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บทคัดย่อ 
  

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี  ๒. เพื่อ
ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ๓.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
 การศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 8 รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท่ี 
๐.๙๒๑ จากกล่มตัวอย่าง ๔๐๐ คนได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัยพบว่า 
 

๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=๓.๔๕ , S.D.= ๐.๗๔๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านการวางแผน ( Planning )  ( ̅ =๓.๗๑, S.D.= ๐.๘๓๔) ด้านการอ านวยการ ( Directing ) (  ̅= 
๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๕๐)ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) ( ̅=๓.๔๓, S.D.= ๐.๘๘๗) ด้านการ
ควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) ( ̅=๓.๔๓, S.D.= ๐.๘๘๗) ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร 
(Staffing ) ( ̅ =๓.๐๙, S.D.= ๑.๐๕๑) ตามล าดับ 
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๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของ   
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการ
เข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้  

๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๑) พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการ
องค์กร๒) ไม่มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๓)ไม่มีกระบวนการคัดสรร
พระภิกษุสามเณรในการเข้ามาบวช ๔) การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดี
เท่าท่ีควร ข้อเสนอแนะ พบว่า ๑) ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์เรื่องการวางแผน          
๒) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้๓)ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่การคัดสรรเข้ามาบวช ๔) ควรมีการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัดมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1.To study the monastery management of 
Sangha Administrators for people’s faith promotion at Klongluang District, 
PathumThani Province, 2.To study people’s opinion levels on monastery 
administration of Sangha administrators for people’s faith promotion at Klongluang 
District, Pathum Thani Province, and 3. To study problems, obstacles and 
recommendations for the monastery management of Sangha Administrators for 
people’s faith promotion at Klongluang District, PathumThani Province, 
 Methodology was the Mixed Methods of both quantitative and qualitative 
researches. The qualitative research collected data from 8 key informants, 
purposefully selected, with structured in-depth-interview script, by face-toface-in-
depth-interviewing. Data were analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research, using survey method, collected data with questionnaires with 
the confident value at 0.921 from 400 samples who were people at Khlong Luang 
District. Pathum Thani Province, by the researcher. Data were analyzed using 
statistical frequency, percentage, average, standard deviation.  
 

 Findings were as follows: 
1. Level of people’s opinions on the monastery management of Sangha 

Administrators at Klongluang District, Pathum Thani Province, by overall, were at 
middle  level ( ̅   =3.45, SD = 0.742) Each aspect was at middle level from high to 
low as: Planning was at  ̅=3.71,SD=0.834, Directing was at  ̅=3.60,SD=0.850, Organizing 
was at  ̅= 3.43, SD = 0. Controlling was at  ̅ =3.43, SD = 0.887, Staffing was at 
 ̅=3.09,.SD=1.051, respectively. 



ง 

2. The comparison of people’s opinions on the monastery management of 
Sangha Administrators at Klongluang District, Pathum Thani Province,   to promote 
the faith of citizens Luang, Pathum Thani, classified by personal factors:  such as age, 
gender, educational level, monthly income. and numbers of time in merit making at  
monasteries per week indicated that peoples with different genders, ages, incomes 
per month did not have different opinions on opinions on the monastery 
management of Sangha Administrators for  the peoples’ faith promotion at 
Klongluang District, Pathum Thani Province, rejecting the set hypothesis. People with 
different educational level had different opinions on the monastery management of 
Sangha Administrators to promote people’s faith  at Klongluang District, Pathum 
Thani Province, accepting the set hypothesis.  

3. Problems, obstacles and Suggestions were: 1) Sangha lacked knowledge 
about planning and organization, 2) lack of encouraging monastery staff to exchange 
experiences and learning, 3) there was not selection process of laity to be ordained 
monks and novices, 4) support and facilitation of laities who come to contact 
monasteries were not as good as they should be. 

