ
น*อยท่ีสุด คือ พระสงฆ�ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 1๕ รูป คิดเป.นร*อยละ ๓.60 

4.2 ผลการวิเคราะห�ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู(การปฏิบัติของ 
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�กับข�อมูลเชิงประจักษ� 

การนําเสนอผลการวิจัยในข*อนี้เป.นการดําเนินการตามวัตถุประสงค�การวิจัยข*อท่ี 1 เพ่ือ
วิเคราะห�ความสอดคล*องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข*อมูลเชิงประจักษ� ผู*วิจัยใช*การวิจัยเชิง
ปริมาณ และการตอบคําถามวิจัย พร*อมตรวจสอบความตรงของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ี
พัฒนาข้ึน นําผลการวิเคราะห�อิทธิพลทางตรง ทางอ*อมระหว"างตัวแปรมาวิเคราะห�ความสอดคล*อง
ของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข*อมูลเชิงประจักษ� ผลการวิจัยพบว"า 

4.2.๑ สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิจัย 

เพ่ือให*การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข*อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผู*วิจัยได*กําหนด
สัญลักษณ�และอักษรย"อท่ีใช*แทนตัวแปรต"าง ๆ ดังนี้ 

4.2.1.๑ สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนค(าสถิติ 
Χ  หมายถึง    ค"าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

 S.D. หมายถึง   ค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Max หมายถึง    ค"าสูงสุด (Maximum) 
Min หมายถึง    ค"าตํ่าสุด (Minimum) 
Sk หมายถึง   ค"าความเบ* (Skewness) 
Ku หมายถึง    ค"าความโด"ง (Kurtosis) 
C.V. หมายถึง    ค"าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
χ2 หมายถึง    ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค"าสถิติไค-สแควร� 
df หมายถึง    องศาอิสระ (Degree of freedom) 



๑๔๒ 
 

p หมายถึง    ระดับนัยสําคัญ (Significant) 
TE หมายถึง    ขนาดอิทธิพลรวม (Total effect) 
ID หมายถึง    ขนาดอิทธิพลทางอ*อม (Indirect effect) 

 DE หมายถึง    ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
 R หมายถึง    ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�พหุคูณ 
 R2 หมายถึง    สัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination) 
 GFI หมายถึง    ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index)  
 AGFI หมายถึง    ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (Adjusted  
                                             goodness of fit index)  
 RMR หมายถึง    ค"าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส"วนท่ีเหลือ (Root  
                                              mean squared residual) 
 RMSEA หมายถึง  ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกต"างโดยประมาณ 
    (Root Mean Squared Error of Approximation) 

4.2.๑.๒ สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนตัวแปรแฝง 
SUCC  หมายถึง  ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
SARA  หมายถึง  หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ 
    (สาราณียธรรม ๖) 
STRA  หมายถึง  การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 

4.2.๑.๓ สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนตัวแปรสังเกตได� 
goal   หมายถึง    การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว 
develop หมายถึง    การพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ ด*าน 
structure หมายถึง    การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย 
resource หมายถึง    การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน 
follow  หมายถึง  การติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด 
do  หมายถึง    การช"วยเหลือกิจธุระของผู*ร"วมงาน 
speak  หมายถึง    การพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน 
think  หมายถึง    การคิดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน 
share  หมายถึง    การแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม 
behave  หมายถึง    การมีความประพฤติตามระเบียบวินัย 
opinion หมายถึง    การเคารพรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน 
network หมายถึง    การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล 
good  หมายถึง    การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
information หมายถึง    การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
innovation หมายถึง    การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ 

และนวัตกรรมให*ทันสมัย 
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4.2.๒ ผลการวิเคราะห�ค(าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได�ในกรอบความสัมพันธ� 
เชิงสาเหตุท่ีแสดงอิทธิพลต(อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

ผลการวิเคราะห�ค"าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช*ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ มี 
ตัวบ"งชี้ ท้ังหมด 1๕ ตัวแปร ท่ีใช*วัดตัวแปรแฝง ๓ ตัวแปร คือ 1) ปkจจัยความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตร� (SUCC) 2) หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) 3) การนําแผนยุทธศาสตร�
สู"การปฏิบัติ (STRA) โดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปร
สังเกตได*แต"ละตัว ค"าสถิติท่ีใช* ได*แก" ค"าเฉลี่ย ( Χ ) ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนตํ่าสุด 
(Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค"าความเบ* (Sk) และค"าความโด"ง (Ku) 
การแปลความหมายของค"าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ� ดังนี้  

ค"าเฉลี่ยต้ังแต"   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   กําหนดให*อยู"ในเกณฑ� มากท่ีสุด 
ค"าเฉลี่ยต้ังแต"   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   กําหนดให*อยู"ในเกณฑ� มาก 
ค"าเฉลี่ยต้ังแต"   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   กําหนดให*อยู"ในเกณฑ� ปานกลาง 
ค"าเฉลี่ยต้ังแต"   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   กําหนดให*อยู"ในเกณฑ� น*อย 
ค"าเฉลี่ยต้ังแต"   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   กําหนดให*อยู"ในเกณฑ� น*อยท่ีสุด1 
 

โดยแยกวิเคราะห�ผลแต"ละตัวแปรดังต"อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.๒ ค"าสถิติเบ้ืองต*นของตัวแปรสังเกตได*ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ีแสดงอิทธิพล
ต"อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

 

(n = 4๒0) 

ตัวแปร 

 

ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
 

SUCC 4.07 มาก 0.46 3.00 4.76 11.30 -0.36 -0.46 
goal 4.17 มาก 0.46 3.00 4.80 11.03 -1.04  0.57 
develop 4.11 มาก 0.57 3.00 5.00 13.87 -0.33 -0.89 
structure 4.09 มาก 0.56 3.00 5.00 13.69 -0.22 -0.78 
resource 3.70 มาก 0.57 3.00 5.00 15.41  0.80 -0.58 
follow 4.28 มากท่ีสุด 0.56 3.00 5.00 13.08 -0.26 -0.63 
         
SARA 4.26 มากท่ีสุด 0.55 3.00 5.00 12.91 -0.39 -0.47 
do 4.21 มากท่ีสุด 0.53 3.00 5.00 12.59  0.13 -0.76 
speak 4.27 มากท่ีสุด 0.59 3.00 5.00 13.82 -0.22 -1.02 
think 4.24 มากท่ีสุด 0.56 3.00 5.00 13.21 -0.14 -0.82 

                                                           

1 Rensis A. Likert, New Patterns of Management, (New York: McGraw-Hill Book 
Company Inc., 1961), pp. 166-169.  

Χ  
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ตัวแปร 

 

ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
 

share 4.28 มากท่ีสุด 0.62 3.00 5.00 14.49 -0.40 -0.85 
behave 4.29 มากท่ีสุด 0.66 2.80 5.00 15.38 -0.52 -0.70 
opinion 4.28 มากท่ีสุด 0.61 2.60 5.00 14.25 -0.72  0.23 
         
STRA 4.15 มาก 0.38 3.00 4.70 9.16 -0.74  0.51 
network 4.24 มากท่ีสุด 0.47 3.00 5.00 11.08 -0.42  0.38 
good 4.17 มาก 0.49 2.60 5.00 11.75 -0.63  1.48 
information 3.96 มาก 0.49 3.00 5.00 12.37 -0.49 -0.10 
innovation 4.24 มากท่ีสุด 0.48 3.00 5.00 11.32 -0.61 -0.44 
         

 
จากตารางท่ี 4.๒  ค"าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได*ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ี

แสดงอิทธิพลต"อการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� พบว"า  

เม่ือพิจารณาปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) โดยภาพรวมพบว"าอยู"ใน
ระดับมาก (Χ = 4.07) และพิจารณาเป.นรายด*านพบว"า การติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด 
(follow) มีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.28) รองลงมา คือ การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว 
(goal) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.17) ถัดจากรองลงมา คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ ด*าน (develop) 
มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.11) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย 
(structure) มีค"าเฉลี่ย ( Χ = 4.09) และค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด คือ การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน 
(resource) มีค"าเฉลี่ย ( Χ = 3.70) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว"า ตัวแปรมีการกระจายไม"ต"างกันมาก โดยมีค"าอยู"ระหว"างร*อยละ 11.03 – 15.41 เม่ือ
พิจารณาค"าความเบ* (Sk) ของตัวแปร พบว"า ตัวแปรส"วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ*ซ*าย (ค"า
ความเบ*เป.นลบ) แสดงว"า ข*อมูลของตัวแปรส"วนมากสูงกว"าค"าเฉลี่ย ยกเว*นตัวแปร คือ การมี
ทรัพยากรพร*อมใช*งาน (resource) มีการแจกแจงในลักษณะเบ*ขวา (ค"าความเบ*เป.นบวก) แสดงว"า 
ข*อมูลของตัวแปรนี้ตํ่ากว"าค"าเฉลี่ย และเม่ือพิจารณาค"าความโด"ง (Ku) พบว"า ตัวแปรส"วนมากมีโค*ง
การแจกแจงของข*อมูลในลักษณะตํ่ากว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งน*อยกว"า 0) แสดงว"าตัวแปรส"วนมากมี
การกระจายของข*อมูลมาก ยกเว*นตัวแปร คือ การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว (goal) มี
โค*งการแจกแจงของข*อมูลในลักษณะสูงกว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งมากกว"า 0) แสดงว"าตัวแปรนี้มีการ
กระจายของข*อมูลน*อย 

เม่ือพิจารณาหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) โดยภาพรวมพบว"า อยู"ใน
ระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.26) และพิจารณาเป.นรายด*านพบว"า การมีความประพฤติตามระเบียบวินัย 
(behave) มีค"าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 4.29) รองลงมา คือ การแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม 
(share) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.28) ถัดจากรองลงมา คือ การเคารพรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน 
(opinion) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.28) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน 
(speak) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.27) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การคิดทําในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน 

Χ  
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(think) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.24) และค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด คือ การช"วยเหลือกิจธุระของผู*ร"วมงาน (do) มี
ค"าเฉลี่ย (Χ = 4.21) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว"า ตัวแปรมี
การกระจายไม"ต"างกันมาก โดยมีค"าอยู"ระหว"างร*อยละ 12.59 – 15.38 เม่ือพิจารณาค"าความเบ* 
(Sk) ของตัวแปร พบว"า ตัวแปรส"วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ*ซ*าย (ค"าความเบ*เป.นลบ) แสดงว"า 
ข*อมูลของตัวแปรส"วนมากสูงกว"าค"าเฉลี่ย ยกเว*นตัวแปร คือ การช"วยเหลือกิจธุระของผู*ร"วมงาน (do) 
มีการแจกแจงในลักษณะเบ*ขวา (ค"าความเบ*เป.นบวก) แสดงว"า ข*อมูลของตัวแปรนี้ตํ่ากว"าค"าเฉลี่ย 
และเม่ือพิจารณาค"าความโด"ง (Ku) พบว"า ตัวแปรส"วนมากมีโค*งการแจกแจงของข*อมูลในลักษณะตํ่า
กว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งน*อยกว"า 0) แสดงว"าตัวแปรส"วนมากมีการกระจายของข*อมูลมาก ยกเว*น
ตัวแปร คือ การเคารพรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน (opinion) มีโค*งการแจกแจงของข*อมูลใน
ลักษณะสูงกว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งมากกว"า 0) แสดงว"าตัวแปรนี้มีการกระจายของข*อมูลน*อย 

เม่ือพิจารณาการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) โดยภาพรวมพบว"า อยู"ในระดับ
มาก ( Χ = 4.15) และพิจารณาเป.นรายด*านพบว"า การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(network) มีค"าเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.24) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*
ทันสมัย (innovation) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 4.24) ถัดจากรองลงมา คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
(good) มีค" า เฉลี่ ย  ( Χ = 4.17) และค" า เฉลี่ ยน*อย ท่ีสุด  คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(information) มีค"าเฉลี่ย (Χ = 3.96) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว"า ตัวแปรมีการกระจายไม"ต"างกันมาก โดยมีค"าอยู"ระหว"างร*อยละ 9.16 – 12.37 เม่ือพิจารณา
ค"าความเบ* (Sk) ของตัวแปร พบว"า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ*ซ*าย (ค"าความเบ*เป.นลบ) 
แสดงว"า ข*อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว"าค"าเฉลี่ย และเม่ือพิจารณาค"าความโด"ง (Ku) พบว"า ตัวแปร คือ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (information) และการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*
ทันสมัย (innovation) มีโค*งการแจกแจงของข*อมูลในลักษณะตํ่ากว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งน*อยกว"า 
0) แสดงว"าตัวแปร 2 ตัวนี้มีการกระจายของข*อมูลมาก ยกเว*นตัวแปร คือ การร"วมมือภาคีเครือข"าย
ให*เกิดสัมฤทธิ์ผล (network) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) มีโค*งการแจกแจงของข*อมูล
ในลักษณะสูงกว"าโค*งปกติ (ค"าความโด"งมากกว"า 0) แสดงว"าตัวแปร 2 ตัวนี้มีการกระจายของข*อมูล
น*อย 

4.๒.๓ ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว(างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ�
สหสัมพันธ�ในการวิเคราะห�การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู(
การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

ผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรสังเกตได*เพ่ือใช*สร*างเมทริกซ�สหสัมพันธ�ใน
การวิเคราะห�การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของ
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� มีรายละเอียดผลการวิเคราะห� ดังนี้ 

 
 
 
 



๑๔๖ 
 

146  

 
ตารางที่ 4.๓ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันของตัวแปรสังเกตได*ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ 
                     ของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

ตัวแปร goal develop structure resource follow do speak think share behave opinion network good information innovation 
goal 1.000               
develop .667** 1.000              
structure .700** .885** 1.000             
resource .292** .521** .563** 1.000            
follow .580** .828** .790** .441** 1.000           
do .656** .825** .799** .301** .934** 1.000          
speak .598** .773** .770** .334** .861** .893** 1.000         
think .585** .792** .752** .340** .926** .913** .906** 1.000        
share .563** .788** .805** .430** .840** .790** .917** .877** 1.000       
behave .735** .661** .713** .154** .709** .736** .772** .712** .742** 1.000      
opinion .640** .743** .828** .336** .808** .781** .839** .830** .884** .794** 1.000     
network .544** .648** .785** .480** .540** .483** .498** .514** .621** .523** .647** 1.000    
good .411** .443** .603** .409** .508** .402** .552** .446** .642** .546** .703** .749** 1.000   
information .216** .390** .464** .666** .313** .283** .384** .410** .430** .156** .307** .532** .376** 1.000  
innovation .544** .523** .519** .129** .488** .563** .706** .659** .601** .692** .583** .407** .344** .441** 1.000 
                
Mean 4.17 4.11 4.09 3.70 4.28 4.21 4.27 4.24 4.28 4.29 4.28 4.24 4.17 3.96 4.24 
SD 0.46 0.57 0.56 0.57 0.56 0.53 0.59 0.56 0.62 0.66 0.61 0.47 0.49 0.49 0.48 
                
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .84, Bartlett's Test of Sphericity = 9296.48, df = 105, p = .000 

** p < .01 
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จากตารางท่ี 4.3 ค"าเฉลี่ย ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันของ
ตัวแปรสังเกตได*ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ผลการวิเคราะห� พบว"า 

ค"าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity ซ่ึงเป.นสถิติทดสอบสมมติฐานว"า เมทริกซ�
สหสัมพันธ�เป.นเมทริกซ�เอกลักษณ� (Identity Matrix) หรือไม" มีค"าสถิติทดสอบเท"ากับ 9296.48  
(p = .000) แสดงว"า เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรสังเกตได*ท้ังหมดของกลุ"มตัวอย"างแตกต"าง
จากเมทริกซ�เอกลักษณ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และค"าดัชนีไกเซอร�-ไมเยอร�-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค"าเท"ากับ .84 โดยมีค"าเข*า
ใกล* 1 แสดงว"า ตัวแปรในข*อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ�กันเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�โมเดลลิสเรล
ต"อไป 

เม่ือพิจารณาสหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรสังเกตได*จํานวน ๑๕ ตัวแปร พบว"า ความสัมพันธ�
ระหว"างตัวแปรท่ีมีค"าแตกต"างจากศูนย�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) จํานวน ๑๐๕ คู" มีค"าพิสัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู"ในช"วง 0.129 ถึง 1.000 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได*
พบว"า ทุกตัวมีความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และเป.นความสัมพันธ�ทางบวก 
แสดงว"า ความสัมพันธ�ของตัวแปรทุกตัวเป.นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กัน
สูงสุด คือ การติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด (follow) กับการช"วยเหลือกิจธุระของผู*ร"วมงาน 
(do) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ 0.934 แสดงว"า เม่ือมี
การติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด ก็มีการช"วยเหลือกิจธุระของผู*ร"วมงานมากข้ึนด*วย ตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ�รองลงมา คือ การติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด (follow) กับการคิดทําในสิ่งท่ีเป.น
ประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน (think) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ 
0.926 แสดงว"า เม่ือมีการติดตามการดําเนินงานอย"างใกล*ชิด ก็มีการคิดทําในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อ
ผู*ร"วมงาน (think) มากข้ึนด*วย และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าท่ีสุด คือ การมีทรัพยากรพร*อมใช*
งาน (resource) กับการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย (innovation) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ 0.129 และเม่ือพิจารณาความสัมพันธ�
ของตัวแปรสังเกตได*ระหว"างกลุ"มตัวแปรด*านเดียวกัน มีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 

ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) พบว"า มีค"าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
อยู"ในช"วง .292 ถึง .885 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ 
ด*าน (develop) และการปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย (structure) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ .885 แสดงว"า เม่ือมีการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทุกๆ ด*านมากข้ึน การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัยก็มากข้ึนด*วย ส"วนตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าสุด คือ การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว (goal) และการมีทรัพยากร
พร*อมใช*งาน (resource) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ 
.292 

หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) พบว"า มีค"าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
อยู"ในช"วง .712 ถึง .917 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อ
ผู*ร"วมงาน (speak) และการแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม (share) โดยมีขนาดความสัมพันธ�
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อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ .917 แสดงว"า เม่ือมีการพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อ
ผู*ร"วมงานมากข้ึน การแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรมก็มากข้ึนด*วย ส"วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�
กันตํ่าสุด คือ การคิดทําในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน (think) และการมีความประพฤติตาม
ระเบียบวินัย (behave) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ .712 

การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) พบว"า มีค"าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู"
ในช"วง .344 ถึง .749 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล (network) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ .749 แสดงว"า เม่ือมีการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์
ผล มากข้ึน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลก็มากข้ึนด*วย ส"วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าสุด คือ การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) และการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย 
(innovation) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท"ากับ .344 

4.๒.๔ ผลการวิเคราะห�ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค�กับข�อมูลเชิงประจักษ� 

ในการวิเคราะห�ข*อมูลของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุนี้ มีตัวแปรแฝง ๓ ตัวแปร คือ 
ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) 
และการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) โดยตัวแปรสังเกตได*ท่ีใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล
ท้ังหมด 1๕ ตัวแปร การทดสอบความสอดคล*องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ผลการวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุในครั้งแรก (First Model) พบว"า กรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุไม"สอดคล*องกลมกลืนกับข*อมูลเชิงประจักษ� โดยพิจารณาจากค"าไค-สแควร� มี
ค"าเท"ากับ 2411.74 ท่ีองศาอิสระเท"ากับ 87 และความน"าจะเป.น (p) เท"ากับ .000 ค"ารากท่ีสอง
ของค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค"า (RMSEA) มีค"าเท"ากับ .253 

จากผลการวิเคราะห�ดังกล"าว ผู*วิจัยจึงปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุโดยยอมให*ความ
คลาดเคลื่อนสัมพันธ�กันได* ซ่ึงเป.นการผ"อนคลายข*อตกลงเบ้ืองต*นจากข*อตกลงเบ้ืองต*นในสถิติ
วิเคราะห�ด้ังเดิมท่ีกําหนดว"าเทอมความคลาดเคลื่อนต*องไม"สัมพันธ�กัน เป.นข*อตกลงเบ้ืองต*นในสถิติ
วิเคราะห�ด*วย SEM ซ่ึงกําหนดให*มีการนําเทอมความคลาดเคลื่อนมาใช*ในการวิเคราะห�ข*อมูล และ
เทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ�กันตามสภาพความเป.นจริงของปรากฏการณ�ธรรมชาติ ผลการ
ปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุจะได*ค"าขนาดอิทธิพลและค"าความสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรในกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ีถูกต*องตรงกับความเป.นจริงมากข้ึน ผู*วิจัยพิจารณาปรับกรอบความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุจากดัชนีดัดแปลงกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ (Modification Index) และได*ปรับกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุจํานวน 64 เส*นทาง โดยได*ปรับ 1) เส*นทาง Theta-Delta (TD) 2) เส*นทาง 
Theta-Epsilon (TE) และ 3) เส*นทาง Theta-Delta-Epsilon (TH) และผลจากการปรับกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ ทําให*ได*กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�ท่ีสอดคล*อง
กับข*อมูลเชิงประจักษ� โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห�ข*อมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.๔  ค"าสถิติการวิเคราะห�แยกค"าสหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห�อิทธิพล
ของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