Suggestions were that  1) there should be training in planning for monks    
2) there should be development and improvement of knowledge management in 
each areas to promote learning exchanges for monastery staff, 3) there should be 
caring and mentoring process for monks and novices from screening laities to be 
ordained, and 4) there should be more facilitating supports for laities who come to 
contactmonasteries.   .
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ คือ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร. และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ผศ.ดร. ท่ีได้
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จน
ส าเร็จด้วยดีตลอดมา ท้ังนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกัน พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท, ผศ.ดร. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น            
ท่ีได้เมตตาแนะน าปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระ
เดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ และเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัย           
คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา 

กราบขอบพระคุณ  พระครูวิจิตรอาภากร(นิวัตร อาภากโร) เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง
พระครูปริยัติกิจวิมล(สุพจน์ อาจารสุโภ) เจ้าคณะต าบลคลองห้า พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท      
เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์ นายไทย ทองปราง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายชัยรัตน์ บางขันธ์ 
ประธานชุมชนวันครู นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์ นายปัญญา ตุ้มเทียน 
กรรมการวัดทวีการะอนันต์ และนางเทียมจิตร แกมขุนทด กรรมการวัดทวีการะอนันต์ ท่ีให้ความ
เมตตาในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๘ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๘ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับวัดในพระพุทธศาสนา ๒๐ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์   ๓๐ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ ๓๓ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๓๙ 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๔๒ 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๖๑ 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๖๒ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๒ 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๒ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๖๔ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๗ 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๗ 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 
 

          เร่ือง  หน้า 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๖๙ 
๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๐ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ี ๗๑ 
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของ

พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๗๗ 

๔.๔ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๙๕ 

๔.๕ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) ๑๐๐ 

๔.๖ องค์ความรู้ ๑๑๐ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๑๖ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๖ 
๕.๒ อภิปรายผล ๑๑๘ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๙ 

บรรณานุกรม ๑๒๑ 

ภาคผนวก ๑๒๘ 
ภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย ๑๒๙ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ๑๓๖ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง         

ของแบบสอบบถาม ๑๔๒ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) ๑๔๔ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ)์ ๑๔๖ 
ภาคผนวก ฉ รูปภาพสัมภาษณ ์ ๑๕๕ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๖๐ 
 

 

 

 



ซ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ ความหมายของการบริหาร ๑๓ 
๒.๒ กระบวนการบริหาร ๑๙ 
๒.๓ ความหมายของวัด ๒๒ 
๒.๔ บทบาทของวัด ๒๙ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๓๒ 
๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ ๓๙ 
๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ ๔๖ 
๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด ๕๐ 
๒.๙ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ ๕๗ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ๖๓ 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๗๐ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ

วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC อันประกอบไป
ด้วย P (Pianning) การวางแผน , O (Organizing) การจัดการองค์กร ,            
S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร , D (Directing) การอ านวยการ 
และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล ในภาพรวมท้ัง ๕ ด้าน     ๗๒ 

๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการวางแผน         
( Planning ) ๗๓ 

๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการจัดการองค์กร 
(Organizing ) ๗๔ 

๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร (Staffing) ๗๕ 

๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการอ านวยการ 
(Directing) ๗๖ 



ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
ตารางท่ี หน้า 

๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการควบคุมก ากับ
ดูแล (Controlling) ๗๗ 

๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับ การ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ ๗๘ 

๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ 

 
 

๗๙ 
๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการ

บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๘๐ 

๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างวุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวม ๘๑ 

๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างวุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
วางแผน ๘๒ 

๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่าง วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
จัดการองค์กร ๘๒ 

๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่าง     วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี       
ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร ๘๓ 

๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่าง  วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้าน
การอ านวยการ ๘๓ 

 



ญ 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
ตารางท่ี หน้า 
๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด

ระหว่างวุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
ควบคุมก ากับดูแล ๘๔ 

๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ๘๕ 

๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างรายได้ต่อเดือน กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
ควบคุมก ากับดูแล 

 
 

๘๖ 
๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งในการ

เข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตาม
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ๘๗ 

๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวม ๘๘ 

๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง นัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน ๘๙ 

๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร ๙๐ 

๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่าง     จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร   ๙๑ 

 



ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ่) 
ตารางท่ี หน้า 
๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด

ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการอ านวยการ ๙๒ 

๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด
ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล ๙๓ 

๔.๒๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๙๔ 
๔.๒๗ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ

เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การวางแผน ๙๕ 

๔.๒๘ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
จัดการองค์กร ๙๖ 

๔.๒๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดสรร
และบริหารบุคลากร ๙๗ 

๔.๓๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการอ านวยการ 

 
 

๙๘ 
๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ

การเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการควบคุมก ากับดูแล ๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 

สารบัญแผนภาพ 
  แผนภาพท่ี                                                                                            หน้า 

๒.๑ เขตปกครองทางคณะสงฆ์ ๔ ต าบล  ๔๑ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย   ๖๑ 
๔.๑ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เก่ียวกับการบริหาร
จัดการวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการบริหารจัดการวัดเป็น
อย่างไร ๑๐๒ 

๔.๒ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับความศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีต่อวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร ๑๐๕ 

๔.๓ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนของวัด   
มีอะไรบ้าง ๑๐๗ 

๔.๔ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่
ประชาชนของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง ๑๐๙ 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๑๐ 
๔.๖ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐ 

ค าอธบิายสญัลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.
๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มท่ี ๒๕ ข้อท่ี ๓๐ หน้าท่ี ๕๑ เป็นต้น 
ย ๒๗/๘๒ – ๘๕/๖๐๘ – ๖๐๙.  
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๓๗/๓๗.  
ขุ.ป. ไทย ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
ขุ.ม. ไทย ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
ที.ปา. ไทย ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
ที.ม.อ. บาลี ๒/๒๖.  
ขุ.อป. ไทย ๓๓/๕ -๖ /๒๔๔-๒๔๕. 
ม ม.ม. ไทย ๔๓๔/๕๔๓ – ๕๔๖.  
ม.มู. ไทย ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ – ๑๒๘.  
ม.อุ. บาลี ๑๔/๒๗๕/๑๘๖. ๑๔๐. 



  

 

บทที่ ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การบริหารจัดการองค์กรมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญอยู่ท่ีต้องการให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ท้ังนี้ย่อมจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ 
คือ คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการหรือ
เทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบท้ัง ๔ ประการนี้มีความส าคัญมาก แต่
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการองค์การก็คือคนหรือบุคลากร ในการบริหารจัดการใน
องค์การทางศาสนาก็เช่นกัน วัดจะเจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีร่มรื่นเป็นท่ีศรัทธาและอ านวยประโยชน์แก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคน บรรดาส่ิงก่อสร้าง เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ 
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเงิน จะมีความสมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถ้าบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑ 

การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของ
พระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ ท้ังนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความ
สามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหาร
จัดการวัดตามอ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาส ตามภารกิจของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้าน
การสาธารณสงเคราะห์๒ 

                                         
๑ บุญช่วย จันทร์เฮ้า, “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗), หน้า ๘๐. 

๒ ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์, “การศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หน้า 
๒๗. 



๒ 

พระสังฆาธิการจึงมีหน้าท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีจะบ่งช้ีความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบไป ดังค ากล่าวท่ีว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัย
พระสังฆาธิการเป็นส าคัญ” เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป๓

   
วัดหลายแห่งในปัจจุบันมุ่งพัฒนาด้านวัตถุ ด้านอาคารสถานท่ี มากกว่าการพัฒนาวัด มุ่ง

สร้างวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนไม่สามารถท่ีจะพึ่งตนเอง เมื่อได้ปัจจัยมาก็พัฒนาวัดให้ใหญ่โตเกินความจ าเป็น เกิดความ
ภาคภูมิใจว่าได้พัฒนาพุทธศาสนาอย่างดียิ่งแล้ว อันท่ีจริงหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ท่ีการพัฒนาคน
เป็นหลักส าคัญ การบริหารวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่
เพียงผู้เดียว ซ่ึงท าให้ไม่มีพลังพอท่ีจะท างานได้ทุกด้าน และเกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย  
สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มท่ี การบริหาร
นั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครองอย่างยิ่ง วัดท่ีจะมีความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ในทุกๆด้าน๔ 

เมื่อชาวบ้านมีความศรัทธาและเช่ือมั่นพร้อมท้ังฝากความหวังไว้กับพระสงฆ์ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารจัดการวัดจะต้องมีท้ังอัตตหิตสมบัติ (คือยึดธรรมประจ าใจ) และมีปรหิตปฏิบัติ (คือมุ่งบ าเพ็ญ
ประโยชน์สุขส่วนรวม) เมื่อผู้น าสงฆ์ประพฤติธรรม สังคมสวนรวมก็อยู่เป็นสุข ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรง
ตรัสไว้ว่า “ควญฺเจ ตรมานาน ... เนตฺเต อุชุ คเต สติ ฯ เอวเมว มนุสฺเสสุ... ราชา เจ โหติ ธมฺมิโกติ ฯ” 
แปลว่า เมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้า ถ้าโคผู้น าฝูงไปตรง โคเหล่านั้นย่อมไปตรงท้ังหมด  ในหมู่มนุษย์ก็
เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้น า ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรม
เหมือนกัน ประชาชนท้ังประเทศย่อมเป็นสุขถ้าพระราชาทรงด ารงอยู่ในธรรม๕ 