ตัวแปรผล SARA STRA 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE 
SUCC 0.92** -- 0.92** 0.67** 0.60** 0.07** 
 (0.05)  (0.05) (0.04) (0.07) (0.07) 
SARA -- -- -- 0.66** -- 0.66** 
    (0.08) -- (0.08) 
 

ค"าสถิติไค-สแควร� = 32.18, df = 23, p = .096,  GFI = .99, AGFI = .95, RMR = .0086 
       

ตัวแปร goal develop structure resource follow  
ความเท่ียง 0.57 0.78 0.84 0.22 0.88  
       

ตัวแปรส"งผ"าน do speak think share behave opinion 
       

ความเท่ียง 0.71       0.99       0.82       0.94       0.60 0.83 

ตัวแปร network good information innovation   
       

ความเท่ียง 1.05       0.55       0.30       0.76         
       
       

สมการโครงสร*างตัวแปร SARA STRA        
R SQUARE 0.84 0.52     
     

เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรแฝง     

ตัวแปรแฝง SARA STRA  SUCC   
SARA  1.00     
STRA  0.72 1.00    
SUCC 0.92 0.67 1.00   
      

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค"าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน,  **p < .01              
TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ*อม, DE = อิทธิพลทางตรง 

จากตารางท่ี ๔.๔  เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค�ท่ีมีตัวแปรส"งผ"าน พบว"า กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุมีความสอดคล*องกับข*อมูลเชิง
ประจักษ� พิจารณาจากค"าสถิติท่ีใช*ตรวจสอบความสอดคล*องระหว"างโมเดลกับข*อมูลเชิงประจักษ� 
ได*แก" ค"าไค-สแควร� มีค"าเท"ากับ 32.18 องศาอิสระเท"ากับ 23 ความน"าจะเป.น (p) เท"ากับ .096 ซ่ึง
แตกต"างจากศูนย�อย"างไม"มีนัยสําคัญ แสดงว"ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว"ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค�ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล*องกลมกลืนกับข*อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงสอดคล*องกับผลการ
วิเคราะห�ค"าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค"าเท"ากับ .99 ค"าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว 
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(AGFI) มีค"าเท"ากับ .95 ซ่ึงมีค"าเข*าใกล* 1 ค"าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส"วนท่ีเหลือ (RMR) มีค"า
เท"ากับ .0086 ซ่ึงเข*าใกล*ศูนย� และค"าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว"างตัวแปรสูงสุด 
(Largest Standardized Residuals) เท"ากับ 2.98 ซ่ึงสนับสนุนว"ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุมี
ความสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ� 

เม่ือพิจารณาค"าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได* พบว"า ตัวแปรสังเกตได*มีค"าความเท่ียงอยู"
ระหว"าง 0.22 ถึง 1.05 โดยตัวแปรท่ีมีค"าความเท่ียงสูงสุด คือ การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล (network) มีค"าความเท่ียงเท"ากับ 1.05 รองลงมา คือ การพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อ
ผู*ร"วมงาน (speak) มีค"าความเท่ียงเท"ากับ 0.99 และตัวแปรท่ีมีค"าความเท่ียงตํ่าสุด คือ การมี
ทรัพยากรพร*อมใช*งาน (resource) มีค"าความเท่ียงเท"ากับ 0.22 ในภาพรวมค"าความเท่ียงของตัว
แปรสังเกตได*ส"วนมากมีค"าสูง ยกเว*น การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน (resource) และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๔.๐ (information) ท่ีความเท่ียงมีค"าปานกลาง   

เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R-SQUARE) ของสมการโครงสร*างตัวแปร
ภายในแฝง พบว"า หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�
เท"ากับ 0.84 แสดงว"า ตัวแปรภายในโมเดล คือ ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได*ร*อยละ 84.00 การ
นําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) มีค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท"ากับ 0.52 แสดงว"า ตัวแปร
ภายในโมเดล คือ ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) และหลักธรรมในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ (SARA) สามารถร"วมกันอธิบายความแปรปรวนของการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 
ได*ร*อยละ 52.00 

เม่ือพิจารณาเมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรแฝง พบว"า ค"าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรแฝงมีค"าอยู"ในช"วง 0.67 ถึง 0.92 โดยตัวแปรทุกคู"มีความสัมพันธ�แบบมี
ทิศทางเดียวกัน (ค"าความสัมพันธ�เป.นบวก) ตัวแปรท่ีมีค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�มากท่ีสุด คือ 
หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) และปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
(SUCC) โดยมีค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท"ากับ 0.92 แสดงว"า เม่ือนําปkจจัยความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตร� (SUCC) ส"งผ"านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ทําให*ส"งผลไปยังการ
นําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) มากข้ึน 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ*อมระหว"างตัวแปรในกรอบความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุ พบว"า ความสัมพันธ�ระหว"างตัวแปร ดังนี้ 

อิทธิพลทางตรง พบว"า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) 
สูงท่ีสุด คือ หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) มีค"าอิทธิพลเท"ากับ 0.66 อย"างมี
นัยสําคัญ รองลงมา คือ ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) มีค"าอิทธิพลเท"ากับ 0.07 
อย"างมีนัยสําคัญ แสดงให*เห็นว"าตัวแปรหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) และปkจจัย
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) มีอิทธิพลทางตรงต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 
(STRA) อย"างมีนัยสําคัญ 

อิทธิพลทางอ*อม พบว"า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางอ*อมต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 
(STRA) คือ ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) มีค"าอิทธิพลเท"ากับ 0.60 อย"างมี
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นัยสําคัญ แสดงให*เห็นว"าตัวแปรปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) มีอิทธิพลทางอ*อมต"อ
การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) อย"างมีนัยสําคัญ 

อิทธิพลรวม ซ่ึงเป.นค"าอิทธิพลทางตรงรวมกับอิทธิพลทางอ*อม พบว"า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพล
รวมต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) สูงท่ีสุด คือ ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
(SUCC) มีค"าอิทธิพลเท"ากับ 0.67 อย"างมีนัยสําคัญ รองลงมา คือ หลักธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ (SARA) มีค"าอิทธิพลเท"ากับ 0.66 อย"างมีนัยสําคัญ แสดงให*เห็นว"าตัวแปรปkจจัยความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) และหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) มีอิทธิพลรวมต"อ
การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) อย"างมีนัยสําคัญ 

เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ*อม และอิทธิพลรวมระหว"างตัวแปรในกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ พบว"า ผลการวิเคราะห�ค"าอิทธิพลทางตรงระหว"างตัวแปรภายนอกแฝง คือ 
ปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) มีอิทธิพลทางตรงต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การ
ปฏิบัติ (STRA) น*อยกว"าค"าอิทธิพลทางอ*อมผ"านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) 
แยกเป.นอิทธิพลทางตรง 0.07 มีอิทธิพลทางอ*อม 0.60 เป.นอิทธิพลรวม 0.67 ส"งผลต"อการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว"าหลักธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ (SARA) เป.นตัวแปรส"งผ"านของปkจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) 
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แผนภาพท่ี ๔.๑  กรอบความสัมพันธ1เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร� 
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

การมีเป�าหมายร"วม 
รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญ 
ทุกๆ ด*าน 

การมีทรัพยากร 
พร*อมใช*งาน 

การติดตามการดําเนินงาน 
อย"างใกล*ชิด 

หลักธรรมในการพัฒนา 
การบริหารจัดการ 
(สาราณียธรรม ๖) 

ป&จจัยความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร�ฯ 

 

การนําแผน
ยุทธศาสตร�ฯ  
ไปสู(การปฏบิตั ิ

การคิดทําในสิ่งที่เป@น
ประโยชน1ตDอผูGรDวมงาน 

การแบDงปIนสิ่งของ 
ที่ไดGมาโดยชอบธรรม 

การมีความประพฤติ 
ตามระเบียบวินัย 

การเคารพรับฟIงความ
คิดเห็นของผูGรDวมงาน 

การร"วมมือภาคีเครือข"าย 
ให*เกิดสัมฤทธิ์ผล 

การพัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล 

การพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ  ๔.๐ 

การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ 
และนวัตกรรมให*ทันสมัย 

การปรับโครงสร*าง 
การบริหารองค�กรให*ทันสมัย 

 

การพูดในสิ่งที่เป@น
ประโยชน1ตDอผูGรDวมงาน 

การชDวยเหลือกิจธุระ 
ของผูGรDวมงาน 

χ2 = 32.18, df = 23, p = 0.096, RMSEA = 0.031 
 

0.43 

0.29 

0.22 

0.16 

0.78 

0.12 

0.40 

0.06 

0.01 

0.10 

0.17 

0.70 

0.45 

-0.05 

0.24 

0.76 

0.88 

0.92 

0.47 

0.94 

0.92 

0.07 

0.66 

0.91 

0.97 

0.77 

0.91 

1.00 

0.74 

0.84 

0.55 

0.87 

1.03 
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๔.๓ ผลการวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

การนําเสนอผลการวิจัยในข*อนี้เป.นการดําเนินการตามวัตถุประสงค�การวิจัย ข*อท่ี ๒ เพ่ือ
วิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ผู*วิจัยใช*การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ�
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู*ให*ข*อมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เป.นผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ ท่ีเก่ียวข*อง จํานวน ๑๗ รูป/คน 

จากการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู*ให*ข*อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ได*ผลการวิเคราะห�ข*อมูล ดังนี้ 

๔.๓.๑ การร(วมมือภาคีเครือข(ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล 
จากการสัมภาษณ�ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการ

ทํางานร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล จะต*องมีการประชุมชี้แจงให*คณะสงฆ�ทุกระดับ 
รับทราบถึงแผนยุทธศาสตร� ทําความเข*าใจอย"างต"อเนื่อง และร"วมกันแสดงความคิดเห็น ข*อเสนอแนะ 
ในการท่ีจะให*สําเร็จตามเป�าหมายของแผนยุทธศาสตร� ซ่ึงมีพ้ืนฐานของการมีจิตสาธารณะ มีพรหม
วิหารธรรม๒ การจัดการศึกษา อบรมให*ความรู*เก่ียวกับงานของคณะสงฆ� โดยบูรณาการร"วมกับงาน
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ให*เป.นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สร*างศาสนบุคคลเฉพาะทาง๓ มีการบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีม และมอบหมาย
ภารกิจให*ชัดเจน กําหนดช"วงระยะเวลาในการปฏิบัติ ประเมิน และการติดตามผลความคืบหน*าทุก
ระยะ๔ การจัดกิจกรรมส"งเสริมความร"วมมือภาคีเครือข"าย ให*เกียรติและเคารพความคิดเห็น รับฟkง
ด*วยความต้ังใจและอดทน หาข*อสรุปของความคิดเห็นให*เกิดประโยชน�มากท่ีสุด เสียสละแรงกาย
แรงใจ ช"วยประสานงาน ประสานประโยชน� และเป.นท่ีปรึกษาในกรณีท่ีมีประสบการณ�มากกว"า
ผู*ร"วมงาน ประชุมปรึกษาหารือทุกระยะ บูรณาการทํางานและการร"วมมือจากภาคีเครือข"าย จัด
กิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร"วมกันกับองค�กรเครือข"าย วางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมาย
ให*สอดคล*องร"วมกัน เพ่ือให*เกิดความร"วมมือ และผลสําเร็จต*องเกิดประโยชน�ต"อองค�กร การจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ส"งเสริม
และพัฒนาการจัดทําฐานข*อมูลในระบบสารสนเทศ เพ่ือง"ายต"อการติดตามและประเมินผล๕ 

กล"าวโดยสรุปได*ว"า กระบวนการทํางานร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล มีข้ันตอน
ดังนี้ 

๑) วางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน 
๒) การประชุมชี้แจงให*รับทราบ ทําความเข*าใจ และร"วมกันแสดงความคิดเห็น

ข*อเสนอแนะ ในการท่ีจะให*สําเร็จตามเป�าหมาย 

                                                           

๒ สัมภาษณ� พระราชปริยัติวิธาน, รองเจ*าคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ� พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, เลขานุการเจ*าคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ� นายอรรถพร สิงหวิชัย, ผู*ว"าราชการจังหวัดนครสวรรค�, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ� พระมหานคร วชิรเมธี, เลขานุการเจ*าคณะอําเภอเมืองนครสวรรค�, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๔ 
 

๓) การบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีม และมอบหมายภารกิจให*ชัดเจน 
๔) กําหนดช"วงระยะเวลาในการปฏิบัติจัดกิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร"วมกันกับ

องค�กรเครือข"าย 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๔.๓.๒ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
จากการสัมภาษณ�ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการพัฒนา

ระบบธรรมาภิบาลนั้น ต*องส"งเสริมให*ศาสนบุคคลมีส"วนการรับรู*เรื่องราวต"าง ๆ การดําเนินงาน 
เป�าหมายท่ีชัดเจนร"วมกันในองค�กรอย"างต"อเนื่อง และความรักความศรัทธาในองค�กร รักษาระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร พัฒนาศาสนบุคคลให*มีความเป.นมืออาชีพ 
เข*าใจในระบบงาน และหน*าท่ีของตนเองอย"างถ"องแท*๖ พัฒนาบุคลากรในองค�กรให*มีความชํานาญ สิ่ง
ท่ีสําคัญต*องหล"อหลอม มีทัศนคติท่ีสอดคล*องกับบริบทขององค�กร ให*โอกาสและรางวัล โดยประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด อย"างเป.นธรรมกับผู*ร"วมงาน และการสนับสนุนระบบงบประมาณให*สอดคล*อง
กับภารกิจองค�กรโดยใช*หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ๗ สมาชิกทุกคนในองค�กรรับทราบถึง
เป�าหมายทิศทางขององค�กร มีการวางแผนการทํางานร"วมกันเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา  
ร"วมรับผลประโยชน�” โดยคํานึงถึงความเป.นธรรม โปร"งใส และตรวจสอบได*๘ ผู*บริหารหรือผู*นําต*อง
สร*างแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือเป.นพลังในการทํางาน สิ่งท่ีสําคัญจะต*องทํางานเป.นทีม เพ่ือเน*นการ
สร*างความสามัคคี๙ การทํางานเป.นทีม โดยทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วมในการทํางานให*สําเร็จร"วมกัน
อย"างถูกต*อง ถูกวิธี ถูกธรรม ถูกวินัย และมีความรับผิดชอบร"วมกัน ยึดถือหลักกฎระเบียบ มีความ
เป.นธรรม รับฟkงและให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม มอบหมายการทํางานท่ีสอดคล*อง เชื่อมโยง ไม"ก*าวก"าย
หรือทับซ*อน พัฒนาจิตใจตนเองไม"ให*มีกิเลส ไม"ให*มีความโลภ น*อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ มุ"งทํางานเพ่ือรับใช*สังคม และรักษาผลประโยชน�ของประเทศชาติ เสียสละท้ัง
แรงกาย แรงใจ แรงสติปkญญา มีความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน โอบอ*อมอารี เน*นผลสําเร็จจากการ
ทํางานเป.นทีม จัดให*มีการประชุมกับบุคลากรในองค�กรเป.นประจํา เพ่ือได*หารือการดําเนินงาน และ
ได*รู*ถึงปkญหาข*อขัดข*องหรืออุปสรรค เพ่ือจะได*ร"วมกันคิดแก*ไขปรับปรุงให*บรรลุเป�าหมาย๑๐ ความ
รับผิดชอบต"อสังคมและส"วนรวมเป.นหลักของธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้น การทํางานท่ีเก่ียวข*องกับ
สังคมควรจะเป�ดรับฟkงความคิดเห็นก"อน ติดตามความคืบหน*าของงาน หรือความก*าวหน*าของงานโดย

                                                           

๖ สัมภาษณ� พระมหาตรีเนตร อริ�ฺชโย, เลขานุการรองเจ*าคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๒. 

๗ สัมภาษณ� นางสาวชุติพร เสชัง, ท*องถ่ินจังหวัดนครสวรรค�, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ� ว"าท่ีร*อยตรีปรีชา พลับน*อย, นายอําเภอเมืองนครสวรรค�, ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ� ผศ.ดร.สมคิด พุ"มทุเรียน, อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค�, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ� ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป�, อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค�, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๕ 
 

จัดให*มีการประชุม เพ่ือร"วมกันแก*ไขปkญหาท่ีเกิดข้ึน และตรวจสอบผลงานในแต"ละระยะ เพ่ือดู
ผลลัพธ�ของงาน๑๑ 

กล"าวโดยสรุปได*ว"า กระบวนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การวางแผนการทํางานร"วมกันเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�”  
๒) รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร 
๓) มีความเป.นธรรม โปร"งใส และตรวจสอบได* 
๔) รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม มอบหมายการทํางานท่ี

สอดคล*อง เชื่อมโยง ไม"ก*าวก"ายหรือทับซ*อน 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
จากการสัมภาษณ�ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ๔.๐ นั้น จะต*องมีการปรับโครงสร*างระบบงานต้ังแต"ระดับวัด และบุคลากรให*มี
ความสอดคล*องเหมาะสม ใช*คนให*ถูกกับงาน และส"งเสริมในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช*ในการปฏิบัติงาน พร*อมกับทบทวนบทบาทภารกิจงานคณะสงฆ� ๖ ด*าน การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาและแผนยุทธศาสตร� รวมถึงความร"วมมือจากองค�กรภายนอก เพ่ือให*
โครงสร*างการบริหารมีความคล"องตัวและทรงประสิทธิภาพ๑๒ กําหนดช"องทางในการสื่อสาร ท้ังสั่ง
การและรับความคิดเห็น ตลอดจนจัดให*มีการประชุมระหว"างบุคลากรในองค�กรเป.นประจํา และมีการ
ประเมินการปฏิบัติงานทุกระยะ รับฟkงอย"างต้ังใจและมีสติ ช"วยหาบทสรุปของความคิดเห็นให*เกิด
ประโยชน�มากท่ีสุด การเป�ดโอกาสให*ผู*ร"วมงานได*เสนอความคิดเห็นอย"างอิสระ จะทําให*เราทราบ
ปkญหาและวิธีการทํางานท่ีถูกต*องและเป.นประโยชน�ต"อองค�กร การจัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ 
ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บรวบรวมสร*างเป.นฐานข*อมูลท่ีเข*าถึงได*อย"างเป.นระบบ มี
ระบบจัดเก็บข*อมูล การกลั่นกรอง มีเครื่องมือในการประมวลผล ซ่ึงข*อมูลท่ีมีอยู"สนับสนุนเชื่อมโยง
ช"องทาง ทําให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องเข*าถึงมีการปรับปรุงให*ทันสมัยอยู"เสมอ เผยแพร"ให*กับผู*ท่ีสนใจโดยใช*
เครือข"ายอินเตอร�เน็ท สํารวจจัดเก็บประมวลผลข*อมูลท่ีถูกต*อง ชัดเจน ให*เป.นระบบ นําข*อมูลมา
วิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา จัดประชุมภาคีเครือข"าย จัดทํา
แผนงาน โครงการให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให*
ได*รับความรู*ใหม" ๆ โดยการส"งไปอบรมเรียนรู*อยู"เสมอ ๆ 

กล"าวโดยสรุปได*ว"า กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การจัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บ

รวบรวมสร*างเป.นฐานข*อมูลท่ีเข*าถึงได*อย"างเป.นระบบ 
๒) ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการปฏิบัติงาน 
๓) นําข*อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา 

                                                           

๑๑ สัมภาษณ� ดร.ภาราดร แก*วบุตรดี , อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค�, ๗ เมษายน ๒๕๖๒. 