ดังนั้นความคาดหวังในการบริหารวัดท่ีควรจะเป็นไปในปัจจุบันและอนาคต คือ วัดควร
เป็นต้นแบบทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจได้ และเป็นสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย และวัดควรเป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้าน
ศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นแหล่งให้
การสงเคราะห์ทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท่ีเกิด
จากท้องถิ่น ซ่ึงสามารถน ามาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ทุกวันอาทิตย์วัดควรมี
บทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เปิดโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา          

                                         

๓ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ 
กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๘. 

๔ พระมหาสมทรง สิ รินฺ ธ โร และคณะ , บทบาทของวัดและพระสงฆ์ ไทยในอนาคต , 
(กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, ๒๕๒๕), หน้า ๒๗–๒๘.  

๕ อง.จตุกฺก. (ไทย) /๗๐/ ๐๐.  



๓ 

วันอาทิตย์ อบรมศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม หรืออาจจัดเป็นการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยแก่เด็กและเยาวชน เพื่อน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน และวัดควรเป็นศูนย์กลาง
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชุมชนและท้องถิ่นควรให้โอกาสวัดด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ และเป็นท่ีพึ่งทางใจของบุคคลในชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชน ร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนเข้าใจพระพุทธศาสนาและน าไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ วัดควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ และแรงงานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมและ
ฝึกอาชีพหรือส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมรายได้แก่สมาชิกครอบครัว วัดควรเป็นสถานท่ีบ าบัดต่างๆท่ี
เป็นปัญหาต่อประชาชน ครอบครัว สังคม และชุมชน ควรใช้ธรรมะเป็นเครื่องขับเคล่ือนให้สังคม
พัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันก็ควรระวังมิให้เป็นเครื่องมือของอุดมการณ์ต่างๆ     
ท่ีขัดต่อศีลธรรมอันดี๖ 

ภายใต้ความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม การบริหารและ
การจัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยส่วนกลางมีศูนย์รวมอยู่ท่ีจังหวัด พระสังฆาธิการในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงมีภารกิจส าคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดในความรับผิดชอบของตน
โดยให้ครอบคลุมหลักการบริหารจัดการองค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย P (Pianning)             
การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร, S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร ,            
D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล พระสังฆาธิการจึงมี
หน้าท่ีท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตาม
หลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม 
พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้น พระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จึงมีหน้าท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด พระสังฆาธิการมีหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับ
บัญชาควบคุมพระภิกษุท่ีอยู่ใต้ค าบังคับบัญชา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการ
บริการงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะอ าเภอต้องรับผิดชอบใน
การกิจการคณะสงฆ์ท้ังหลายในพื้นท่ีเพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการท่ีการไม่มีคณะท างาน หรือ
องค์กรมารับรองเพื่อสนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการท างานอย่างจริงจัง เจ้าคณะอ าเภอ   
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีอ านาจสูงสุดในการปกครองวัดของตนแต่เพียงผู้เดียว การรวมศูนย์
อ านาจเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ 
ให้การบริหารงานตามหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากขาด
เครื่องมือ ทีมงานและกลไกล ท่ีจะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ท้ังในการบริหารจัดการวัด
ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดเอกภาพในการ
ท างานอยู่ไม่น้อย จึงท าให้พระสังฆาธิการมีงานล้นมือ จึงท าให้การบริหารจัดการวัดล่าช้าเนื่องจากไม่
มีการปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารจัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์     

                                         
๖ จุฬารัตน์ บุณยากร, วัดพัฒนา ๕๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 

๒๕๕๐), หน้า ๔๓–๔๔.  