๑๒ สัมภาษณ� พระครูนิภาธรรมประสิทธ์ิ, เจ*าคณะอําเภอเมืองนครสวรรค�, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 
 

๔) จัดประชุมภาคีเครือข"าย จัดทําแผนงาน โครงการให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให*ได*รับความรู*ใหม" ๆ 

๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๔.๓.๔ การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให�ทันสมัย 
จากการสัมภาษณ�ผู*ทรงคุณวุฒิและผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ๔.๐ นั้น จะต*องส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการอบรมความรู*ในหลักสูตรต"างๆ 
สนับสนุน จัดหาอุปกรณ� เครื่องมือในการทํางานท่ีสะดวกและรวดเร็ว๑๓, ๑๔ จัดให*มีการศึกษาอบรม
เรียนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบายการพัฒนาทางโลกและทางธรรม บูรณาการองค�ความรู* 
ปรับประยุกต�ใช*ให*เหมาะสมกับบริบทและสภาวการณ�๑๕ เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการทํางานมาก 
ฉะนั้นจะต*องพัฒนาบุคลากรให*มีความรู*ในวิวัฒนาการสมัยใหม" ปรับโครงสร*างองค�กรให*กะทัดรัด เพ่ือ
ความคล"องตัว นําเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีทันสมัยใช*แทนกําลังคน และจัดระบบงานให*เหมาะสม (Put 
the right man on the right job)๑๖ พัฒนาบุคลากรอย"างต"อเนื่อง สนับสนุนให*มีความก*าวหน*าใน
อาชีพ เสริมสร*างขวัญและกําลังใจ สร*างแรงจูงใจ จัดสวัสดิการให*เหมาะสม จัดสภาพแวดล*อม สิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต"อการปฏิบัติงาน และส"งเสริม สนับสนุนปลุกจิตสํานึกให*เกิดความรัก ความ
ศรัทธาต"อองค�กร๑๗ การจัดโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป.นกระบวนการท่ีผู*เรียนต*องลง
มือปฏิบัติเอง เป.นองค�ความรู*ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) เช"น กิจกรรมมัคนายกน*อย 
เป.นต*น จัดการศึกษาวิจัย การประกวด เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ โดยเป�ด
โอกาสให*องค�กรหรือบุคคลมีส"วนร"วมอย"างหลากหลาย เพ่ือจะได*ปรับปรุงให*สอดคล*องกับบริบททาง
สังคมและทันสมัย ค*นหาจุดเชื่อมต"อของโลกุตตรธรรมและโลกียธรรมของคนในสมัยนี้ จัดทําหลักสูตร
ให*เหมาะสมสามารถเข*าถึงได*ง"ายของผู*คนในยุคนี้ นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" เช"น Facebook 
Line และ Application ต"าง ๆ คิดหากระบวนการใหม" ๆ ด*วยการทําวิจัยให*มากข้ึน เพ่ือจะได*
แนวทางในการพัฒนา มีการกําหนดเป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ พร*อมการทําแผนปฏิบัติ มีการ
ถ"ายทอดตัวชี้วัดให*กับผู*ท่ีรับผิดชอบภารกิจขององค�กร เพ่ือใช*ในการติดตามประเมินผลในการบรรลุ
เป�าหมายหรือวัตถุประสงค�ขององค�กร๑๘ 

                                                           

๑๓ สัมภาษณ� นายจิตตเกษมณ� นิโรจน�ธนรัฐ, นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค�, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ� นายสมพงษ� นามแดง, ประธานชุมชนเขากบเอราวัณ, ๕ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ� นายจิรวัฒน� วัฒนาอุดม, ผู*อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต,  

๕ เมษายน ๒๕๖๒. 

๑๖ สัมภาษณ� นางอวยพร พัชรมงคลสกุล, นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ, สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค�, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๗ สัมภาษณ� ดร.สมบัติ นวลละออง, อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค�, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

๑๘ สัมภาษณ� นายมาโนช เลาธนไพบูลย�, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ, สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค�, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๕๗ 
 

กล"าวโดยสรุปได*ว"า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย มี
ข้ันตอนดังนี้ 

๑) การจัดโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป.นกระบวนการท่ีผู*เรียนต*องลงมือ
ปฏิบัติเอง เป.นองค�ความรู*ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) 

๒) จัดการศึกษาวิจัย การประกวด เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ 
โดยเป�ดโอกาสให*องค�กรหรือบุคคลมีส"วนร"วมอย"างหลากหลาย เพ่ือจะได*ปรับปรุงให*สอดคล*องกับ
บริบททางสังคมและทันสมัย 

๓) ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษาอบรมเรียนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบาย
การพัฒนาทางโลกและทางธรรม 

๔) นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" เช"น Facebook Line และ Application ต"าง ๆ 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
จากการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสรุปวิเคราะห�สามารถสรุปเป.นกรอบความสัมพันธ�เชิง

สาเหตุของแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� ได*ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒  กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร� 
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

(จากการสัมภาษณ�เชิงลึก) 
 



๑๕๘ 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู*วิจัยสรุปวิเคราะห� ได*ดังนี้ 
ด*านการทํางานร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) วางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน 
๒) การประชุมชี้แจงให*รับทราบ ทําความเข*าใจ และร"วมกันแสดงความคิดเห็น

ข*อเสนอแนะ ในการท่ีจะให*สําเร็จตามเป�าหมาย 
๓) การบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีม และมอบหมายภารกิจให*ชัดเจน 
๔) กําหนดช"วงระยะเวลาในการปฏิบัติจัดกิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร"วมกันกับ

องค�กรเครือข"าย 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การวางแผนการทํางานร"วมกันเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�”  
๒) รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร 
๓) มีความเป.นธรรม โปร"งใส และตรวจสอบได* 
๔) รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม มอบหมายการทํางานท่ี

สอดคล*อง เชื่อมโยง ไม"ก*าวก"ายหรือทับซ*อน 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การจัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บ

รวบรวมสร*างเป.นฐานข*อมูลท่ีเข*าถึงได*อย"างเป.นระบบ 
๒) ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการปฏิบัติงาน 
๓) นําข*อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา 
๔) จัดประชุมภาคีเครือข"าย จัดทําแผนงาน โครงการให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

การปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให*ได*รับความรู*ใหม" ๆ 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การจัดโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป.นกระบวนการท่ีผู*เรียนต*องลงมือ

ปฏิบัติเอง เป.นองค�ความรู*ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) 
๒) จัดการศึกษาวิจัย การประกวด เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ 

โดยเป�ดโอกาสให*องค�กรหรือบุคคลมีส"วนร"วมอย"างหลากหลาย เพ่ือจะได*ปรับปรุงให*สอดคล*องกับ
บริบททางสังคมและทันสมัย 

๓) ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษาอบรมเรียนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบาย
การพัฒนาทางโลกและทางธรรม 



๑๕๙ 
 

๔) นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" เช"น Facebook Line และ Application ต"าง ๆ 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4.4 การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� 

การนําเสนอผลการวิจัยในข*อนี้เป.นการดําเนินการตามวัตถุประสงค�การวิจัยข*อ 3 เพ่ือ
นําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของ
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า ความสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได*ทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ�อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ*อม และอิทธิพลรวมระหว"างตัวแปรในโมเดล พบว"า  

1. ความสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรปkจจัยความสําเร็จ (SUCC) กับการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) มีขนาดความสัมพันธ� = 0.67 แยกเป.นอิทธิพลทางตรง 0.07 และมี
อิทธิพลทางอ*อม 0.60 เป.นอิทธิพลรวม 0.67 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ*อม และอิทธิพลรวม
ส"งผลต"อการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

๒. ความสัมพันธ�ระหว"างตัวแปรหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) 
กับการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) มีขนาดความสัมพันธ� = 0.66 ส"งผลต"อการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R-SQUARE) ของสมการโครงสร*างตัวแปรภายในแฝง พบว"า 
หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท"ากับ 0.๘๔ แสดงว"า 
ตัวแปรภายในโมเดล คือ ปkจจัยความสําเร็จ (SUCC) สามารถร"วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได*ร*อยละ ๘๔.00 ส"วนการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 
(STRA) มีค"าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท"ากับ 0.๕๒ แสดงว"า ตัวแปรภายในโมเดล คือ ปkจจัย
ความสําเร็จ (SUCC) และหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) สามารถร"วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ (STRA) ได*ร*อยละ ๕๒.00 

เม่ือผู*วิจัยนําผลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาเป.นฐานในการต้ังคําถามเพ่ือการสัมภาษณ� 
เชิงลึกกับผู*ให*ข*อมูลสําคัญท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป.นผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*เชี่ยวชาญในสาขาต"าง ๆ ท่ี
เก่ียวข*องและตัวแทนชุมชน จํานวน ๑7 รูป/คน และการสังเกตแบบไม"มีส"วนร"วม (Non-participant 
Observation) เพ่ือให*ได*ข*อค*นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข*อโต*แย*งต"าง ๆ และ
เสริมให*มีความรู* ความเข*าใจในปรากฏการณ� รวมถึงการเสนอแนะข*อคิดเห็นในประเด็นท่ีมีข*อขัดแย*ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให*ชุดความรู*มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน โดยใช*เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาเชิง
พรรณนา ผลจากการวิเคราะห�สามารถสรุปเป.นกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4.๓  กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของผลการนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ 
(จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ�เชิงลึก) 

  

การนําแผนยุทธศาสตร�สู(การปฏบัิติ 

การร(วมมือภาคีเครือข(าย 

1. การปรับโครงสร*างการบริหาร
องค�กรให*ทันสมัย 

๒. การรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*ร"วมงาน 

การพฒันาระบบธรรมาภบิาล 

1. การปรับโครงสร*างการบริหาร
องค�กรให*ทันสมัย    

2. การรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*ร"วมงาน 

การพฒันาระบบสารสนเทศ 

1. การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน  

2. การแบ"งปkนส่ิงของทีม่า 
    โดยชอบธรรม 

การพฒันาหลกัสตูรเชิงพทุธ 

1. การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจ
เป.นหนึ่งเดียว  

2. การพูดในส่ิงที่เป.นประโยชน�
กับผู*ร"วมงาน 

1. การวางแผนกําหนด
ยุทธศาสตร� โดยมีเป�าหมาย
สอดคล*องร"วมกนั 

 
2. การประชุมช้ีแจงให*รับทราบ

และร"วมแสดงความคิดเห็น  
 
3. การบูรณาการทุกภาคส"วน 
 
4. การจัดกจิกรรมโครงการ  
    โดยมีเป�าหมายร"วม 
 
5. การจัดต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินและติดตามผล 

1. การร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับ
ผลประโยชน� 

 
2. การรักษาระเบียบวินัย 
 
3. การมีความเป.นธรรม โปร"งใส 

ตรวจสอบได* 
 
4. การรับฟkงความคิดเห็น 
    และการมีส"วนร"วม 
 
5. การจัดต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินและติดตามผล 

1. การจัดทําและจัดเก็บ
ฐานข*อมูลอย"างเป.นระบบ 

 
2. การส"งเสรมิการนําเทคโนโลยี

มาใช*ในการปฏิบัติงาน 
 
3. การนําข*อมูลมาวิเคราะห�และ

หาแนวทางพัฒนา 
 
4. การจัดประชุมเครือข"ายและ

พัฒนาบุคลากร 
 
5. การจัดต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินและติดตามผล 

1. การจัดโครงการส"งเสริม
นวัตกรรมเชิงพุทธ 

 
2. การจัดการศึกษาวิจัย  
    และการประกวด 
 
3. การส"งเสรมิบุคลากร 

ให*ได*รับการศึกษา 
 
4. การนําเทคโนโลยีมาใช* 

ในการเผยแพร" 
 
5. การจัดต้ังคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินและติดตามผล 
 



๑๖๑ 
 

1) ด�านการร(วมมือภาคีเครือข(ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด

สัมฤทธิ์ผล ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.24) เม่ือพิจารณา
ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละ
ด*าน คือ การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย (.785**) และการรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*อ่ืน (.647**) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน ประชุม
ชี้แจงให*รับทราบ ทําความเข*าใจ และร"วมกันแสดงความคิดเห็น ข*อเสนอแนะ ในการท่ีจะทําให*สําเร็จ
ตามเป�าหมาย บูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีมและมอบหมายภารกิจให*ชัดเจน จัด
กิจกรรมโครงการโดยมีเป�าหมายร"วมกับองค�กรเครือข"าย จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล จึงจะทําให*การร"วมมือภาคีเครือข"ายประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม ผู*วิจัยจึงได*สรุป
กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 4.๔  กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล 

 

๒) ด�านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมาก (Χ = 4.17) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การ
ปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย (.603**) และการรับฟkงความคิดเห็นของผู*อ่ืน (.703**) 
ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จะเกิดข้ึนได*ต*อง
มีการวางแผนการทํางานร"วมกันเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�” รักษา

ผลการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. การวางแผนกําหนดยุทธศาสตร�   
    เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน 
2. การประชุมช้ีแจงให*รับทราบ ทําความ

เข*าใจ และร"วมกันแสดงความคิดเห็น 
3. การบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางาน 

เป.นทีม และมอบหมายภารกิจให*ชัดเจน 
4. จัดกิจกรรมโครงการโดยมีเป�าหมาย  
    ร"วมกับองค�กรเครือข"าย 
5. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 และติดตามผล 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กร
ให*ทันสมัย 

๒. การรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน 



๑๖๒ 
 

ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร มีความเป.นธรรม โปร"งใส ตรวจสอบ
ได* รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม มอบหมายการทํางานท่ีสอดคล*อง 
เชื่อมโยง ไม"ก*าวก"ายหรือทับซ*อน จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล จึงจะทําให*การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม ผู*วิจัยจึงได*สรุปกรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๕  กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
 

๓) ด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 

การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมาก (Χ = 3.96) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การมี
ทรัพยากรพร*อมใช*งาน (.666**) และการแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม (.430**) ซ่ึงมีความ
สอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการ
จัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บรวบรวมสร*างเป.น
ฐานข*อมูลท่ีเข*าถึงได*อย"างเป.นระบบ ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*
ในการปฏิบัติงาน นําข*อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา จัด
ประชุมภาคีเครือข"าย จัดทําแผนงาน โครงการให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุง
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให*ได*รับความรู*ใหม" ๆ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล จึงจะทําให*การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม ผู*วิจัยจึง
ได*สรุปกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ดังนี้ 

 

ผลการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. การวางแผนการทํางานร"วมกัน   
    “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�” 
2. รักษาระเบยีบวินยั ปฏิบัติตามกฎกติกา 
    ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร 
3. มีความเป.นธรรม โปร"งใส ตรวจสอบได* 
4. รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาส 

 ให*ผู*ที่เกี่ยวข*องมีส"วนร"วม 
5. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 และติดตามผล 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กร
ให*ทันสมัย 

๒. การรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน 



๑๖๓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 4.๖  กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 

  

4) ด�านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให�ทันสมัย 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ

นวัตกรรมให*ทันสมัย ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.24) เม่ือ
พิจารณาค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูง
ท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่ง (.544**) และการพูดในสิ่งท่ีเป.น
ประโยชน�กับผู*ร"วมงาน (.706**) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการจัดทําโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิง
พุทธ โดยผู*เรียนต*องลงมือปฏิบัติเอง เป.นองค�ความรู*ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) จัด
การศึกษา การวิจัย การประกวด เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ โดยเป�ดโอกาส
ให*องค�กรหรือบุคคลมีส"วนร"วมอย"างหลากหลาย เพ่ือจะได*ปรับปรุงให*สอดคล*องกับบริบททางสังคม
และทันสมัย ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษา อบรมเรียนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทาง นโยบาย
การพัฒนาท้ังทางโลกและทางธรรม นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" เช"น Facebook Line และ
Application ต"าง ๆ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล จึงจะทําให*การพัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย ประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม ผู*วิจัยจึงได*สรุปกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย ดังนี้ 

 
 
 
 

 

ผลการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. การจัดทําและจัดเก็บฐานข*อมูล   
    อย"างเป.นระบบ 
2. ส"งเสริมการนําเทคโนโลย ี
    มาใช*ในการปฏิบัติงาน 
3. นําข*อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง 
    ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา 
4. จัดทําแผนงาน โครงการให*ทันต"อ 

 การเปลียนแปลง และพัฒนาบุคลากร 
5. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 และติดตามผล 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน 

๒. การแบ"งปkนส่ิงของท่ีได*มา 
 โดยชอบธรรม 



๑๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4.๗ กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ 
และนวัตกรรมให*ทันสมัย 

 
ผลการสนทนากลุ(มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การวิเคราะห�ผลการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ครั้งท่ี 2 ท่ีได*จากการแจกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ�เชิงลึกเข*าสู"การสนทนากลุ"มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน 8 รูป/คน 
เพ่ือยืนยันการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การ
ปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ความคิดเห็นของผู*เชี่ยวชาญท่ีมีต"อการนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� พบว"า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. การจัดโครงการส"งเสริมนวัตกรรม 
 เชิงพุทธ 

2. การจัดการศึกษา การวิจยั การประกวด 
 เพื่อให*เกิดการพัฒนาหลักสูตร 

3. ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษา อบรม  
    เรียนรู*ถึงความเปล่ียนแปลง นโยบาย 

 การพัฒนาท้ังทางโลกและทางธรรม 
4. นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" 
5. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 และติดตามผล 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 

1. การมีเป�าหมายร"วม รวมนํ้าใจ 
 เป.นหน่ึงเดียว 

๒. การพูดในส่ิงท่ีเป.นประโยชน� 
 กับผู*ร"วมงาน 



๑๖๕ 
 

1) การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู(การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในภาพรวม 

ตารางท่ี 4.๕  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในภาพรวม 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต*อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป.นไปได* 

การใช*
ประโยชน� 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"าย 

ให*เกิดสัมฤทธ์ิผล 
4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
2. ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 4.88 0.35 4.88 0.35 4.85 0.35 4.85 0.35 
          

3. ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 4.83 0.36 4.80 0.39 4.85 0.35 4.88 0.35 
          

4. ด*านการพัฒนาหลักสตูรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมให*ทันสมัย 

4.88 0.35 4.77 0.42 4.75 0.46 4.88 0.35 

          
 รวม 4.83 0.36 4.80 0.39 4.83 0.36 4.87 0.35 
          

 

จากตารางท่ี 4.๕ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในภาพรวมของทุก
ด*าน พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป.นรายด*าน พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับ
มากท่ีสุดทุกด*าน 

2) ด�านการร(วมมือภาคีเครือข(ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล 

ตารางท่ี 4.๖  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต*อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป.นไปได* 

การใช*
ประโยชน� 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. การวางแผนกําหนดยุทธศาสตร� 

เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน 
4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 

          



๑๖๖ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. การประชุมช้ีแจงให*รับทราบ ทําความ
เข* า ใจและร" วมแสดงความคิดเ ห็น 
ข*อเสนอแนะ 

4.63 0.74 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
3. การบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกัน

ทํางานเป.นทีม และมอบหมายภารกิจ 
ให*ชัดเจน 

4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
4. 
 
 

๕. 

จัดกิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมาย 
ร"วมกันกับองค�กรเครือข"าย 
 
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
และตดิตามผล 

4.75 
 
 
4.88 

0.46 
 
 
0.35 

4.75 
 
 
4.75 

0.46 
 
 
0.46 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

          
 รวม 4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 
          

จากตารางท่ี ๔.๖ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการร"วมมือภาคี
เครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล ผลการวิจัย พบว"า 

ผลการประเมินระดับความถูกต�อง ในภาพรวมของระดับความถูกต*อง พบว"า มีค"าเฉลี่ย
อยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.75) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและติดตามผล มีค"าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.88) รองลงมา คือ การวางแผนกําหนดยุทธศาสตร�
โดยมีเป�าหมายสอดคล*องร"วมกัน การบูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีม และมอบหมาย
ภารกิจให*ชัดเจน และจัดกิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร"วมกันกับองค�กรเครือข"าย  
(Χ = 4.75) และค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด คือ การประชุมชี้แจงให*รับทราบ ทําความเข*าใจ และร"วมแสดง
ความคิดเห็น ข*อเสนอแนะ (Χ = 4.63) 

ผลการประเมินระดับความเหมาะสม ในภาพรวมของระดับความเหมาะสม พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.75) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับ 
มากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.75) 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
     ความ 
     ถูกต*อง 

ความ 
เหมาะสม 

      ความ 
    เป.นไปได* 

การใช* 
ประโยชน� 

      S.D
. 

  S.D
. 

    S.D.  S.D. 

          

ตารางท่ี ๔.๖  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร1การยกระดับกระบวนการบริหาร 
จัดการภายในสูDการปฏิบัติของคณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1 ดGานการรDวมมือภาคีเครือขDายใหGเกิด 
สัมฤทธิ์ผล (ตDอ) 



๑๖๗ 
 

ผลการประเมินระดับความเปlนไปได�ในการปฏิบัติ ในภาพรวมของระดับความเป.นไปได*
ในการปฏิบัติ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.88) 

ผลการประเมินระดับการใช�ประโยชน� ในภาพรวมของระดับการใช*ประโยชน� พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมาก
ท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.88) 

๓) ด�านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 4.๗  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต*อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป.นไปได* 

การใช*
ประโยชน� 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. การวางแผนการทํางานร"วมกัน 

เป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา 
ร"วมรับผลประโยชน�” 

4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
2. รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา 

ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร 
4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
3. มีความเป.นธรรม โปร"งใส  

และตรวจสอบได* 
4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
4. 
 
 

๕. 

รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู* 
ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม 
 
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
และตดิตามผล 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

4.75 
 
 
4.88 

0.46 
 
 
0.35 

4.75 
 
 
4.88 

0.46 
 
 
0.35 

          
 รวม 4.88 0.35 4.88 0.35 4.85 0.35 4.85 0.35 
          

 

จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลผลการวิจัย พบว"า 



๑๖๘ 
 

ผลการประเมินระดับความถูกต�อง ในภาพรวมของระดับความถูกต*อง พบว"า มีค"าเฉลี่ย
อยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด 
ทุกข*อ (Χ = 4.88) 

ผลการประเมินระดับความเหมาะสม ในภาพรวมของระดับความเหมาะสม พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับ 
มากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.88) 

ผลการประเมินระดับความเปlนไปได�ในการปฏิบัติ ในภาพรวมของระดับความเป.นไปได*
ในการปฏิบัติ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.85) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า 
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูงท่ีสุด (Χ = 4.88) คือ การวางแผนการทํางานร"วมกันอย"างเป.นข้ันเป.นตอน 
“ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�” รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข*อบังคับ
ขององค�กร มีความเป.นธรรม โปร"งใส ตรวจสอบได* และการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล ค"าเฉลี่ยรองลงมา (Χ = 4.75) คือ การรับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*อง
มีส"วนร"วม 

ผลการประเมินระดับการใช�ประโยชน� ในภาพรวมของระดับการใช*ประโยชน� พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.85) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูงท่ีสุด  
(Χ = 4.88) คือ การวางแผนการทํางานร"วมกันอย"างเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับ
ผลประโยชน�” รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร มีความเป.น
ธรรม โปร"งใส ตรวจสอบได* และการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล ค"าเฉลี่ย
รองลงมา (Χ = 4.75) คือ การรับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม 

๔) ด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 

ตารางท่ี 4.๘  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต*อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป.นไปได* 

การใช*
ประโยชน� 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. จัดทําและจัดเก็บฐานข*อมูล 

อย"างเป.นระบบ 
4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
2. ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช* 

ในการปฏิบัติงาน 
4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 4.88 0.35 

          
3. นําข*อมูลมาวิเคราะห� 

และหาแนวทางพัฒนา 
4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 4.88 0.35 

     
 

     



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. 
 
 

๕. 

จัดทําแผนงาน โครงการ ให*ทันต"อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาบุคลากร 
 
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
และตดิตามผล 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

4.75 
 
 
4.75 

0.46 
 
 
0.46 

4.88 
 
 
4.75 

0.35 
 
 
0.46 

4.88 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
0.35 

          
 รวม 4.83 0.36 4.80 0.39 4.85 0.35 4.88 0.35 
          

จากตารางท่ี ๔.๘ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๔.๐ ผลการวิจัย พบว"า 

ผลการประเมินระดับความถูกต�อง ในภาพรวมของระดับความถูกต*อง พบว"า มีค"าเฉลี่ย
อยู"ในระดับมากท่ีสุด ( Χ = 4.83) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูงท่ีสุด  
(Χ = 4.88) คือ การจัดทําและจัดเก็บฐานข*อมูลอย"างเป.นระบบ การจัดทําแผนงาน โครงการ ให*ทัน
ต"อการเปลี่ยนแปลง พร*อมกับการพัฒนาบุคลากร และการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล ค"าเฉลี่ยรองลงมา (Χ = 4.75) คือ ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช*ในการปฏิบัติงาน และ
การนําข*อมูลมาวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทางพัฒนา 

ผลการประเมินระดับความเหมาะสม ในภาพรวมของระดับความเหมาะสม พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.80) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูง
ท่ีสุด (Χ = 4.88) คือ การจัดทําและจัดเก็บฐานข*อมูลอย"างเป.นระบบ และส"งเสริมการนําเทคโนโลยี
มาใช*ในการปฏิบัติงาน ค"าเฉลี่ยรองลงมา (Χ = 4.75) คือ การนําข*อมูลมาวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนา การจัดทําแผนงาน โครงการ ให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง พร*อมกับการพัฒนาบุคลากร และการ
จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล 

ผลการประเมินระดับความเปlนไปได�ในการปฏิบัติ ในภาพรวมของระดับความเป.นไปได*
ในการปฏิบัติ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.85) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า 
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูงท่ีสุด (Χ = 4.88) คือ การจัดทําและจัดเก็บฐานข*อมูลอย"างเป.นระบบ ส"งเสริม
การนําเทคโนโลยีมาใช*ในการปฏิบัติงาน การนําข*อมูลมาวิเคราะห�เพ่ือหาแนวทางพัฒนา และการ
จัดทําแผนงาน โครงการ ให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง พร*อมกับการพัฒนาบุคลากร ค"าเฉลี่ยรองลงมา  
(Χ = 4.75) คือ การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล 
  

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
     ความ 
     ถูกต*อง 

ความ 
เหมาะสม 

      ความ 
    เป.นไปได* 

การใช* 
ประโยชน� 

      S.D
. 

  S.D
. 

    S.D.  S.D. 

          

ตารางท่ี 4.๘  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ (ต"อ) 

 



๑๗๐ 
 

ผลการประเมินระดับการใช�ประโยชน� ในภาพรวมของระดับการใช*ประโยชน� พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับ 
มากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.88) 

๕) ด�านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให�ทันสมัย 

ตารางท่ี 4.๙  ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชาการให*ทันสมัย 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ความ 
ถูกต*อง 

ความ
เหมาะสม 

ความ 
เป.นไปได* 

การใช*
ประโยชน� 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
1. จัดโครงการส"งเสรมินวัตกรรมเชิงพุทธ 

โดยเป.นกระบวนการเรยีนรู*ท่ีต*องลงมือ 
ปฏิบัติด*วยตนเอง 

4.88 0.35 4.88 0.35 4.75 0.46 4.88 0.35 

          
2. จัดการศึกษา วิจัย การประกวด 

เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตร 
และมีนวัตกรรมใหม" ๆ 

4.88 0.35 4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 

          
3. ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รบัการศึกษา 

อบรมเรยีนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง 
ทิศทาง นโยบาย ท้ังทางโลกและ 
ทางธรรม 

4.88 0.35 4.75 0.46 4.75 0.46 4.88 0.35 

          
4. 
 
 
 

๕. 

นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" 
เช"น Facebook Line และ 
Application ต"าง ๆ 
 
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
และตดิตามผล 

4.88 
 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
 
0.35 

4.75 
 
 
 
4.75 

0.46 
 
 
 
0.46 

4.75 
 
 
 
4.75 

0.46 
 
 
 
0.46 

4.88 
 
 
 
4.88 

0.35 
 
 
 
0.35 

          
 รวม 4.88 0.35 4.77 0.42 4.75 0.46 4.88 0.35 
          
          

จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ด*านการพัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให*ทันสมัย ผลการวิจัย พบว"า 



๑๗๑ 
 

ผลการประเมินระดับความถูกต�อง ในภาพรวมของระดับความถูกต*อง พบว"า มีค"าเฉลี่ย
อยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด 
ทุกข*อ (Χ = 4.88) 

ผลการประเมินระดับความเหมาะสม ในภาพรวมของระดับความเหมาะสม พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.77) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับสูง
ท่ีสุด (Χ = 4.88) คือ การจัดโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป.นกระบวนการเรียนรู*ท่ีต*อง
ลงมือปฏิบัติด*วยตนเอง ค"าเฉลี่ยรองลงมา (Χ = 4.75) คือ การจัดการศึกษา วิจัย การประกวด 
เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษา อบรมเรียนรู*
ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทาง นโยบาย ท้ังทางโลกและทางธรรม การนําเทคโนโลยีมาใช*ในการ
เผยแพร" เช"น Facebook Line Application ต"าง ๆ และการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล 

ผลการประเมินระดับความเปlนไปได�ในการปฏิบัติ ในภาพรวมของระดับความเป.นไปได*
ในการปฏิบัติ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.75) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.75) 

ผลการประเมินระดับการใช�ประโยชน� ในภาพรวมของระดับการใช*ประโยชน� พบว"า มี
ค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.88) เม่ือพิจารณาเป.นรายข*อ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับ 
มากท่ีสุดทุกข*อ (Χ = 4.88) 

จากการสนทนากลุ"มเฉพาะ ผู*วิจัยได*สรุปการวิเคราะห�การนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ท่ีได*จากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ�เชิงลึกแล*วเข*าสู"การสนทนากลุ"มเฉพาะ 
ดังนี้ เพ่ือยืนยันการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน
สู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ความคิดเห็นของผู*เชี่ยวชาญท่ีมีต"อการนําเสนอผลการนํา
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ในประเด็นท่ีว"าการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� มีระดับความถูกต*อง ความเหมาะสม ความ
เป.นไปได*ในการปฏิบัติ และการใช*ประโยชน� ซ่ึงผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ใน
ภาพรวมของทุกด*าน มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป.นรายด*านท้ัง ๔ ด*าน คือ 
ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิดสัมฤทธิ์ผล ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ด*านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ๔.๐ ด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให*ทันสมัย มีค"าเฉลี่ยอยู"
ในระดับมากท่ีสุดทุกด*าน และมีข*อเสนอแนะเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ด*วยหลักอารยวัฒิ 
๕ ซ่ึงเป.นหลักธรรมท่ีนําไปสู"ความเจริญอย"างประเสริฐ ได*แก" ๑) ศรัทธา ปลูกฝkงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ให*หลักความจริง ความดีงามด*วยเหตุผล ๒) ศีล ส"งเสริมความประพฤติดี มีวินัย 
เลี้ยงชีพสุจริต ๓) สุตะ ส"งเสริมการเรียนรู*ด*วยพุทธปkญญา ๔) จาคะ สร*างสังคมแห"งการบังปkน 
เสียสละ เอ้ือเฟ��อ มีน้ําใจ ๕) ปkญญา สร*างสรรค�สังคมแห"งการเรียนรู*และการดําเนินชีวิตด*วยพุทธ
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ปkญญา และใช*หลักสาราณียธรรม ๖ ซ่ึงเป.นหลักธรรมในการพัฒนาบริหารจัดการองค�กร ไปขับเคลื่อน
แผนงาน โครงการต"าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร�ในแต"ละด*าน เช"น โครงการและกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ๑) โครงการส"งเสริมความร"วมมือภาคีเครือข"าย ได*แก" โครงการวัด ประชา รัฐ สร*างสุข มี
ตัวชี้วัด คือ จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนขององค�กรภาครัฐ สถานศึกษา เอกชนและเครือข"ายและประชาชนท่ีมีจิต
อาสาเข*ามามีส"วนร"วมในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ๒) โครงการพัฒนาระบบการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ได*แก" โครงการฝ�กอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีวัด มีตัวชี้วัด คือ 
ร*อยละของกระบวนการทํางานคณะสงฆ� ได*รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ๓) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ได*แก" โครงการจัดทํา Smart Card 
Smart Buddhism สู"พระพุทธศาสนา 4.0 (ฐานข*อมูลศาสนบุคคล) มีตัวชี้วัด คือ ร*อยละของความ
พร*อมใช*สารสนเทศเชิงพุทธ (องค�ความรู* ผู*นํา องค�กร  กิจกรรมเชิงพุทธ) ๔) โครงการพัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย ได*แก" โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมเชิงพุทธ มีตัวชี้วัด คือ 
ร*อยละและจํานวนหลักสูตรและกิจกรรมเชิงพุทธท่ีเป.นนวัตกรรมเชิงสังคม๑๙ 

4.5 องค�ความรู�ที่ได�จากการวิจัย 

การศึกษาวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"
การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู*วิจัยได*ออกแบบการวิจัยเป.น ๓ ระยะ โดยในระยะท่ี 1 
เป.นการวิจัยเชิงเอกสารด*วยการวิเคราะห� แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องเพ่ือหา
ปkจจัยเชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� และนํามาพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลของการวิเคราะห� 
สังเคราะห� จึงนําไปสู"การวิจัยในระยะท่ี 2 เป.นการวิจัยเชิงปริมาณจากการวิเคราะห�ข*อมูล
แบบสอบถามจากกลุ"มตัวอย"าง ๑๕ อําเภอในจังหวัดนครสวรรค� จํานวน ๔๒0 ชุด แล*วนํามาวิเคราะห�
ข*อมูลเชิงปริมาณ ใช*การวิเคราะห�ด*วยสถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ*างอิงและการวิเคราะห�สมการ
โครงสร*างด*วยโปรแกรมลิสเรล (SEM) เพ่ือนําผลท่ีได*มาการสังเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� ในการวิจัยระยะท่ี 3 ช"วงท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนํา
แผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก กับผู*ให*ข*อมูลสําคัญ จํานวน ๑7 รูป/คน เพ่ือนําผลท่ีได*มา
สังเคราะห�และพัฒนากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในช"วงท่ี 2 และยืนยันกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การ
ปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� โดยการสนทนากลุ"มเฉพาะกับผู*เชี่ยวชาญ จํานวน 8 รูป/คน 
เพ่ือสังเคราะห�เป.นกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ

                                                           

๑๙
 การสนทนากลุ"มเฉพาะ, ห*องประชุมสํานักงานวิทยาเขตนครสวรรค� มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค�, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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บริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ซ่ึงผู*วิจัยได*สรุปองค�ความรู*จากการ
วิจัย ดังนี้ 

4.๕.1 องค�ความรู�ท่ีได�จากผลการวิจัย 

ผู*วิจัยได*สรุปผลจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ�เชิงลึก และการพัฒนาโมเดล
การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�ใน
จังหวัดนครสวรรค� ดังนี้ 
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แผนภาพที่ ๔.๘  องค#ความรู'ที่ได'จากผลการวิจัย 

การนําแผนยุทธศาสตร�สู(การปฏบิัติ 

การร(วมมือภาคี
เครือข(าย 

1. การวางแผนกําหนด 
    ยุทธศาสตร� 
2. การประชุมชี้แจง 
3. การบูรณาการทุกภาคส"วน 
4. การจัดกิจกรรมโครงการ  
    โดยมีเป�าหมายร"วม 
5. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
    ตรวจประเมินและ 
    ติดตามผล 

การพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

1. การร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับ 
    ผลประโยชน� 
2. การรักษาระเบียบวินัย 
3. การมีความเป.นธรรม 
    โปร"งใส ตรวจสอบได* 
4. การรับฟkงความคิดเห็น 
    และการมีส"วนร"วม 
5. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
    ตรวจประเมินและ 
    ติดตามผล 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. การจัดทําและจัดเก็บ 
    ฐานข*อมูลอย"างเป.นระบบ 
2. การส"งเสริมการนํา 
    เทคโนโลยีมาใช*ในการ 
    ปฏิบัติงาน 
3. การนําข*อมูลมาวิเคราะห� 
    และหาแนวทางพัฒนา 
4. การจัดประชุมเครือข"าย 
    และพัฒนาบุคลากร 
5. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
    ตรวจประเมินและ 
    ติดตามผล 
 

การพัฒนา 
หลักสูตรเชิงพุทธ 

1. การจัดโครงการส"งเสริม 
    นวัตกรรมเชิงพุทธ 
2. การจัดการศึกษาวิจัย  
    และการประกวด 
3. การส"งเสริมบุคลากร 
    ให*ได*รับการศึกษา 
4. การนําเทคโนโลยีมาใช* 
    ในการเผยแพร" 
5. การจัดตั้งคณะกรรมการ 
    ตรวจประเมินและ 
    ติดตามผล 
 

1. การปรับโครงสร*างการ
บริหารองค�กรให*ทันสมัย 

2. การรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*ร"วมงาน 

การร(วมมือภาคี
เครือข(าย 

1. การปรับโครงสร*างการ
บริหารองค�กรให*ทันสมัย 

2. การรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*ร"วมงาน 

การพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

1. การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน 
2. การแบ"งปkนสิ่งของที่ได*มา

โดยชอบธรรม 

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. การมีเป�าหมายร"วม  
    รวมน้ําใจเป.นหนึ่งเดียว 
2. การพูดในสิ่งที่เป.นประโยชน�

กับผู*ร"วมงาน 
 

การพัฒนา 
หลักสูตรเชิงพุทธ 

 
โครงการส"งเสริมหลักสูตรเชิงพุทธ 
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จากแผนภาพท่ี ๔.๘  องค�ความรู*ท่ีได*จากการวิจัย คือ โมเดลการนําแผนยุทธศาสตร� 
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�ในจังหวัดนครสวรรค� ซ่ึง
ได*ผลจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ�เชิงลึกในแต"ละด*าน ดังนี้   

๑) ด�านการร(วมมือภาคีเครือข(ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด

สัมฤทธิ์ผล ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.24) เม่ือพิจารณา
ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละ
ด*าน คือ การปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย (.785**) และการรับฟkงความคิดเห็นของ
ผู*อ่ืน (.647**) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมายให*สอดคล*องร"วมกัน ประชุม
ชี้แจงให*รับทราบ ทําความเข*าใจ และร"วมกันแสดงความคิดเห็น ข*อเสนอแนะ ในการท่ีจะทําให*สําเร็จ
ตามเป�าหมาย บูรณาการทุกภาคส"วน ร"วมกันทํางานเป.นทีมและมอบหมายภารกิจให*ชัดเจน จัด
กิจกรรมโครงการโดยมีเป�าหมายร"วมกับองค�กรเครือข"าย และจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล จึงจะทําให*การร"วมมือภาคีเครือข"ายประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม 

๒) ด�านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมาก (Χ = 4.17) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การ
ปรับโครงสร*างการบริหารองค�กรให*ทันสมัย (.603**) และการรับฟkงความคิดเห็นของผู*อ่ืน (.703**) 
ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จะเกิดข้ึนได*ต*อง
มีการวางแผนการทํางานร"วมกันเป.นข้ันเป.นตอน “ร"วมคิด ร"วมทํา ร"วมรับผลประโยชน�” รักษา
ระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข*อบังคับขององค�กร มีความเป.นธรรม โปร"งใส ตรวจสอบ
ได* รับฟkงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องมีส"วนร"วม มอบหมายการทํางานท่ีสอดคล*อง 
เชื่อมโยง ไม"ก*าวก"ายหรือทับซ*อน และจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล จึงจะทําให*
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม 

๓) ด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมาก (Χ = 3.96) เม่ือพิจารณาค"าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูงท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การมี
ทรัพยากรพร*อมใช*งาน (.666**) และการแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม (.430**) ซ่ึงมีความ
สอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการ
จัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บรวบรวมสร*างเป.น
ฐานข*อมูลท่ีเข*าถึงได*อย"างเป.นระบบ ส"งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*
ในการปฏิบัติงาน นําข*อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ"อน จุดแข็ง ปkญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา จัด
ประชุมภาคีเครือข"าย จัดทําแผนงาน โครงการให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุง
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เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให*ได*รับความรู*ใหม"ๆ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและ
ติดตามผล จึงจะทําให*การพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม 

4) ด�านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให�ทันสมัย 
การวิจัย “การนําแผนยุทธศาสตร�สู"การปฏิบัติ” ด*านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ

นวัตกรรมให*ทันสมัย ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว"า มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.24) เม่ือ
พิจารณาค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สันระหว"างตัวแปร พบว"า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�สูง
ท่ีสุดในแต"ละด*าน คือ การมีเป�าหมายร"วม รวมน้ําใจเป.นหนึ่ง (.544**) และการพูดในสิ่งท่ีเป.น
ประโยชน�กับผู*ร"วมงาน (.706**) ซ่ึงมีความสอดคล*องกับผลการสัมภาษณ�เชิงลึก พบว"า การพัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย จะเกิดข้ึนได*ต*องมีการจัดทําโครงการส"งเสริมนวัตกรรมเชิง
พุทธ โดยผู*เรียนต*องลงมือปฏิบัติเอง เป.นองค�ความรู*ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) จัด
การศึกษา การวิจัย การประกวด เพ่ือให*เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม" ๆ โดยเป�ดโอกาส
ให*องค�กรหรือบุคคลมีส"วนร"วมอย"างหลากหลาย เพ่ือจะได*ปรับปรุงให*สอดคล*องกับบริบททางสังคม
และทันสมัย ส"งเสริมบุคลากรให*ได*รับการศึกษา อบรมเรียนรู*ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทาง นโยบาย
การพัฒนาท้ังทางโลกและทางธรรม นําเทคโนโลยีมาใช*ในการเผยแพร" เช"น Facebook Line และ
Application ต"าง ๆ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผล จึงจะทําให*การพัฒนาหลักสูตร
เชิงพุทธและนวัตกรรมให*ทันสมัย ประสบผลสําเร็จอย"างเป.นรูปธรรม 

การประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ในภาพรวมของทุกด*าน มีค"าเฉลี่ยอยู"ใน
ระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป.นรายด*านท้ัง ๔ ด*าน คือ ด*านการร"วมมือภาคีเครือข"ายให*เกิด
สัมฤทธิ์ผล ด*านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ด*านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ ด*านการพัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให*ทันสมัย มีค"าเฉลี่ยอยู"ในระดับมากท่ีสุดทุกด*าน และมี
ข*อเสนอแนะเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ด*วยหลักอารยวัฒิ ๕ ซ่ึงเป.นหลักธรรมท่ีนําไปสู"
ความเจริญอย"างประเสริฐ ได*แก" ๑) ศรัทธา ปลูกฝkงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให*หลักความจริง ความ
ดีงามด*วยเหตุผล ๒) ศีล ส"งเสริมความประพฤติดี มีวินัย เลี้ยงชีพสุจริต ๓) สุตะ ส"งเสริมการเรียนรู*
ด*วยพุทธปkญญา ๔) จาคะ สร*างสังคมแห"งการแบ"งปkน เสียสละ เอ้ือเฟ��อ มีน้ําใจ ๕) ปkญญา สร*างสรรค�
สังคมแห"งการเรียนรู*และการดําเนินชีวิตด*วยพุทธปkญญา และใช*หลักสาราณียธรรม ๖ ซ่ึงเป.น
หลักธรรมในการพัฒนาบริหารจัดการองค�กรไปขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต"าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร�ในแต"ละด*าน 