๔ 

แต่จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงท าให้ไม่มีพลังพอท่ีจะท างานได้ทุกด้าน และเกิดความ
บกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่ม เทเพื่อ
การพัฒนาวัดก็ไม่เต็มท่ี การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครองอย่างยิ่ง วัดท่ีจะมี
ความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงเกิดการประพฤติท่ีเส่ือมเสียผิดพระธรรมวินัย
และกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตามมา 

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ควรได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้น ทราบและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการวัดใน
การปกครอง ทราบถึงการแสดงบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดท้ัง ๖ ด้าน เข้าใจปัญหา
และอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน และ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการวัดให้เป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชนต่อไป 
 
๑.๒ ค าถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 ๑.๒.๒   ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีอะไรบ้าง 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ     
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
 
 
 



๕ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก

พระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหา ร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงได้แก่ หลักการบริหารจัดการ
องค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย P (Pianning) การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร, 
S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร, D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) 
การควบคุมก ากับดูแล๗  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรไว้ดังนี้ 
๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ 
๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามหลักการบริหารจัดการองค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย   
P (Pianning) การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร, S (Staffing) การจัดสรรและบริหาร
บุคลากร, D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล        

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๗๙,๑๖๓๘ คน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตัง้แต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม

ท้ังส้ิน ๑๒ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

๑.๕.๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

                                         
๗ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร , พิมพคร้ังที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 
๘ ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 

๒๕๖๑.หน้า ๘. 



๖ 

๑.๕.๓ ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ  
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

๑.๕.๔ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

๑.๕.๕ ประชาชนท่ีมีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน    
        
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

การบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้น าท่ีจะใช้ศาสตร์และศิลป์ในการท างาน
ใดๆ ไปสู่ความส าเร็จ โดยการวางแผน จัดองค์กร ส่ังการ และควบคุม     

การบริหารจัดการวัด หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าอาวาสภายในเขตวัดอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารจัดการองค์กร POSDC 

หลักบริหารจัดการองค์กร POSDC หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการยุคคลาสสิกท่ี
สามารถใช้กับการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วย 

การวางแผน หมายถึง เปนการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ ความส าเร็จท่ีจะ
ตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององคกร  

การจัดการองคกร หมายถึง คือ เปนการก าหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันท า และการกระจายอ านาจ  

การจัดสรรและบริหารบุคลากร หมายถึง เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

การอ านวยการ หมายถึง เปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดการด าเนินการตามแผน ผูบริหารตอง
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูน า  

การควบคุมก ากับดูแล หมายถึง เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค
กร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๙ 

พระสังฆาธิการ หมายถึง เจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

วัด หมายถึง วัดสังกัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน ๒๓ วัด 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 

                                         
๙ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร , พิมพคร้ังที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 



๗ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของ     

พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
๑.๗.๒ ท าให้ทราบการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ

ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ

พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
๑.๗.๔ ผลท่ีได้จากการวิจัยน าไปพัฒนาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   



  

 

บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีผูวิจัยไดท าการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิด
และทฤษฎีดังตอไปนี้   
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ   
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ   
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร  
จากการทบทวนเอกสารเก่ียวของกับความหมายของการบริหาร มีนักวิชาการได้ให

ความหมายของการบริหารไวแตกตางกันตามทัศนะของแตละคน ดังนี้ 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับคนอ่ืน๑ การบริหาร 
คือ กิจกรรมตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างร่วมกัน๒การบริหารงานเปนท้ังศาสตรและศิลป์ ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอยางมีระบบ 
กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได อันเกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตรเพื่อประ
โยชนในการบริหารงาน โดยลักษณะเชนนี้การบริหารงานจึงเปนศาสตรทางสังคมท่ีอยูในกลุมเดียวกับ
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร แตถาพิจารณาการบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติท่ี    
ตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหารงานแตละคนท่ีจะท างานให

                                         

๑ Campbell, Roaid F., and Others, Introduction to Educational Administration, 
(Boston : Allyn and Bacon, 1997), p. 6. 

๒ Simon, Herbert. A., Public Administration, (New York: Alfreod A Kuopf, 1996), p. 3. 



๙ 

บรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรู หลักการ และทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณและส่ิงแวดลอม๓ หรือ หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปดวยกระบวนการในการ
น าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีก าหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๔ หรือได้แก่ การใชศาสตรและศิลปน าเอาทรัพยากรบริหาร 
(administrative resource) เชน คน เงิน วัสดุส่ิงของ และการจัดการ มาประกอบตามกระบวนการ
บริหาร (process of administration) เชน POSDCoRB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีก าหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ๕ หรืออีกนัยหนึ่ง ได้แก่ กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ   
สวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวของกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๖ หรือ การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล องคการหรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองคการ๗ รวมไปถึง ภาระหนาท่ีของบุคคลใดๆท่ี
ปฏิบัติตนเปนผูบริหารที่จะตองเขามาท าหนาท่ีจัดระเบียบและด ารงไวซ่ึงสภาพภายใน (ท้ังท่ีเปนคน 
วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุมหรือหนวยงาน เพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพ๘ 

ลักษณะของงานบริหารจัดการมี ๓ ดาน คือ  ๑. ในดานท่ีเปนผูน าหรือหัวหนางาน      
งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปนผูน าภายในองคการ      
๒. ในดานของภารกิจหรือส่ิงท่ีตองท างานบริหารจัดการ หมายถึงการจัด ระเบียบทรัพยากรตางๆ    
ในองคการและการประสานกิจกรรมตางๆเขาดวยกัน ๓. ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหาร
จัดการ หมายถึง การตองท าใหงานตางๆส าเร็จลุลวงไปดวยดีดวย การอาศัยบุคคลตางๆเขาดวยกัน๙ 

ผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าใหชนะใจลูกนอง ธรรมะส าหรับ 
ผู้บริหารงาน คือ จะตองมีความหนักแนน มั่นคง และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเช่ือมั่นให
แกลูกนองได มีความสามารถในการแบงงานใหลูกนองท าตามความช านาญของแตละบุคคล และรูจัก
กระจายอ านาจใหแกลูกนองได ชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอย

                                         
๓ จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง, 

(กรุงเทพมหานคร: ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หนา ๔. 
๔ ไพบูลย ชางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๑๗. 
๕ สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร , พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพเกษมสุวรรณ,  

๒๕๑๔), หนา ๑๓. 
๖ ติน ปรัชญพฤทธิ์ , ศัพทรัฐประศาสนศาสตร , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๘. 
๗ บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หนา ๑.   
๘ ประยุทธ  เจ ริญสวัสดิ์ , การบริหาร งานบุคคล , ( ก รุง เทพมหานคร:  ก รมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), หนา ๓.   
๙ ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนา ๒๑-๒๒. 



๑๐ 

ดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค การ๑๐ และยังหมายถึง กระบวนการทางสังคม            
ซ่ึงพิจารณาได เปน ๓ ทาง คือ  

๑.) ทางโครงสราง เปนความสัมพันธ ระหวางผูบังคับบัญชาและผู ใตบังคับบัญชา 
ตามล าดับข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา  

๒.) ทางหนาท่ี เปนขั้นตอนของหนวยงานท่ีระบุหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องอ านวยความสะดวกตางๆเพื่อใหส าเร็จตามเปาหมาย  

๓.) ทางปฏิบัติการ เปนกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ ท่ีบุคคลตอบุคคล
ก าลังมีปฏิสัมพันธกัน หรือรวมท าปฏิกิริยาเก่ียวของซ่ึงกันและกัน๑๑ 

การบริหารงาน เปนการด าเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีก าหนดไว โดย
อาศัยปจจัยตางๆ อันไดแก คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) เปนอุปกรณ ในการด าเนินงาน๑๒ นอกจากนั้น ค าวา “การบริหาร” นอกจากใชค า
ภาษา อังกฤษ  ว า  “ Administration”แล้ว ยั งมีค า อีกค าหนึ่ ง ท่ี ใช แทนกันได คือ ค าว า 
“Management” ซ่ึง เป นค า ท่ีมีควา มหมายเหมือนกันแต ทาง วิชาการจะเ ลือกใช ค าว า 
“Administration” ก็ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรก เมื่อไมตองการใชค าวา        
“ผูจัดการ” ซ่ึงมีความหมายแคบจ ากัดลงไปวาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใดแหงหนึ่ง หรือ    
หนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยท่ัวๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใชค าวา “Administration”๑๓ บางท่านกล่าวว่า การบริหาร คือ การท างานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ โดยมีหลักการดังนี้ คือ 