๔.๔.๒ องค�ความรู�ท่ีได�จากการสังเคราะห� 

ผู*วิจัยได*ดําเนินการวิเคราะห�ผลการวิจัยและนํามาสังเคราะห�เพ่ือนําไปเป.นรูปแบบ และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการร"วมระหว"างคณะสงฆ� ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือเป.นแนวทาง
ในการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค� เกิดการพัฒนาอย"างเป.นรูปธรรม และรอบด*าน ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี ๔.๙  โมเดลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
สู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� (นวโมเดล) 

จากแผนภาพท่ี ๔.๙ โมเดลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู"การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� (นวโมเดล) เป.นการนําหลักธรรมเข*ามา
เป.นส"วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการต"าง ๆ ของคณะสงฆ� ภาครัฐ-เอกชน และชุมชน ประกอบด*วย 
๓ ส"วนสําคัญ คือ 

ส(วนท่ี ๑ ป&จจัย-ส(งเสริมความสําเร็จ 
ป – ป&จจัย ประกอบด*วย 
๑) มีเปqาหมายร(วม รวมน้ําใจเปlนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป.นการแสดงให*เห็นถึงความ

เป.นเอกภาพในการทํางาน แม*จะมีความคิดเห็นแตกต"างกันบ*าง แต"ก็มีความชัดเจนในเป�าหมายหลัก
เหมือนกัน และแสดงความพร*อมเพรียงท่ีจะเสียสละความสุขส"วนตัวเพ่ือประโยชน�ส"วนรวม ดังพระ
พุทธพจน�ท่ีว"า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร*อมเพรียงของหมู"คณะนํามาซ่ึงความสุข 

๒) พัฒนาความเช่ียวชาญทุก ๆ ด�าน เพ่ือให*ทันต"อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ปkจจุบัน ศาสนบุคคลทุกท"านต*องมีความพร*อมอยู"เสมอท่ีจะพัฒนาตนเองให*รู*เท"าทันการเปลี่ยนแปลง

ป – ป&จจัย 
๑. การมีเป�าหมายร"วมกัน 
๒. การพัฒนาความเช่ียวชาญ 
3. การปรับโครงสร*างองค�กร 
4. การมีทรัพยากรพร*อมใช*งาน 
5. การติดตามการดําเนินงาน 
 

ส – ส(งเสริม 

๑. ช"วยทําในส่ิงท่ีเป.นประโยชน� 
๒. การพูดส่ิงท่ีเป.นประโยชน� 
๓. คิดในส่ิงท่ีเป.นประโยชน� 
๔. การแบ"งปkนส่ิงท่ีได*มา 
๕. ความมีระเบียบวินยั 
๖. การรับฟkงความคิดเห็น 
    ของผู*อื่น 

 

ก – กลยุทธ� 
๑. การร"วมมือภาคีเครือข"าย 
๒. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๔. การพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 

บวร – โครงการต(าง ๆ ตามภาระงานของคณะสงฆ� ๖+๑ ด�าน 

บ – บ�าน ชุมชน ว – วัด คณะสงฆ� ร – ภาครฐั เอกชน 

กการนําแผนยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติาร 
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ของสังคมโลก อันจะส"งผลกระทบต"อการดํารงอยู" และการเผยแผ"พระพุทธศาสนา เพราะเม่ือใดท่ีเรา
หยุดการพัฒนา แสดงว"า เรากําลังถอยหลัง หรือช*ากว"าคนอ่ืนไปหนึ่งก*าวเสมอ 

๓) ปรับโครงสร�างการบริหารองค�กรให�ทันสมัย โดยเริ่มต*นจากการบริหารจัดการใน
ระดับท*องถ่ิน คือ ระดับวัดให*มีการบริหารงานท่ีคล"องตัว แต"ทรงประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๔) ทรัพยากรพร�อมใช�งาน หมายรวมท้ังทรัพยากรบุคคล อันเป.นทรัพยากรท่ีทรงคุณค"า
ท่ีสุดในการพัฒนา เพราะหากทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพเเล*ว การพัฒนาก็จะประสบกับปkญหา
อุปสรรคอีกนานับประการ แต"ถ*าทรัพยากรบุคคลเปl�ยมคุณภาพ การบริหารจัดการต"าง ๆ ก็จะ
สามารถดําเนินไปได*อย"างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"างจํากัดนํามาใช*ให*เกิด
ประโยชน�อย"างคุ*มค"า 

๕') ติดตามการดําเนินการอย(างใกล�ชิด เม่ือมีการทํางานไม"ว"าประเภทใดก็ตาม ต*องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกข้ันตอน เพ่ือตรวจสอบความถูกต*อง ป�องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ความพลั้งเผลอ เป.นการแสดงออกถึงความโปร"งใส ตรวจสอบได*ตามหลักธรรมาภิบาล แล*วนําผลท่ี
ได*มาปรับปรุงแก*ไขในการดําเนินการต"อไปในอนาคต 

ส – ส(งเสริม หมายถึง หลักธรรมท่ีเสริมสร*างความสัมพันธ�กับผู*อ่ืน ท้ังท่ีเป.นผู*ร"วมงาน 
ร"วมกิจการ ร"วมชุมชน และญาติร"วมครอบครัว ประกอบด*วย 

๑) เมตตากายกรรม คือ การแสดงไมตรีและความหวังดีต"อผู*ร"วมงาน ร"วมกิจการ ร"วม
ชุมชน ด*วยการช"วยเหลือกิจธุระต"าง ๆ ด*วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาท่ีสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกัน ท้ังต"อหน*าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การพูดในสิ่งท่ีเป.นประโยชน� หรือการแนะนําตักเตือนกันด*วย
ความหวังดีต"อผู*ร"วมงาน ร"วมกิจการ ร"วมชุมชน ด*วยวาจาอันสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ท้ัง
ต"อหน*าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การคิดทําสิ่งท่ีเป.นประโยชน�ต"อผู*ร"วมงาน ร"วมกิจการ ร"วมชุมชน 
มองกันในแง"ดี มีหน*าตายิ้มแย*มแจ"มใสต"อกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การแบ"งปkนสิ่งของท่ีได*มาโดยชอบธรรม แม*เป.นของเล็กน*อยก็
แจกจ"ายให*ได*มีส"วนร"วมใช*สอยบริโภคท่ัวกัน 

๕) สีลสามัญญตา คือ การมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส"วนรวม 
ไม"ทําตนให*เป.นท่ีน"ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก"หมู"คณะ 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา การเคารพรับฟkงความคิดเห็นของผู*ร"วมงาน มีความเห็นชอบร"วมกัน 
ตกลงกันได*ในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห"งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

ส(วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
ก – กลยุทธ� แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให*บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว*

ขององค�การอย"างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความ
เหมาะสมกับสภาวะแวดล*อมและทรัพยากร 

๑) ร(วมมือภาคีเครือข(ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล คือ การสร*างและการพัฒนาความร"วมมือ
ระหว"างองค�กรทางศาสนากับองค�กรต"าง ๆ เช"น สถานศึกษา หน"วยงานภาครัฐ และเอกชน 
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๒) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล คือ การพัฒนากระบวนการทํางาน โดยปรับปรุงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๓) พัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ คือ การพัฒนาการจัดทําฐานข*อมูลศาสนบุคคลของวัด 
ได*แก" พระสงฆ� สามเณร ไวยาวัจกร อุบาสก อุบาสิกา และการจัดทําฐานข*อมูลศาสนสมบัติ ได*แก" 
งบประมาณ บัญชีทรัพย�สิน พัสดุ 

๔) พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให�ทันสมัย คือ การปรับปรุงพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน และการเผยแผ"พระพุทธศาสนาให*ทันสมัย 

ส(วนท่ี ๓ เปqาหมาย คือ มุDงเนGนการพัฒนาขององค1กรคณะสงฆ1ใหGมีความเขGมแข็ง เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการตDาง ๆ ตามภาระงานของคณะสงฆ1 ๖+๑ ด*าน 

๑. ด'านการปกครอง คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1 มีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเชิงพุทธท่ีมีประสิทธิภาพ มีฐานขGอมูล องค1ความรูG และกระบวนการบริหารจัดการตาม
หลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และคําสั่ง/มติมหาเถรสมาคม รวมท้ัง มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ท่ีสรGางประโยชน1และความสุขใหGกับสังคม ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนา
องค1กรอยDางยั่งยืน โดยพระสงฆ1 ศาสนบุคคลไดGรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูGเชิงพุทธในอัตรา
ท่ีสูงข้ึน 

๒. ด'านศาสนศึกษา คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1  มีการพัฒนาการบริหารจัดการใน
การศึกษาบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มหาวิทยาลัยสงฆ1 และ
การศึกษาตามอัธยาศัยบูรณาการกันอยDางเป@นระบบ มีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการศึกษา ดGานพระพุทธศาสนาใหGมีคุณภาพและมาตรฐาน สDงเสริมและพัฒนา
บุคลากรดGานพระพุทธศาสนาใหGมีความม่ันคง โดยมีการสDงเสริมการอัตราการเรียนรูGพระปริยัติธรรม
และพระพุทธศาสนา 

๓. ด'านการเผยแผ8 คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1 มีการพัฒนาสถาบันเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ดGาน การประชาสัมพันธ1และเผยแผDพระพุทธศาสนา เชDน พระนักเผยแผD พระสอนศีลธรรม พระธรรม
ทูต พระธรรมทูตสายตDางประเทศ พระวิปIสสนาจารย1 มีการรณรงค1 จัดกิจกรรม สนับสนุน สรGาง
เครือขDายการประชาสัมพันธ1และเผยแผDขDาวสารกิจการงานพระพุทธศาสนาและศาสนาสัมพันธ1อยDาง
สรGางสรรค1และตDอเนื่อง โดยมุDงเนGนใหGภาคีเครือขDายภาครัฐ เอกชน องค1กรวัฒนธรรมและชาวพุทธเขGา
มามีสDวนรDวมใน การสรGางเสริมสรGางศรัทธาและปลูกปIญญาในทางพระพุทธศาสนา 

๔. ด'านสาธารณูปการ คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1  ไดGมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ       
การบริหารการจัดการศาสนสมบัติของวัด พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการศาสน
สมบัติของวัด มีการทํานุบํารุงศาสนาสถาน สDงเสริม สนับสนุนและอนุรักษ1พุทธศิลปกรรมโบราณสถาน 
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานใหGเป@นสถานท่ีเอ้ือตDอการปฏิบัติศาสนกิจ
ของคณะสงฆ1และเป@นสถานท่ีสัปปายะของพุทธศาสนิกชนในรูปแบบของ Knowledge & 
Meditation Center, Green and Clean Center วัดตGนแบบสุขภาวะ เป@นตGน โดยมีแหลDงเรียนรูG
พระพุทธศาสนาของวัดเพ่ิมข้ึน 

๕. ด'านศึกษาสงเคราะห# คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1  มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนธรรมศึกษา หลักสูตรพระพุทธศาสนาวันอาทิตย1 และหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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มีการจัดต้ังและบริหารกองทุนสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห1เพ่ือใหGการสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร 
เด็ก เยาวชน ในการเผยแผDและเรียนรูGพระพุทธศาสนา โดยสรGางเครือขDายการทํางานรDวมกับหนDวยงาน
ท่ีเก่ียวขGอง 

๖. ด'านสาธารณสงเคราะห# คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1 มีการพัฒนาระบบและกลไก
ภารกิจดGานการสาธารณสงเคราะห1 ใหGเป@นรูปธรรม สDงเสริมและสนับสนุนพระสงฆ1นักพัฒนาใหGทํางาน
รDวมกับเครือขDายทุกภาคสDวนท้ังภาครัฐและเอกชนในการสงเคราะห1ชDวยเหลือประชาชน ผูGประสบภัย 
การสDงเสริมสัมมาชีพใหGกับชุมชน มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการสาธารณสงเคราะห1 และจัดใหGมีสถาบัน
ทางการเงินเพ่ือสนับสนุนงานดGานสาธารณสงเคราะห1 โดยมุDงเนGนการสDงเสริมการเรียนรูG การสรGาง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเพ่ิมความสุขเชิงพุทธของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค1 

๗. ด'านการพัฒนาพุทธมณฑลและกิจการท่ัวไป คณะสงฆ1จังหวัดนครสวรรค1 มีสDวนรDวม
ในการพัฒนาพุทธมณฑลของคณะสงฆ1เพ่ือใหGเป@นศูนย1กลางพระพุทธสาสนาในระดับชาติและ
นานาชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม มีผลงานการดําเนินกิจการพระพุทธศาสนาอยDางสรGางสรรค1 มี
นวัตกรรมการเรียนรูGและการเผยแผDเชิงพุทธ และสนับสนุนภาคีเครือขDายทางพระพุทธศาสนา 
(Buddhism Think Tank) ในการสรGางสรรค1สังคมแหDงการเก้ือกูล เพ่ือการจัดการและคุGมครองชีวิตท่ี
ดีรDวมกัน  

 

 

                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร

จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือวิเคราะห�
ความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�กับข4อมูลเชิงประจักษ� 
2) เพ่ือวิเคราะห�กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� และ 3) เพ่ือนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค�  

ผู4วิจัยได4กําหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ เป9นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจกลุ$มตัวอย$างจากพระสงฆ�ในพ้ืนท่ี ๑๕ อําเภอของจังหวัด
นครสวรรค� จํานวน ๔๒๐ รูป เก็บรวบรวมข4อมูลโดยใช4แบบสอบถามซ่ึงมีค$าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ
เท$ากับ ๐.๙๘๕ วิเคราะห�ข4อมูลโดยใช4โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� สถิติพรรณนา
ท่ีใช4 ได4แก$ ค$าความถ่ี ค$าร4อยละ ค$าเฉลี่ย และค$าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร4าง และการวิจัยเชิงคุณภาพด4วยการสัมภาษณ�เชิงลึก กับผู4ให4ข4อมูล
สําคัญซ่ึงเป9นผู4ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๗ รูป/คน โดยใช4แบบสัมภาษณ�ท่ีมีโครงสร4างซ่ึงมีค$าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหาเท$ากับ ๑ เพ่ือนํามาสังเคราะห�เป9นกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ และประเมินผลด4าน
ความถูกต4อง ความเหมาะสม ความเป9นไปได4ในการปฏิบัติ และการใช4ประโยชน�ด4วยของผู4เชี่ยวชาญ
ด4านต$าง ๆ จํานวน ๘ รูป/คน ผลการประเมินอยู$ในเกณฑ�อยู$ในระดับมากท่ีสุดทุกด4าน เพ่ือนําไป
พัฒนากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� และใช4เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหาเชิงพรรณนา 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ข�อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู4วิจัยจะกล$าวถึงประเด็นต$าง ๆ ท่ีสําคัญในการนําแผนยุทธศาสตร�

การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� โดยสรุป
ตามลําดับดังนี้ 

5.1.1 การวิเคราะห"ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ"เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัด
นครสวรรค"กับข�อมูลเชิงประจักษ" 

ผู4วิจัยออกแบบเป9นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค� 
ยืนยันและทดสอบความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข4อมูลเชิงประจักษ� เครื่องมือท่ี
ใช4ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห�ข4อมูลเบ้ืองต4น สถิติท่ีใช4ในการ
วิเคราะห�ข4อมูล ประกอบด4วยสถิติเชิงบรรยาย ได4แก$ ความถ่ี ร4อยละ ค$าเฉลี่ย (Mean) ส$วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรท่ีใช4ในการวิจัย 
และการวิเคราะห�ข4อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�การวิจัย โดยใช4การวิเคราะห�เส4นทางอิทธิพล (Path 
Analysis) และการวิเคราะห�โมเดลสมการโครงสร4าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยจําแนกรายละเอียดแต$ละประเด็น ดังนี้ 

1) การวิเคราะห"ค.าสถิติพ้ืนฐานข�อมูลท่ัวไปของกลุ.มตัวอย.าง 
ผลการวิเคราะห�ค$าสถิติพ้ืนฐานข4อมูลท่ัวไปของกลุ$มตัวอย$างท่ีตอบแบบสอบถาม 

จําแนกได4ดังนี้ อายุของผู4ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ คือ ๒๕-๓๕ ปk จํานวน ๑๓๖ รูป คิดเป9นร4อยละ 
32.๔0 พรรษาของผู4ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ คือ น4อยกว$า ๕ พรรษา จํานวน ๑๕๗ รูป คิดเป9น
ร4อยละ 3๗.๔0 วุฒิการศึกษานักธรรมของผู4ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ คือ นักธรรมชั้นเอก จํานวน 
๓๒๖ รูป คิดเป9นร4อยละ ๗๗.๖0 วุฒิการศึกษาบาลีของผู4ตอบแบบสอบถามส$วนใหญ$ คือ ไม$มีวุฒิ
เปรียญธรรม จํานวน ๑๘๒ รูป คิดเป9นร4อยละ ๔๓.๓0 วุฒิการศึกษาสามัญของผู4ตอบแบบสอบถาม
ส$วนใหญ$ คือ ปริญญาตรี จํานวน ๑๘๗ รูป คิดเป9นร4อยละ ๔๔.๕0 

2) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ

ภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�มีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว$า 

การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติ
ของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�มีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� โดยพิจารณาจากค$าไค-
สแควร� มีค$าเท$ากับ 32.18 ท่ีองศาอิสระเท$ากับ ๒๓ และความน$าจะเป9น (p) เท$ากับ .๐๙๖ ค$ารากท่ี
สองของค$าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค$า (RMSEA) มีค$าเท$ากับ .๐๓๑ ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๒ ปpจจัยความสําเร็จมีอิทธิพลทางตรงต$อการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ขณะเดียวกัน
ก็มีอิทธิพลทางอ4อมต$อหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (สาราณียธรรม ๖) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว$า ความสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรปpจจัยความสําเร็จ (SUCC) กับการนําแผนยุทธศาสตร�



๑๘๓ 
 

สู$การปฏิบัติ (STRA) มีขนาดความสัมพันธ� = ๐.๖๗ แยกเป9นอิทธิพลทางตรง ๐.๐๗ อิทธิพลทางอ4อม 
๐.๖๐ เป9นอิทธิพลรวม ๐.๖๗ อิทธิพลทางตรง ทางอ4อมและอิทธิพลรวมส$งผลต$อการการนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ (STRA) อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .๐๑) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

3) การวิเคราะห"ค.าสถิติเบ้ืองต�นของตัวแปรสังเกตได�ในกรอบความสัมพันธ"เชิง
สาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของ 
คณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค" 

การวิเคราะห�ค$าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรท่ีใช4ในกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ มีตัว
บ$งชี้ท้ังหมด 1๕ ตัวแปร ท่ีใช4วัดตัวแปรแฝง ๓ ตัวแปร คือ 1) ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
(SUCC) 2) หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) 3) การนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
(STRA) โดยมีจุดมุ$งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได4แต$ละ
ตัว ค$าสถิติท่ีใช4 ได4แก$ ค$าเฉลี่ย (Χ ) ส$วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนตํ่าสุด (Min) คะแนนสูงสุด 
(Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค$าความเบ4 (Sk) และค$าความโด$ง (Ku) ผลการวิเคราะห� พบว$า  

ด�านป:จจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร" (SUCC) โดยภาพรวมพบว$า อยู$ใน
ระดับมาก (Χ = 4.07) และพิจารณาเป9นรายด4านพบว$า การติดตามการดําเนินงานอย$างใกล4ชิด 
(follow) มีค$าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (Χ = 4.28) รองลงมา คือ การมีเป�าหมายร$วม รวมน้ําใจเป9นหนึ่งเดียว 
(goal) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.17) ถัดจากรองลงมา คือ การพัฒนาความเชี่ยวชาญทุกๆ ด4าน (develop) 
มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.11) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การปรับโครงสร4างการบริหารองค�กรให4ทันสมัย 
(structure) มีค$าเฉลี่ย ( Χ = 4.09) และค$าเฉลี่ยน4อยท่ีสุด คือ การมีทรัพยากรพร4อมใช4งาน 
(resource) มีค$าเฉลี่ย ( Χ = 3.70) เม่ือพิจารณาค$าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว$า ตัวแปรมีการกระจายไม$ต$างกันมาก โดยมีค$าอยู$ระหว$างร4อยละ 11.03 – 15.41 เม่ือ
พิจารณาค$าความเบ4 (Sk) ของตัวแปร พบว$า ตัวแปรส$วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค$า
ความเบ4เป9นลบ) แสดงว$า ข4อมูลของตัวแปรส$วนมากสูงกว$าค$าเฉลี่ย ยกเว4นตัวแปร คือ การมี
ทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) มีการแจกแจงในลักษณะเบ4ขวา (ค$าความเบ4เป9นบวก) แสดงว$า 
ข4อมูลของตัวแปรนี้ตํ่ากว$าค$าเฉลี่ย และเม่ือพิจารณาค$าความโด$ง (Ku) พบว$า ตัวแปรส$วนมากมีโค4ง
การแจกแจงของข4อมูลในลักษณะตํ่ากว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งน4อยกว$า 0) แสดงว$าตัวแปรส$วนมากมี
การกระจายของข4อมูลมาก ยกเว4นตัวแปร คือ การมีเป�าหมายร$วม รวมน้ําใจเป9นหนึ่งเดียว (goal) มี
โค4งการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะสูงกว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งมากกว$า 0) แสดงว$าตัวแปรนี้มีการ
กระจายของข4อมูลน4อย 

ด�านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) โดยภาพรวมพบว$า อยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.26) และพิจารณาเป9นรายด4านพบว$า การมีความประพฤติตามระเบียบวินัย 
(behave) มีค$าเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 4.29) รองลงมา คือ การแบ$งปpนสิ่งของท่ีได4มาโดยชอบธรรม 
(share) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.28) ถัดจากรองลงมา คือ การเคารพรับฟpงความคิดเห็นของผู4ร$วมงาน 
(opinion) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.28) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การพูดในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน 
(speak) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.27) ถัดจากรองลงมาอีก คือ การคิดทําในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน 
(think) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.24) และค$าเฉลี่ยน4อยท่ีสุด คือ การช$วยเหลือกิจธุระของผู4ร$วมงาน (do)  



๑๘๔ 
 

มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.21) เม่ือพิจารณาค$าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว$า ตัวแปรมี
การกระจายไม$ต$างกันมาก โดยมีค$าอยู$ระหว$างร4อยละ 12.59 – 15.38 เม่ือพิจารณาค$าความเบ4 
(Sk) ของตัวแปร พบว$า ตัวแปรส$วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค$าความเบ4เป9นลบ) แสดงว$า 
ข4อมูลของตัวแปรส$วนมากสูงกว$าค$าเฉลี่ย ยกเว4นตัวแปร คือ การช$วยเหลือกิจธุระของผู4ร$วมงาน (do) 
มีการแจกแจงในลักษณะเบ4ขวา (ค$าความเบ4เป9นบวก) แสดงว$า ข4อมูลของตัวแปรนี้ตํ่ากว$าค$าเฉลี่ย 
และเม่ือพิจารณาค$าความโด$ง (Ku) พบว$า ตัวแปรส$วนมากมีโค4งการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะตํ่า
กว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งน4อยกว$า 0) แสดงว$าตัวแปรส$วนมากมีการกระจายของข4อมูลมาก ยกเว4น
ตัวแปร คือ การเคารพรับฟpงความคิดเห็นของผู4ร$วมงาน (opinion) มีโค4งการแจกแจงของข4อมูลใน
ลักษณะสูงกว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งมากกว$า 0) แสดงว$าตัวแปรนี้มีการกระจายของข4อมูลน4อย 

ด�านการนําแผนยุทธศาสตร"สู.การปฏิบัติ (STRA) โดยภาพรวมพบว$า อยู$ในระดับ
มาก ( Χ = 4.15) และพิจารณาเป9นรายด4านพบว$า การร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล 
(network) มีค$าเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.24) รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให4
ทันสมัย (innovation) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 4.24) ถัดจากรองลงมา คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 
(good) มีค$ า เฉลี่ ย  ( Χ = 4.17) และค$ า เฉลี่ ยน4อย ท่ีสุด  คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(information) มีค$าเฉลี่ย (Χ = 3.96) เม่ือพิจารณาค$าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว$า ตัวแปรมีการกระจายไม$ต$างกันมาก โดยมีค$าอยู$ระหว$างร4อยละ 9.16 – 12.37 เม่ือพิจารณา
ค$าความเบ4 (Sk) ของตัวแปร พบว$า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ4ซ4าย (ค$าความเบ4เป9นลบ) 
แสดงว$า ข4อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว$าค$าเฉลี่ย และเม่ือพิจารณาค$าความโด$ง (Ku) พบว$า ตัวแปร คือ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (information) และการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให4ทันสมัย 
(innovation) มีโค4งการแจกแจงของข4อมูลในลักษณะตํ่ากว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งน4อยกว$า 0) แสดง
ว$าตัวแปร 2 ตัวนี้มีการกระจายของข4อมูลมาก ยกเว4นตัวแปร คือ การร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิด
สัมฤทธิ์ผล (network) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) มีโค4งการแจกแจงของข4อมูลใน
ลักษณะสูงกว$าโค4งปกติ (ค$าความโด$งมากกว$า 0) แสดงว$าตัวแปร 2 ตัวนี้มีการกระจายของข4อมูลน4อย 

4) การวิเคราะห"ความสัมพันธ"ระหว.างตัวแปรสังเกตได�เพ่ือใช�สร�างเมทริกซ"
สหสัมพันธ"ในการวิเคราะห"การนําแผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.
การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค" 

ค$าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity ซ่ึงเป9นสถิติทดสอบสมมติฐานว$า เมทริกซ�
สหสัมพันธ�เป9นเมทริกซ�เอกลักษณ� (Identity Matrix) หรือไม$ มีค$าสถิติทดสอบเท$ากับ 9296.48  
(p= .000) แสดงว$า เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรสังเกตได4ท้ังหมดของกลุ$มตัวอย$างแตกต$าง
จากเมทริกซ�เอกลักษณ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และค$าดัชนีไกเซอร�-ไมเยอร�-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO) มีค$าเท$ากับ .84 โดยมีค$าเข4า
ใกล4 1 แสดงว$า ตัวแปรในข4อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ�กันเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห�โมเดลลิสเรล
ต$อไป 

เม่ือพิจารณาสหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรสังเกตได4จํานวน ๑๕ ตัวแปร พบว$า ความสัมพันธ�
ร ะหว$ า ง ตั ว แปร ท่ี มีค$ า แตกต$ า ง จ าก ศูนย� อย$ า ง มีนั ย สํ า คัญทา งส ถิ ติ  ( p < .01) จํ านวน  
๑๐๕ คู$ มีค$าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู$ในช$วง 0.129 ถึง 1.000 เม่ือพิจารณาความสัมพันธ�ของ
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ตัวแปรสังเกตได4พบว$า ทุกตัวมีความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และเป9น
ความสัมพันธ�ทางบวก แสดงว$า ความสัมพันธ�ของตัวแปรทุกตัวเป9นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรท่ี
มีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การติดตามการดําเนินงานอย$างใกล4ชิด (follow) กับการช$วยเหลือกิจธุระ
ของผู4ร$วมงาน (do) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท$ากับ 0.934 
แสดงว$า เม่ือมีการติดตามการดําเนินงานอย$างใกล4ชิด ก็มีการช$วยเหลือกิจธุระของผู4ร$วมงานมากข้ึน
ด4วย ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�รองลงมา คือ การติดตามการดําเนินงานอย$างใกล4ชิด (follow) กับการ
คิดทําในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน (think) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เท$ากับ 0.926 แสดงว$า เม่ือมีการติดตามการดําเนินงานอย$างใกล4ชิด ก็มีการคิดทําในสิ่ง
ท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน (think) มากข้ึนด4วย และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าท่ีสุด คือ การมี
ทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) กับการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให4ทันสมัย 
(innovation) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท$ากับ 0.129 และ
เม่ือพิจารณาความสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได4ระหว$างกลุ$มตัวแปรด4านเดียวกัน มีรายละเอียด
ดังต$อไปนี้ 

ด�านป:จจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร" (SUCC) พบว$า มีค$าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�อยู$ในช$วง .292 ถึง .885 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทุกๆ ด4าน (develop) และการปรับโครงสร4างการบริหารองค�กรให4ทันสมัย (structure) โดย
มีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท$ากับ .885 แสดงว$า เม่ือมีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทุกๆ ด4านมากข้ึน การปรับโครงสร4างการบริหารองค�กรให4ทันสมัยก็มากข้ึนด4วย 
ส$วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าสุด คือ การมีเป�าหมายร$วม รวมน้ําใจเป9นหนึ่งเดียว (goal) และ
การมีทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เท$ากับ .292 

ด�านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) พบว$า มีค$าพิสัย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู$ในช$วง .712 ถึง .917 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การพูดใน
สิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน (speak) และการแบ$งปpนสิ่งของท่ีได4มาโดยชอบธรรม (share) โดยมี
ขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท$ากับ .917 แสดงว$า เม่ือมีการพูดในสิ่งท่ี
เป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงานมากข้ึน การแบ$งปpนสิ่งของท่ีได4มาโดยชอบธรรมก็มากข้ึนด4วย ส$วนตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธ�กันตํ่าสุด คือ การคิดทําในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อผู4ร$วมงาน (think) และการมีความ
ประพฤติตามระเบียบวินัย (behave) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
เท$ากับ .712 

ด�านการนําแผนยุทธศาสตร"สู.การปฏิบัติ (STRA) พบว$า มีค$าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�อยู$ในช$วง .344 ถึง .749 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กันสูงสุด คือ การร$วมมือภาคี
เครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล (network) และการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เท$ากับ .749 แสดงว$า เม่ือมีการร$วมมือภาคี
เครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล มากข้ึน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลก็มากข้ึนด4วย ส$วนตัวแปรท่ีมี
ความสัมพันธ�กันตํ่าสุด คือ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล (good) และการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ
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และนวัตกรรมให4ทันสมัย (innovation) โดยมีขนาดความสัมพันธ�อย$างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 เท$ากับ .344 

5) การวิเคราะห"ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ"เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัด
นครสวรรค"กับข�อมูลเชิงประจักษ" 

ผู4วิจัยพิจารณาปรับกรอบความสัมพันธ� เชิงสาเหตุจากดัชนี ดัดแปลงกรอบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ (Modification Indices) และได4ปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ จํานวน 
๖๔ เส4นทาง โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห�ข4อมูล ดังนี้ 

5.1) กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� 
พิจารณาจากค$าสถิติท่ีใช4ตรวจสอบความสอดคล4องระหว$างกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข4อมูลเชิง
ประจักษ� ได4แก$ ค$าไค-สแควร� มีค$าเท$ากับ ๓๒.๑๘ องศาอิสระเท$ากับ ๒๓ ความน$าจะเป9น (p) เท$ากับ 
.๐๙๖ ซ่ึงแตกต$างจากศูนย�อย$างไม$มีนัยสําคัญ แสดงว$ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว$ากรอบความสัมพันธ�
เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของ
คณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงสอดคล4องกับผล
การวิเคราะห�ค$าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค$าเท$ากับ .99 ค$าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแก4แล4ว 
(AGFI) มีค$าเท$ากับ .95 ซ่ึงมีค$าเข4าใกล4 1 ค$าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส$วนท่ีเหลือ (RMR) มีค$า
เท$ากับ .๐๐๘๖ ซ่ึงเข4าใกล4ศูนย� ค$ารากท่ีสองของค$าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ
ค$า (RMSEA) มีค$าเท$ากับ .๐๓๑ และค$าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว$างตัวแปรสูงสุด 
(Largest Standardized Residuals) เท$ากับ ๒.๙๘ ซ่ึงสนับสนุนว$ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุมี
ความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� 

5.2) ค$าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได4 พบว$า ตัวแปรสังเกตได4มีค$าความเท่ียง
อยู$ระหว$าง 0.22 ถึง 1.05 โดยตัวแปรท่ีมีค$าความเท่ียงสูงสุด คือ การร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิด
สัมฤทธิ์ผล (network) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 1.05 รองลงมา คือ การพูดในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อ
ผู4ร$วมงาน (speak) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 0.99 และตัวแปรท่ีมีค$าความเท่ียงตํ่าสุด คือ การมี
ทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 0.22 ในภาพรวมค$าความเท่ียงของตัว
แปรสังเกตได4ส$วนมากมีค$าสูง ยกเว4น การมีทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๔.๐ (information) ท่ีความเท่ียงมีค$าปานกลาง   

5.3) ค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R-SQUARE) ของสมการโครงสร4างตัวแปร
ภายในแฝง พบว$า หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�
เท$ากับ 0.84 แสดงว$า ตัวแปรภายในโมเดล คือ ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได4ร4อยละ 84.00 การ
นําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ (STRA) มีค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท$ากับ 0.52 แสดงว$า ตัวแปร
ภายในโมเดล คือ ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) และหลักธรรมในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ (SARA) สามารถร$วมกันอธิบายความแปรปรวนของการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ 
ได4ร4อยละ 52.00 
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5.4) เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรแฝง พบว$า ค$าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรแฝงมีค$าอยู$ในช$วง 0.67 ถึง 0.92 โดยตัวแปรทุกคู$มีความสัมพันธ�แบบมี
ทิศทางเดียวกัน (ค$าความสัมพันธ�เป9นบวก) ตัวแปรท่ีมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�มากท่ีสุด คือ 
หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) และปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� 
(SUCC) โดยมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท$ากับ 0.92 แสดงว$า เม่ือนําปpจจัยความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตร� (SUCC) ส$งผ$านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ทําให4ส$งผลไปยังการ
นําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ (STRA) มากข้ึน 

5.1.2 การวิเคราะห"กรอบความสัมพันธ"เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร"การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค" 

จากข4อค4นพบท่ีได4จากการวิเคราะห� และสังเคราะห�แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสํารวจ 
(Questionnaire) เพ่ือนําไปสู$การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู4ให4ข4อมูลสําคัญ (Key 
Informants) จํานวน ๑๗ รูป/คน ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป9นผู4ทรงคุณวุฒิ ผู4เชี่ยวชาญในสาขา
ต$าง ๆ ท่ีเก่ียวข4องเพ่ือให4ได4ข4อค4นพบท่ีชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข4อโต4แย4งต$าง ๆ และ
เสริมให4มีความรู4 ความเข4าใจในปรากฏการณ� รวมถึงการเสนอแนะข4อคิดเห็นในประเด็นท่ีมีข4อขัดแย4ง 
หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให4ชุดความรู4มีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน พบว$า จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู4วิจัยได4
สรุปวิเคราะห� ได4ดังนี้ 

ด4านการทํางานร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) วางแผนกําหนดยุทธศาสตร� เป�าหมายให4สอดคล4องร$วมกัน 
๒) การประชุมชี้แจงให4รับทราบ ทําความเข4าใจ และร$วมกันแสดงความคิดเห็น

ข4อเสนอแนะ ในการท่ีจะให4สําเร็จตามเป�าหมาย 
๓) การบูรณาการทุกภาคส$วน ร$วมกันทํางานเป9นทีม และมอบหมายภารกิจให4ชัดเจน 
๔) กําหนดช$วงระยะเวลาในการปฏิบัติจัดกิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร$วมกันกับ

องค�กรเครือข$าย 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด4านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การวางแผนการทํางานร$วมกันเป9นข้ันเป9นตอน “ร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมรับผลประโยชน�”  
๒) รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข4อบังคับขององค�กร 
๓) มีความเป9นธรรม โปร$งใส และตรวจสอบได4 
๔) รับฟpงความคิดเห็นและเป�ดโอกาสให4ผู4ท่ีเก่ียวข4องมีส$วนร$วม มอบหมายการทํางานท่ี

สอดคล4อง เชื่อมโยง ไม$ก4าวก$ายหรือทับซ4อน 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ด4านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การจัดทําโครงการบริหารศาสนสมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บ

รวบรวมสร4างเป9นฐานข4อมูลท่ีเข4าถึงได4อย$างเป9นระบบ 
๒) ส$งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช4ในการปฏิบัติงาน 
๓) นําข4อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ$อน จุดแข็ง ปpญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา 
๔) จัดประชุมภาคีเครือข$าย จัดทําแผนงาน โครงการให4ทันต$อการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

การปรับปรุงเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรให4ได4รับความรู4ใหม$ ๆ 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ด4านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให4ทันสมัย มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) การจัดโครงการส$งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป9นกระบวนการท่ีผู4เรียนต4องลงมือ

ปฏิบัติเอง เป9นองค�ความรู4ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) 
๒) จัดการศึกษาวิจัย การประกวด เพ่ือให4เกิดการพัฒนาหลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม$ ๆ 

โดยเป�ดโอกาสให4องค�กรหรือบุคคลมีส$วนร$วมอย$างหลากหลาย เพ่ือจะได4ปรับปรุงให4สอดคล4องกับ
บริบททางสังคมและทันสมัย 

๓) ส$งเสริมบุคลากรให4ได4รับการศึกษาอบรมเรียนรู4ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบาย
การพัฒนาทางโลกและทางธรรม 

๔) นําเทคโนโลยีมาใช4ในการเผยแพร$ เช$น Facebook Line และ Application ต$าง ๆ 
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนด

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
5.1.3 การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ

ภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค" 
จากการวิเคราะห�การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร

จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ท่ีได4จากการแจกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ�เชิงลึกเข4าสู$การสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน 8 รูป/คน เพ่ือ
ยืนยันการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การ
ปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ความคิดเห็นของผู4เชี่ยวชาญท่ีมีต$อการนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด
นครสวรรค� ในประเด็นท่ีว$าการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� มีระดับความถูกต4อง ความเหมาะสม ความ
เป9นไปได4ในการปฏิบัติ และการใช4ประโยชน� ซ่ึงผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ใน
ภาพรวมของทุกด4าน พบว$า มีค$าเฉลี่ยอยู$ในระดับมากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป9นรายด4านท้ัง ๔ ด4าน 
คือ ด4านการร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล ด4านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ด4านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ๔.๐ ด4านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให4ทันสมัย พบว$า มี
ค$าเฉลี่ยอยู$ในระดับมากท่ีสุดทุกด4าน และมีข4อเสนอแนะเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ด4วย
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หลักอารวัฒิ ๕ ซ่ึงเป9นหลักธรรมท่ีนําไปสู$ความเจริญอย$างประเสริฐ และใช4หลักสาราณียธรรม ๖ ซ่ึง
เป9นหลักธรรมในการพัฒนาบริหารจัดการองค�กร ไปขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต$าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร�ในแต$ละด4าน 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้จะกล$าวถึงการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับ

กระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� โดยผู4วิจัยจะกล$าวถึง
ประเด็นท่ีสําคัญและน$าใจเพ่ือนํามาอภิปรายผล ดังนี้  

5.2.1 อภิปรายผลการวิจัยการวิเคราะห"ความสอดคล�องของกรอบความสัมพันธ"เชิง
สาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของ
คณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค"กับข�อมูลเชิงประจักษ" 

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือยืนยันและทดสอบความ
สอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข4อมูลเชิงประจักษ� ศึกษาจากกลุ$มตัวอย$าง โดยการสุ$ม
กลุ$มตัวอย$างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุ$มอย$างง$าย (Simple Random 
Sampling) จากพระสงฆ� ๑๕ อําเภอในจังหวัดนครสวรรค� จํานวน ๔๒๐ รูป เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) พร4อมตรวจสอบความตรงของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุท่ี
พัฒนาข้ึน นําผลการวิเคราะห�อิทธิพลทางตรง ทางอ4อมระหว$างตัวแปรในกรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุ มาวิเคราะห�ความสอดคล4องของกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของการนําแผนยุทธศาสตร�การ
ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�กับข4อมูลเชิง
ประจักษ� ผู4วิจัยพิจารณาปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุจากดัชนีดัดแปลงกรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุ (Modification Index) และได4ปรับกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ จํานวน ๖๔ เส4นทาง 
ผลการวิจัย พบว$า 

1) กรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� พิจารณา
จากค$าสถิติท่ีใช4ตรวจสอบความสอดคล4องระหว$างกรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุกับข4อมูลเชิงประจักษ� 
ได4แก$ ค$าไค-สแควร� มีค$าเท$ากับ ๓๒.๑๘ องศาอิสระเท$ากับ ๒๓ ความน$าจะเป9น (p) เท$ากับ .๐๙๖ ซ่ึง
แตกต$างจากศูนย�อย$างไม$มีนัยสําคัญ แสดงว$ายอมรับสมมติฐานหลักท่ีว$ากรอบความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ของการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�
จังหวัดนครสวรรค�ท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล4องกลมกลืนกับข4อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงสอดคล4องกับผลการ
วิเคราะห�ค$าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค$าเท$ากับ .99 ค$าดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีปรับแก4แล4ว 
(AGFI) มีค$าเท$ากับ .95 ซ่ึงมีค$าเข4าใกล4 1 ค$าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส$วนท่ีเหลือ (RMR) มีค$า
เท$ากับ .๐๐๘๖ ซ่ึงเข4าใกล4ศูนย� ค$ารากท่ีสองของค$าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการ
ประมาณค$า (RMSEA) มีค$าเท$ากับ .๐๓๑ และค$าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว$างตัวแปร
สูงสุด (Largest Standardized Residuals) เท$ากับ ๒.๙๘ ซ่ึงสนับสนุนว$ากรอบความสัมพันธ�เชิง
สาเหตุมีความสอดคล4องกับข4อมูลเชิงประจักษ� 

2) ค$าความเท่ียงของตัวแปรสังเกตได4 พบว$า ตัวแปรสังเกตได4มีค$าความเท่ียงอยู$
ระหว$าง 0.22 ถึง 1.05 โดยตัวแปรท่ีมีค$าความเท่ียงสูงสุด คือ การร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิด
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สัมฤทธิ์ผล (network) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 1.05 รองลงมา คือ การพูดในสิ่งท่ีเป9นประโยชน�ต$อ
ผู4ร$วมงาน (speak) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 0.99 และตัวแปรท่ีมีค$าความเท่ียงตํ่าสุด คือ การมี
ทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) มีค$าความเท่ียงเท$ากับ 0.22 ในภาพรวมค$าความเท่ียงของตัว
แปรสังเกตได4ส$วนมากมีค$าสูง ยกเว4น การมีทรัพยากรพร4อมใช4งาน (resource) และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ๔.๐ (information) ท่ีความเท่ียงมีค$าปานกลาง   

3) ค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ� (R-SQUARE) ของสมการโครงสร4างตัวแปรภายใน
แฝง พบว$า หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท$ากับ 
0.84 แสดงว$า ตัวแปรภายในโมเดล คือ ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ ได4ร4อยละ 84.00 การนําแผน
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ (STRA) มีค$าสัมประสิทธิ์การพยากรณ�เท$ากับ 0.52 แสดงว$า ตัวแปรภายใน
โมเดล คือ ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) และหลักธรรมในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ (SARA) สามารถร$วมกันอธิบายความแปรปรวนของการนําแผนยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัติ ได4ร4อย
ละ 52.00 

4) เมทริกซ�สหสัมพันธ�ระหว$างตัวแปรแฝง พบว$า ค$าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
ระหว$างตัวแปรแฝงมีค$าอยู$ในช$วง 0.67 ถึง 0.92 โดยตัวแปรทุกคู$มีความสัมพันธ�แบบมีทิศทาง
เดียวกัน (ค$าความสัมพันธ�เป9นบวก) ตัวแปรท่ีมีค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�มากท่ีสุด คือ หลักธรรมใน
การพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) และปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) โดยมีค$า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท$ากับ 0.92 แสดงว$า เม่ือนําปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� (SUCC) 
ส$งผ$านหลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ (SARA) ทําให4ส$งผลไปยังการนําแผนยุทธศาสตร�สู$
การปฏิบัติ (STRA) มากข้ึน 

กล.าวได�ว.า ปpจจัยความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร� มีความสอดคล4องกับงานวิจัยของ กอง
แผนงาน กรมการศาสนา ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปpจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ4าอาวาสใน
การพัฒนาวัดให4เป9นศูนย�กลางของชุมชน" จากการวิจัยพบว$า กระบวนการบริหารของเจ4าอาวาสวัด
ทุกรูปมีกระบวนการแบบธรรมาธิปไตย กล$าวคือ การบริหารท่ีทุกคนมีส$วนร$วมรับฟpง ข4อคิดเห็นใน
ลักษณะการปรึกษาหารือ โดยมุ$งประโยชน�ส$วนรวมเป9นท่ีตั้ง และปpจจัยท่ีส$งผลต$อ ความสําเร็จของเจ4า
อาวาสในการพัฒนาวัดให4เป9นศูนย�กลางของชุมชน แบ$งเป9น ๒ ปpจจัย คือ ๑. ปpจจัยหลัก หรือปpจจัย
โดยตรง บ$ระกอบด4วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของ เจ4าอาวาส บุคลิกภาพ 
ภาวะผู4นํา เช$น ความมีมนุษย�สัมพันธ� ความซ่ือสัตย� ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และ
กระบวนการบริหารในการทํางานอย$างเป9นระบบ เป9นต4น ๒. ปpจจัยเสริม หรือ ปpจจัยท่ีมีส$วนสนับสนุน 
ได4แก$ สภาพแวดล4อม ทําเลท่ีต้ัง บรรยากาศในวัด และการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช$น เป9น
โบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ๑ และมีความสอดคล4องกับงานวิจัยของ 
มนัส ภาคภูมิ และคณะ ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปpจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ4าอาวาสใน
การพัฒนาวัดให4เป9นศูนย�กลางของชุมชน" โดยศึกษาจากเจ4าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย$างจากภูมิภาค 

                                                           

๑ กองแผนงาน กรมการศาสนา, “ปpจจัยส$งผลต$อความสําเร็จของเจ4าอาวาสในการพัฒนาวัดให4เป9น
ศูนย�กลางของชุมชน”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒). 



๑๙๑ 
 

ต$าง ๆ ภาคละ ๓ รูป รวม ๑๒ รูป โดยศึกษาประวัติชีวิต คุณลักษณะส$วนตัว กระบวนการทํางานของ
เจ4า อาวาส และสภาพแวดล4อมทางภูมิศาสตร�สังคมของวัด และพบว$ากระบวนการบริหารของเจ4า
อาวาสทุกรูป มีกระบวนการ "แบบธรรมาธิปไตย" กล$าวคือ เป9นการบริหารท่ีทุกคนมีส$วนร$วมรับฟpง
ความ คิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือกัน โดยมุ$งผลประโยชน�ส$วนรวมเป9นท่ีต้ัง และปpจจัยท่ีมีผล
ต$อ ความสําเร็จของเจ4าอาวาสในการพัฒนาวัดให4เป9นศูนย�กลางของชุมชน แบ$งเป9น ๒ ปpจจัย คือ (๑) 
ปpจจัยหลักหรือปpจจัยโดยตรงประกอบด4วยความสามารถพิเศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ4า 
อาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู4นํา เช$น ความมีมนุษยสัมพันธ� ความซ่ือสัตย� การปฏิบัติตนในพระธรรม 
วินัย กระบวนการบริหาร และการทํางานอย$างเป9นระบบ อาทิ การจัดองค�การ การบริหารงาน บุคคล 
การติดตาม การบริหารการเงิน เป9นต4น (๒) ปpจจัยเสริม คือ ปpจจัยท่ีมีส$วนสนับสนุน ได4แก$ 
สภาพแวดล4อม ทําเลท่ีตั้ง บรรยากาศในวัดและการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช$น เป9นโบราณสถาน 
มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๒ หลักธรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ  มีความ
สอดคล4องกับงานวิจัยของ โชติ บดีรัฐ ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแห$งพระพุทธศาสนา" พบว$า ๑) สภาพการ
บริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ ในการบริหารคน มีการสร4างและพัฒนาภาวะผู4นําบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให4มีประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารงานมีการออกกฎระเบียบในการปกครอง 
คณะสงฆ� ๒) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ ในการบริหารคนมีการดําเนินไปอย$าง
รวดเร็วสนองต$องานท่ีมอบหมายให4ทํา การบริหาร ภาระงาน มุ$งบริหารท่ีสนองตอบต$อความต4องการ
ของผู4มาติดต$อ และการบริหารองค�กรได4เน4นใน เรื่องสร4างศรัทธาเข4าวัดและปฏิบัติธรรมมากข้ึน ๓) 
ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ การ บริหารคน มีการนําจุดเด$นของบุคลากรมาใช4ในการ
บริหารงาน การบริหารภาระงาน มีการประยุกต� เทคโนโลยีเข4ามาช$วยในการบริหารงาน และการ
บริหารองค�กร มีการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพ่ือ พัฒนาองค�กรอย$างต$อเนื่อง ๔) วิธีการ
พัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ�ภาค ๔ ควรมีวิธีการพัฒนาคน ให4เก$ง มีความรู4ความสามารถ มีการ
พัฒนาสมรรถนะด4านการบริหารงาน โดยอบรมให4พระสังฆาธิการ เป9นผู4นําในการพัฒนาจิตใจ 
จริยธรรมคุณธรรมและให4มีความรู4และทักษะในเรื่องการป�องกันไม$ให4พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา๓ 

5.2.2 อภิปรายผลการวิจัยการวิเคราะห"กรอบความสัมพันธ"เชิงสาเหตุของการนํา
แผนยุทธศาสตร"การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัด
นครสวรรค" 

                                                           

๒ มนัส ภาคภูมิ และคณะ, "ปpจจัยท่ีส$งผลต$อความสําเร็จของเจ4าอาวาสในการพัฒนาวัดให4เป9น
ศูนย�กลางของชุมชน", รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, ๒๕๔๐). 

๓
 โชติ บดีรัฐ, "การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคง

แห$งพระพุทธศาสนา", ว ิทยานิพนธ"รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๔). 



๑๙๒ 
 

ผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู4ให4ข4อมูลสําคัญท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเก่ียวข4อง 
จํานวน ๑7 รูป/คน เก่ียวกับการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$
การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� พบว$า 

ด�านการทํางานร.วมมือภาคีเครือข.ายให�เกิดสัมฤทธิ์ผล มีข้ันตอน ๑) วางแผนกําหนด
ยุทธศาสตร� เป�าหมายให4สอดคล4องร$วมกัน ๒) การประชุมชี้แจงให4รับทราบ ทําความเข4าใจ และ
ร$วมกันแสดงความคิดเห็นข4อเสนอแนะ ในการท่ีจะให4สําเร็จตามเป�าหมาย ๓) การบูรณาการทุกภาค
ส$วน ร$วมกันทํางานเป9นทีม และมอบหมายภารกิจให4ชัดเจน ๔) กําหนดช$วงระยะเวลาในการปฏิบัติจัด
กิจกรรม โครงการ โดยมีเป�าหมายร$วมกันกับองค�กรเครือข$าย ๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมมีความสอดคล4องกับงานวิจัย
ของดิเรก ถึงฝ:Nง ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารงานของผู4ว$าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข$งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�การบริหาร
งานของผู4ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการรูปแบบใหม$และแบบเดิม พบว$า การบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ รูปแบบใหม$ เริ่มจากการกําหนดยุทธศาสตร� ด4วยการทํา SWOT กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ 
โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส$วน การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู$การปฏิบัติ แนวทางในการแปลง
ยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัตินั้น ควรใช4แบบของการบริหารโครงการมาเป9นแม$แบบในการดําเนินการ มี
ผลลัพธ�อย$างเป9นรูปธรรมมากท่ีสุด ต4องกําหนดผู4รับผิดชอบ กําหนดเป�าหมายการทํางาน การวัดผล
และประเมินผลงาน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มีอํานาจในการบริหารงบประมาณ และให4ทุก
ภาคส$วนมีส$วนร$วมในการทํางานโดยมีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร�ของจังหวัด มีระบบท่ีดี 
สอดคล4องกับยุทธศาสตร�ชาติ จัดทําแผนงานโครงการ มีการบูรณาการระหว$างแผนยุทธศาสตร�ของ
จังหวัดกับแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส$วนท4องถ่ิน และกับยุทธศาสตร�กลุ$มจังหวัด มีความร$วมมือ
กับจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยู$นอกกลุ$มจังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และมี
แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร�จังหวัดให4สะท4อนความต4องการของพ้ืนท่ีได4อย$างแท4จริง และต4องมี
ความสามารถด4านการบริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ� (Chief 
Entertainment Officer) มีความรู4ความสามารถ มีวิสัยทัศน� ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีมนุษย�
สัมพันธ�ท่ีดี มีความสามารถในการประสานงานให4ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน มีการวิจัย
และติดตามประเมินผลงานอย$างต$อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข4อมูลของจังหวัดทุกด4านอย$างครบถ4วน
และทันสมัยอยู$เสมอ มีการกระจายอํานาจให4กับบุคคล/หน$วยงานต$าง ๆ ท่ีรับผิดชอบอย$างแท4จริง 
และมีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร$งใส สามารถตรวจสอบได4๔ 

ด�านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล มีข้ันตอน ๑) การวางแผนการทํางานร$วมกันเป9นข้ัน
เป9นตอน “ร$วมคิด ร$วมทํา ร$วมรับผลประโยชน�” ๒) รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ 
ข4อบังคับขององค�กร ๓) มีความเป9นธรรม โปร$งใส และตรวจสอบได4 ๔) รับฟpงความคิดเห็นและเป�ด
โอกาสให4ผู4ท่ีเก่ียวข4องมีส$วนร$วม มอบหมายการทํางานท่ีสอดคล4อง เชื่อมโยง ไม$ก4าวก$ายหรือทับซ4อน
๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาท่ี
                                                           

๔ ดิเรก ถึงฝp�ง, "ยุทธศาสตร�การบรหิารงานของผู4ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข$งขันของจังหวัดในประเทศไทย", ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, ๒๕๔๙).  



๑๙๓ 
 

เหมาะสมมีความสอดคล4องกับงานวิจัยของ จตุรงค" ดีสมโชค ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�
การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม ผลการวิจัยพบว$า ๑) ยุทธศาสตร�ในการปฏิบัติงานของ
กระทรวงยุติธรรมเป9นไปตามนโยบายการปฏิรูป ระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และสอดคล4องตามหลัก
ธรรมาภิบาล ๒) การปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรม มีความสอดคล4องกับนโยบายการปฏิรูประบบ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในด4านการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ในด4านการปรับปรุง 
โครงสร4างการบริหารราชการแผ$นดิน ในด4านการรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ในด4าน 
การสร4างระบบบริหารงานบุคคลและค$าตอบแทนใหม$ ในด4านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� 
วัฒนธรรม และค$านิยม ในด4านการเสริมสร4างระบบราชการให4ทันสมัย และในด4านการเป�ดระบบ 
ราชการให4ประชาชนเข4ามามีส$วนร$วม ๓) ปpญหาอุปสรรคในการดําเนินการของกระทรวงยุติธรรมตาม
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เกิดข้ึนในการบริหารยุทธศาสตร� ๔) แนวทางในการ
แก4ปpญหาอุปสรรคจากการดําเนินการให4มีความสอดคล4องกับหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
๕) แนวทางในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรมในอนาคตท่ีสอดคล4องกับหลักธรรมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจ๕ และความสอดคล4องกับงานวิจัยของ มีไพบูลย" โพธิ์สุวรรณ ได4ศึกษาวิจัย
เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาท4องถ่ินสู$ผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย พบว$า องค�กรปกครองส$วนท4องถ่ิน
สูญเสียงบประมาณ ประชาชนไม$ได4ประโยชน�เพราะผู4นําไม$สามารถ ทําแผนพัฒนาหรือกําหนด
โครงการได4ถูกต4องเพราะความรู4จากการบริหารงานต่ํา ทําให4โครงการขาดคุณภาพประกอบกับ
บุคลากรไม$มีประสิทธิภาพ การดําเนินงานไม$เป9นไปตามหน4าท่ี ตามกฎหมาย ระเบียบคําสั่ง การ
บริหารขององค�กรปกครองส$วนท4องถ่ินขาดการนํากลยุทธ�มาใช4และทํางานแบบไม$มียุทธศาสตร�ไปสู$
เป�าหมาย นํามาซ่ึงปpญหาท่ีส$งผลกระทบต$อองค�กรและส$งผลกระทบกับประชาชน ส$วนการบริหารการ
พัฒนาองค�การบริหารส$วนตําบลในยุคโลกาภิวัตน� ได4แก$ ประสิทธิภาพ ประชาธิปไตย ประสิทธิภาพ
การศึกษาเเละประสิทธิภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะผู4นํา การศึกษา เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย� 
สิ่งแวดล4อม ประสิทธิภาพ การบริหารโครงการ การมีส$วนร$วมในโครงการ ความโปร$งใสของโครงการ
และโครงการมีผลกําไร๖ 

ด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ๔.๐ มีข้ันตอน ๑) การจัดทําโครงการบริหารศาสน
สมบัติ ศาสนบุคคล ระบบการเงิน – บัญชี จัดเก็บรวบรวมสร4างเป9นฐานข4อมูลท่ีเข4าถึงได4อย$างเป9น
ระบบ ๒) ส$งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช4ในการปฏิบัติงาน ๓) นํา
ข4อมูลมาวิเคราะห�หาจุดอ$อน จุดแข็ง ปpญหา อุปสรรค และหาแนวทางพัฒนา ๔) จัดประชุมภาคี
เครือข$าย จัดทําแผนงาน โครงการให4ทันต$อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุงเทคโนโลยีและการ
พัฒนาบุคลากรให4ได4รับความรู4ใหม$ ๆ ๕) การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการ
ดําเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความสอดคล4องกับงานวิจัยของ บัญชายุทธ  
นาคมุจลินท" ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง "วิเคราะห�การบริหารองค�กรในการเผยแผ$พระพุทธศาสนา
ของศูนย�การเผยแผ$พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี" พบว$า การบริหารงานให4เกิด
                                                           

๕ จตุรงค� ดีสมโชค, "ยุทธศาสตร�การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม", ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐศาสตร�), (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 

๖  ไพบูลย� โพธ์ิสุวรรณ, "ยุทธศาสตร�การพัฒนาท4องถ่ินสู$ผลสัมฤทธ์ิ: กรณีศึกษาองค�กรปกครองส$วน
ท4องถ่ินในประเทศไทย", วิทยานิพนธ"ดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร�: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๑). 



๑๙๔ 
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต4องมีความรู4ความเข4าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการ บริหารท่ัวไป 
เพ่ือจะได4นําความรู4 ไปประยุกต�ใช4 ให4 เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ�และสิ่ งแวดล4อม 
พระพุทธเจ4าทรงใช4ท้ังศาสตร�และศิลป� ในการบริหารองค�กรการเผยแผ$พระพุทธศาสนา พระองค�
อาศัยกระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารต$างๆ เป9นปpจจัยในการบริหาร ปpจจุบันมีทฤษฎีการ
บริหารองค�กรสมัยใหม$เกิดข้ึนมากมาย สามารถนํามาใช4บริหารองค�กรแล4วประสบผลสําเร็จ เช$น 
ทฤษฎีองค�กร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู4นํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ� เป9นต4น๗ 

ด�านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมให�ทันสมัย มีข้ันตอน ๑) การจัด
โครงการส$งเสริมนวัตกรรมเชิงพุทธ โดยเป9นกระบวนการท่ีผู4เรียนต4องลงมือปฏิบัติเอง เป9นองค�ความรู4
ท่ีเกิดจากการลงมือทํา (Active Learning) ๒) จัดการศึกษาวิจัย การประกวด เพ่ือให4เกิดการพัฒนา
หลักสูตรและมีนวัตกรรมใหม$ ๆ โดยเป�ดโอกาสให4องค�กรหรือบุคคลมีส$วนร$วมอย$างหลากหลาย เพ่ือ
จะได4ปรับปรุงให4สอดคล4องกับบริบททางสังคมและทันสมัย ๓) ส$งเสริมบุคลากรให4ได4รับการศึกษา
อบรมเรียนรู4ถึงความเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบายการพัฒนาทางโลกและทางธรรม ๔) นําเทคโนโลยี
มาใช4ในการเผยแพร$ เช$น Facebook Line และ Application ต$าง ๆ ๕) การจัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความสอดคล4อง
กับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ได4ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากงานวิจัยยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการสังเคราะห�ผลท่ีได4จากการวิจัยมี ๖ ยุทธศาสตร� ผู4วิจัยใช4การ
วิจัยแบบผสมท่ีมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือในการวิจัย ได4แก$ 
แบบสอบถามท่ีใช4กับกลุ$มตัวอย$าง คือ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู4อํานวยการสํานักวิทย
บริการ ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร และอาจารย�ผู4สอน จํานวน ๓๒๗ คน ส$วนการวิจัยเชิง
คุณภาพใช4วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู4บริหารท่ีดํารงตําแหน$งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเลขานุการหลักสูตร จํานวน ๙ คน ผลการวิจัยพบว$า ๑) สภาพท่ัวไปในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว$า มีการดําเนินการอยู$ในระดับมากทุกด4าน โดยมีการ
ดําเนินการด4านการจัดการเรียนการสอน อยู$ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด4านการทําวิทยานิพนธ� ด4าน
คุณสมบัติอาจารย�บัณฑิตศึกษา ด4านหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ด4านคุณสมบัตินักศึกษาตามลําดับ ๒) 
ระดับการศึกษาตําแหน$งทางวิชาการ และตําแหน$งทางบริหารเป9นปpจจัยท่ีมีผลต$อยุทธศาสตร�การจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓) ยุทธศาสตร�ท่ีเหมาะสมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการสังเคราะห�ผลท่ีได4จากการวิจัยมี ๖ ยุทธศาสตร� คือ ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด4วย ๔ กลยุทธ�ท่ี ๑) การบริหารวิชาการและบุคคล กลยุทธ�ท่ี ๒) 
การบริหารงานท่ัวไป กลยุทธ�ท่ี ๓) การบริหารงบประมาณ และกลยุทธ�ท่ี ๔) การพัฒนาท4องถ่ิน 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประกอบด4วย ๓ กลยุทธ�ท่ี ๑) การบริหารหลักสูตร กลยุทธ�ท่ี

                                                           

๗ บัญชายุทธ นาคมุจลินท�, "วิเคราะห�การบริหารองค�กรในการเผยแผ$พระพุทธศาสนาของศูนย�การเผย
แผ$พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี", ว ิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๙๕ 
 

๒) การประชาสัมพันธ�หลักสูตร และกลยุทธ�ท่ี ๓) การประเมินผลหลักสูตร ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ คุณสมบัติ
นักศึกษา ประกอบด4วย ๒ กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) ความรู4พ้ืนฐานของนักศึกษา และกลยุทธ�ท่ี ๒) 
พฤติกรรมทางการเรียนและสังคม ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ คุณสมบัติอาจารย�บัณฑิตศึกษา ประกอบด4วย ๔ 
กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) วุฒิการศึกษาเเละตําแหน$งทางวิชาการ กลยุทธ�ท่ี ๒) ประสบการณ�การ
ทํางาน กลยุทธ�ท่ี ๓) การทํางานร$วมกัน และกลยุทธ�ท่ี ๔) ความพึงพอใจในงาน ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด4วย ๕ กลยุทธ� คือ กลยุทธ�ท่ี ๑) สื่อการเรียนการสอน กลยุทธ�ท่ี ๒)
กระบวนการเรียนการสอน กลยุทธ�ท่ี ๓) การประเมินผลการเรียน กลยุทธ�ท่ี ๔) แหล$งเรียนรู4 และ 
กลยุทธ�ท่ี ๕) การทดสอบความรู4 ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การทําวิทยานิพนธ�ประกอบด4วย ๔ กลยุทธ� คือ  
กลยุทธ�ท่ี ๑) หลักเกณฑ�การทํา วิทยานิพนธ� กลยุทธ�ท่ี ๒) เกณฑ�ของอาจารย�ผู4ควบคุมวิทยานิพนธ� 
กลยุทธ�ท่ี ๓) การควบคุมคุณภาพ และกลยุทธ�ท่ี ๔) การประเมินวิทยานิพนธ� ผลการวิจัยท่ีค4นพบ
สามารถนําไปประยุกต�ใช4ในการกําหนดยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได4อย$างมี
ประสิทธิภาพ๘ ขวัญฟTา รังสิยานนท" ท่ีได4ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู4แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย” พบว$า รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู4แนวพุทธ
สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนเป9นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู4เพ่ือพัฒนาจริยธรรมเด็กปฐมวัย 
ใช4หลักธรรม ได4แก$ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา และปpญญาวุฒิธรรม ๔ โดยยึดหลักพัฒนาการและการ
เรียนรู4ของเด็ก และครูถือเป9นตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมท่ีสําคัญในการหล$อหลอมให4เด็กเกิดการ
เรียนรู4ผ$านการมีปฏิสัมพันธ�กับกิจกรรม ๒ ประเภท คือ (๑) กิจกรรมในชีวิตประจําวัน เน4นการสํารวม 
กาย วาจา ใจ ด4วยการเจริญสติในช$วงกิจกรรม ยามเช4าก$อนรับประทานอาหาร ก$อนนอน และก$อน
กลับบ4าน และ (๒) กิจกรรมในหน$วยการเรียนรู4เน4นการเรียนรู4จาก การได4ยิน มองเห็น สูดดม ชิม 
สัมผัส และรับรู4ด4วยใจ ผ$านสาระการเรียนรู4ในหน$วยต$าง ๆ โดยลงมือกระทําเป9นรายบุคคล กลุ$มย$อย 
และกลุ$มใหญ$ ข้ันตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู4มี ๕ ข้ัน คือ การจัดปpจจัยสนับสนุนการเรียนรู4 การ
ฝ�กการรับรู4การพัฒนาการคิด การลงมือปฏิบัติ และการประเมิน๙ 

5.2.3 อภิปรายผลการวิจัยการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร"การยกระดับ
กระบวนการบริหารจัดการภายในสู.การปฏิบัติของคณะสงฆ"จังหวัดนครสวรรค" 

จากการวิเคราะห�การนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ท่ีได4จากการแจกแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ�เชิงลึกเข4าสู$การสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน 8 รูป/คน เพ่ือ
ยืนยันการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การ
ปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ความคิดเห็นของผู4เชี่ยวชาญท่ีมีต$อการนําเสนอผลการนําแผน
ยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัด

                                                           

๘ ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ, "ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ", วิทยานิพนธ	ดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๓). 

๙ ขวัญฟ�า รังสิยานนท�, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู4แนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย” 
วิทยานิพนธ"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒). 



๑๙๖ 
 

นครสวรรค� ในประเด็นท่ีว$าการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร
จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� มีระดับความถูกต4อง ความเหมาะสม ความ
เป9นไปได4ในการปฏิบัติ และการใช4ประโยชน� ซ่ึงผลการประเมินการนําเสนอผลการนําแผนยุทธศาสตร�
การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค� ใน
ภาพรวมของทุกด4าน พบว$า มีค$าเฉลี่ยอยู$ในระดับมากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป9นรายด4านท้ัง ๔ ด4าน 
คือ ด4านการร$วมมือภาคีเครือข$ายให4เกิดสัมฤทธิ์ผล ด4านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล ด4านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ๔.๐ ด4านการพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให4ทันสมัย พบว$า มี
ค$าเฉลี่ยอยู$ในระดับมากท่ีสุดทุกด4าน และมีข4อเสนอแนะเพ่ิมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ด4วย
หลั ก อ า ร วั ฒิ  ๕  ซ่ึ ง เ ป9 นหลั ก ธ ร รม ท่ี นํ า ไ ปสู$ ค ว าม เ จ ริ ญอย$ า งป ร ะ เส ริ ฐ  แ ล ะ ใช4 ห ลั ก 
สาราณียธรรม ๖ ซ่ึงเป9นหลักธรรมในการพัฒนาบริหารจัดการองค�กร ไปขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
ต$าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร�ในแต$ละด4าน ซ่ึงมีความสอดคล4องกับงานวิจัยของ ดิเรก ถึงฝ:Nง ได4
ศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การบริหารงานของผู4ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข$งขันของจังหวัด มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�การบริหารงานของผู4ว$าราชการจังหวัด
แบบบูรณาการรูปแบบใหม$และแบบเดิม พบว$า การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ รูปแบบใหม$ เริ่ม
จากการกําหนดยุทธศาสตร� ด4วยการทํา SWOT กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ โดยระดม ความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส$วน การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู$การปฏิบัติ แนวทางในการแปลงยุทธศาสตร�สู$การปฏิบัตินั้น 
ควรใช4แบบของการบริหารโครงการมาเป9นแม$แบบในการดําเนินการ มีผลลัพธ�อย$าง เป9นรูปธรรมมาก
ท่ีสุด ต4องกําหนดผู4รับผิดชอบ กําหนดเป�าหมายการทํางาน การวัดผลและประเมินผลงาน มีเอกภาพ
ในการบริหารจัดการ มีอํานาจในการบริหารงบประมาณ และให4ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการทํางาน
โดยมีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร�ของจังหวัด มีระบบท่ีดี สอดคล4องกับยุทธศาสตร�ชาติ จัดทํา
แผนงานโครงการ มีการบูรณาการระหว$างแผนยุทธศาสตร�ของจังหวัดกับแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส$วนท4องถ่ิน และกับยุทธศาสตร�กลุ$มจังหวัด มีความร$วมมือกับจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยู$นอกกลุ$ม
จังหวัด มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และมีแนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร�จังหวัดให4สะท4อนความต4องการของพ้ืนท่ีได4อย$างแท4จริง และต4องมีความสามารถด4านการ
บริหารจัดการ (Chief Executive Officer) มีวุฒิภาวะทางอารมณ� (Chief Entertainment Officer) 
มีความรู4ความสามารถ มีวิสัยทัศน� ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี มีความสามารถใน
การประสานงานให4ทุกภาคส$วนมีส$วนร$วมในการดําเนินงาน มีการวิจัยและติดตามประเมินผลงาน
อย$างต$อเนื่อง มีการจัดระบบฐานข4อมูลของจังหวัดทุกด4านอย$างครบถ4วนและทันสมัยอยู$เสมอ มีการ
กระจายอํานาจให4กับบุคคล/หน$วยงานต$าง ๆ ท่ีรับผิดชอบอย$างแท4จริง และมีการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร$งใส สามารถตรวจสอบได4๑๐ ทรงวิทย" แก�วศรี ได4ศึกษาวิจัยเรื่อง 
"การศึกษาวิเคราะห�ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ4า" ผลแห$งการวิจัยพบว$า หลักการ
บริหารสมัยใหม$ตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธี นั้นสอดคล4องกันกับวิธีการของพระพุทธเจ4าท่ีทรง
ใช4มาก$อนแล4วท้ังสิ้น วิธีการของพระองค�เป9นวิธีการ ปฏิบัติจริง เรียบง$าย กระชับรัดกุม ตรงประเด็น 
                                                           

๑๐ ดิเรก ถึงฝp�ง, "ยุทธศาสตร�การบรหิารงานของผู4ว$าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข$งขันของจังหวัดในประเทศไทย", ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร�), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, ๒๕๔๙).  



๑๙๗ 
 

สามารถจัดการแก4ปpญหาการบริหารได4ทุกเรื่องอย$างได4ผลมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะทุกกระบวน
ความคิดของพระองค�เป9นระบบและสมเหตุสมผล๑๑ 

5.3 ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร

จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู4วิจัยได4ข4อสรุปการเสนอแนะ ดังนี้ 
5.3.1 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรกําหนดกลยุทธ�ด4านการมีส$วนร$วมระหว$างภาคีเครือข$าย เพ่ือเสริมสร4างความ
เข4มแข็งในการมีจิตสาธารณะ 

2) ควรกําหนดกลยุทธ�ด4านการบริหารจัดการงบประมาณให4สอดคล4องกับภารกิจ
ขององค�กรโดยใช4หลักธรรมาภิบาล 

3) ควรกําหนดกลยุทธ�ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได4เรียนรู4เก่ียวกับเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ 

4) ควรกําหนดกลยุทธ�การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตด4วยคุณธรรมอย$างยั่งยืน 
5.3.2 ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) ควรส$งเสริมโครงการพัฒนาการมีส$วนร$วมระหว$างภาคีเครือข$าย เพ่ือเสริมสร4าง
ความเข4มแข็งในการมีจิตสาธารณะ 

2) ควรส$งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพด4านการบริหารจัดการงบประมาณให4
สอดคล4องกับภารกิจขององค�กรโดยใช4หลักธรรมาภิบาล 

3) ควรส$งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได4เรียนรู4เก่ียวกับเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ 

4) ควรส$งเสริมโครงการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตด4วยคุณธรรมอย$างยั่งยืน 
5.3.3 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต.อไป 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําแผนยุทธศาสตร�การยกระดับกระบวนการบริหาร

จัดการภายในสู$การปฏิบัติของคณะสงฆ�จังหวัดนครสวรรค�” ผู4วิจัยขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย
ในครั้งต$อไป ดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําแผนยุทธศาสตร�การสร4างความม่ันคงทาง
พระพุทธศาสนาสู$การปฏิบัติ 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาสู$องค�กรแห$งการ
เรียนรู4เชิงพุทธสู$การปฏิบัติ 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําแผนยุทธศาสตร�การจัดทรัพยากรเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู$การปฏิบัติ 

 

                                                           

๑๑ ทรงวิทย� แก4วศรี, "การศึกษาวิเคราะห�ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ4า, วิทยานิพนธ"
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
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ก. ข�อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

ข. ข�อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ:  

จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง, 
๒๕๔๕. 

จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘. 
จุมพล หนิมพานิช. การวิเคราะห2นโยบาย. นนทบุรี: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2547. 
        . การบริหารจัดการภาครัฐใหม5: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย5างของไทย. 
พิมพ�ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี: ฝ4ายตํารา สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๐. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ทฤษฎีองค2การ. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. 
ถวัลย� มาศจรัส. PDCA: นวัตกรรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรูE โดยเนEนผูEเรียนเปFนสําคัญและ 

การเขียนหนังสือสําหรับครูและผูEบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันสIงเสริมและ
พัฒนาการอIานการเขียนแหIงประเทศไทย. 

ทศพร ศิริสัมพันธ�. ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

ธงชัย สันติวงษ�. หลักการจัดการ. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๐. 
                  . องค2การและการบริหาร: การศึกษาการจัดการแผนใหม5. พิมพ�ครั้ง ท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. การจัดการเชิงกลยุทธ2สําหรับ CEO. พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�สุขุมและบุตร, ๒๕๔๗. 
ปริทรรศน� พันธุบรรยงค�. กลยุทธ2การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค2กรภาคปฏิบัติ: การแก�ปAญหาแบบ 

“สึยาม5า”. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� ส.ส.ท., 2545. 
พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติปQฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2. เชียงใหมI: ประชากร 

ธุรกิจ, 2558. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 



๑๙๙ 
 

 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 25๕๖. 

                                          . ธรรมนูญชีวิต. พิมพ�ครั้งท่ี ๓๐. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗.  

พระราชวรมุนี (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมสําหรับนักบริหาร. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปX และศุภวัฒนากร วงศ�ธนวสุ. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค2การ
บริหารส5วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแกIน: โรงพิมพ�พระธรรมขันต�, 
๒๕๔๖. 

วรเดช จันทรศร. การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและ
การวางแผน. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: 
สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 

                   . การนํานโยบายไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: หEางหุEนสIวนจํากัด สหายบล็อกและ
การพิมพ�, 2543. 

วัฒนา วงศ�เกียรติและคณะ. การวางแผนกลยุทธ2ศิลปะการกําหนดแผนองค2กรสู5ความเปFนเลิศ: 
พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�อินโดกราฟฟ\กส�, ๒๕๔๖. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�ฟอร�เพซ, 
๒๕๔๙. 

ศิริพงษ� ลดาวัลย� ณ อยุธยา. แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร2. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. เชียงใหมI: 
หEางหุEนสIวนจํากัด ธนุชพริ้นต้ิง, ๒๕๕๑. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. ทฤษฎีองค2การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ�. นโยบายสาธารณะ: แนวคิดการวิเคราะห2และกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�เสมาธรรม, 2546. 
สมยศ นาวีการ. แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ2: พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ� 

บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
สุทิน นพเกตุ. สิทธิมนุษยชนศึกษายุทธศาสตร2สู5การสร�างวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ

สุจริตชน. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหIงชาติ, ๒๕๔๙. 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร2: ลักษณะวิชาและมิติต5างๆ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�

เสมาธรรม, 2543. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ2/วิทยานิพนธ2/สารนิพนธ2: 

ขวัญฟ_า รังสิยานนท�. “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูEแนวพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย”. 
วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาสังคมวิทยา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๒. 

จตุรงค� ดีสมโชค. “ยุทธศาสตร�การปฏิรูประบบราชการในกระทรวงยุติธรรม”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 



๒๐๐ 
 

 

ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ. “ยุทธศาสตร�การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ”. วิทยานิพนธ2ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๓. 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ�ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคง
แหIงพระพุทธศาสนา”. ว ิทยานิพนธ2รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�, ๒๕๕๔. 

ดิเรก ถึงฝfgง. “ยุทธศาสตร�การบริหารงานของผูEวIาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขIงขันของจังหวัดในประเทศไทย”. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 

ทรงวิทย� แกEวศรี. “การศึกษาวิเคราะห�ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจEา”. วิทยานิพนธ2
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 

นิสา พิมพิเศษ. “แนวทางการจัดการโบราณสถานในจังหวัดอุตรดิตถ�”. วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๔. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท�. “วิเคราะห�การบริหารองค�กรในการเผยแผIพระพุทธศาสนาของศูนย�การเผย
แผIพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”. ว ิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

พิเชษฐ� วงศ�เกียรติ  �ขจร. “ยุทธศาสตร�การบริหารการพัฒนาองศ�การบริหารสIวนตําบลในยุค 
โลกาภิวัตน�”. วิทยานิพนธ2ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๑. 

ไพบูลย� โพธิ์สุวรรณ. “ยุทธศาสตร�การพัฒนาทEองถ่ินสูIผลสัมฤทธิ์: กรณีศึกษาองค�กรปกครองสIวน
ทE อ ง ถ่ิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”.  วิ ท ย า นิ พ น ธ2 ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต .  ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร� :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๑. 

สาธิต พนารี. “กระบวนทัศน�ใหมIการบริหารจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน�”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, 
๒๕๕๗. 

(๓) รายงานวิจัย: 

กองแผนงาน กรมการศาสนา. “ปfจจัยท่ีสIงผลตIอความสําเร็จของเจEาอาวาสในการพัฒนาวัดใหEเปFน
ศูนย�กลางของชุมชน”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒. 

ดํารงค� วัฒนา. “ระบบการบริหารจัดการทEองถ่ิน”. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ2. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔. 



๒๐๑ 
 

 

มนัส ภาคภูมิ และคณะ. “ปfจจัยท่ีสIงผลตIอความสําเร็จของเจEาอาวาสในการพัฒนาวัดใหEเปFน
ศูนย�กลางของชุมชน”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, 
๒๕๔๐. 

(๔) เอกสารท่ีไม5ได�ตีพิมพ2เผยแพร5และเอกสารอ่ืนๆ: 

พระราชวรเมธี และคณะ, แผนยุทธศาสตร2การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
“การนํานโยบายสู5การปฏิบัติ”. 

สํานักงานเจ�าคณะจังหวัดนครสวรรค2 จังหวัดนครสวรรค�, ๒๕๖๐. 

(๕) สัมภาษณ2/สนทนากลุ5มเฉพาะ: 

สัมภาษณ�  พระราชปริยัติวิธาน. รองเจEาคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์. เจEาคณะอําเภอเมืองนครสวรรค�, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ. เลขานุการเจEาคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 พระมหาตรีเนตร อริQฺชโย. เลขานุการรองเจEาคณะจังหวัดนครสวรรค�, ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
 พระมหานคร วชิรเมธี. เลขานุการเจEาคณะอําเภอเมืองนครสวรรค�, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 นายอรรถพร สิงหวิชัย. ผูEวIาราชการจังหวัดนครสวรรค�, ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒. 
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๓๓๔ 
 

รองเจ�าคณะอําเภอเมืองนครสวรรค� 
 

 

สัมภาษณ� พระมหาตรีเนตร อริ*ฺชโย 
เลขานุการรองเจ�าคณะจังหวัดนครสวรรค� 

 

 

สัมภาษณ� นายชัชวาลย� ฉายะบุตร 
รองผู�ว0าราชการจังหวัดนครสวรรค� 

 



๓๓๕ 
 

 

 

 

สัมภาษณ� นางอวยพร พัชรมงคลสกุล 
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ 

 

 

สัมภาษณ� ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป5 
อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 



๓๓๖ 
 

 

 

 

สัมภาษณ� ผศ.ดร.สมคิด พุ0มทุเรียน 
อาจารย�ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

สัมภาษณ� ดร.สมบัติ นวลละออง 
อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

 

 



๓๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฒ 

ภาพประกอบการสนทนากลุ�มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๘ 

 

 

 
 



๓๓๙ 

 

 

 
 



๓๔๐ 

 

 

 
 



๓๔๑ 

 

 

 
 



๓๔๒ 

 

 

 



๓๔๓ 

 

ประวัติผู
วิจัย 
 
ช่ือ ฉายา/นามสกุล พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตสทฺโธ/กล่ําดี 

วัน/เดือน/ป� เกิด  วันอังคารท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ภูมิลําเนาท่ีเกิด  ๑๘/๒ ถนนธรรมวิถี ตําบลปากน้ําโพ  

อําเภอเมืองนครสวรรค- จังหวัดนครสวรรค- 

การศึกษา  นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดไทรใต3 จังหวัดนครสวรรค- 

เปรียญธรรม ๔ ประโยค สํานักเรียนวัดไทรใต3 จังหวัดนครสวรรค- 

พุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร- สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร- สาขารัฐประศาสนศาสตร- 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร- สาขารัฐประศาสนศาสตร- 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท  ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สังกัด   วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) 

ตําแหน)ง   ผู3ช?วยเจ3าอาวาสพระอารามหลวง วัดวรนาถบรรพต 

   เจ3าคณะตําบลหนองกรด เขต ๒ อําเภอเมืองนครสวรรค- 

จังหวัดนครสวรรค- 

ผลงานทางวิชาการ บทความวิชาการ 

พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตสทฺโธ. “การประยุกต-หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย-”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม.  

ปBท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๕-๒๘. 

พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตสทฺโธ. “การวางแผนการบริหารงานเชิงพุทธ”. 

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑. ณ วิทยาลัยสงฆ- 

พุทธปIญญาศรีทวารวดี วัดไร?ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  

(๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑). 

 

 



๓๔๔ 

 

พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตสทฺโธ. “การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”. 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน3 วิทยาลัยสงฆ3นครสวรรค3.  

ปBท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) 

   บทความวิจัย 

   พระครูนิภาภัทรกิจ, พระเทพปริยัติเมธี และนัยนา เกิดวิชัย. 

   “การนําแผนยุทธศาสตร-การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 

สู?การปฏิบัติของคณะสงฆ-จังหวัดนครสวรรค-”. วารสารบัณฑิตศึกษา 

มหาจุฬาขอนแก)น. ปBท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒)  

ป�ท่ีเข
าศึกษา  ปBการศึกษา ๒๕๖๐ 

ป�ท่ีสําเร็จการศึกษา ปBการศึกษา ๒๕๖๓ 

ท่ีอยู)ป8จจุบัน  ๑๘๘ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ตําบลปากน้ําโพ 

อําเภอเมืองนครสวรรค- จังหวัดนครสวรรค- ๖๐๐๐๐ 

 

 

 