๑) ตองมีองคการ (Organization) และองคการนั้นตองมีการก าหนดวัตถุประสงค
(Objective) อันแนชัด  

๒) ตองมีคนท างานรวมกัน คนเปนสวนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน  
๓) ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอ่ืนๆ     

ท่ี ส าคัญ ไดแกเงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน  

                                         
๑๐ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ , พิมพคร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หนา ๒๕-๓๒. 
๑๑ วัชรี บูรณสิงห, การบริหารหลักสูตร, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๓, หนา ๙. 
๑๒ สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ, หลักการบริหารเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ

ก.พ., ๒๕๓๖), หนา ๑๒.   
๑๓ สัมฤทธิ์ ทาเหล็กเจริญ, “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบล: ศึกษา

กรณีองคการบริหารสวนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หนา ๑๐. 



๑๑ 

๔) ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพื่อใหการท างานเปนไปโดยราบรื่น 
และบรรลุวัตถุประสงค์๑๔ หรือ การบริหาร คือ กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมาท างาน     
รวมมือกันด าเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆอยางรวมกัน โดยประกอบ    
ไปดวยสวนตางๆ ดังนี้  

๑) บุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไป  
๒) ตองมีการกระท าอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน  
๓) ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระท ารวมกันเดนชัด 
๔) วัตถุประสงคนั้นๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระท าการ๑๕ 
การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการและส่ังการควบคุมก ากับ

ความพยายามของสมาชิกขององคการและใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อความส าเร็จในเปาหมายขององค
การที่ก าหนดไว ลักษณะท่ีส าคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้  

๑) การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุมใดกลุมหนึ่ง ถาจะ
กลาวถึงบุคคลผูท าหนาท่ีบริหารนั้นก็เรียกวา ผูบริหาร  

๒) การบริหารเปนงานท่ีมีจุดหมาย ท้ังนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจ าเปนตองมี 
การก าหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะก าหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม สวนการ
บริหารนั้นจะเปนแนวทางในการด าเนินงานใหส าเร็จตามจุดมุงหมาย  

๓) การบริหารเปนแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายในและภายนอกองคกร ดังเชน  
ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจไดโดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใชจัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีตอองค์กร
และผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา ถาองคกรนั้น ๆ มีนโยบายท่ีจะ
ท าประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินกอสรางโรง
เรียน ก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอกองคกร หรือองคกรบางแหงอาจไมน าพาต
อความเดือดรอนร าคาญซ่ึงองคกรของตนกอขึ้น เชน ส่ิงเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารอันมี
อิทธิพลตอชีวิตมนุษยและส่ิงแวดลอม  

๔) การบริหารเปนเรื่องเก่ียวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการ
ใหบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงคโดยกลุมคนมิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
บุคคลเดียวเทานั้น ท้ังนี้เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถก าจัดท้ังดานก าลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจ าตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวยกัน  

๕) การบริหารจะไดรับผลส าเร็จดวยดีก็แต โดยการร วมแรงรวมใจของบุคคลอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากเจ าของธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากบรรดาเจ าของ เชน ผูถือหุนอาจไมมีเวลาหรือ 
ความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนท่ีมีความสามารถในการบริหารใหมาบริหารในองคกร  

                                         
๑๔ ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง , (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๖.   
๑๕ บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ๒๕๒๓), 

หนา ๒๖๑. 



๑๒ 

๖) การบริหารจะด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพไดก็แตโดยการใชความรูความช านาญ และ
การฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การบริหารเปนวิชาชีพ   
อยางหนึ่ง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจ าเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรง    
แตผูบริหารจะตองมีความรูความช านาญในการบริหารอันอัน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ ฯลฯ  

๗) การบริหารเปนส่ิงท่ีไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตส่ิงท่ีจะแสดงใหเห็นวาการ
บริหารด าเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดนั้น ก็คือ ผลงาน เพราะวาผลงานจะเปนเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  

๘) เจาของธุรกิจไมจ าเปนตองท าหนาท่ีผูบริหารเสียเอง โดยท่ัวไปแลว (ยกเวนองคกร ขนาดเล็ก) 
คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนๆท่ีมีความสามารถทางการบริหารท าหนาท่ีในนามของเจาของธุรกิจ๑๖ 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ ด าเนินกิจการตาม
ขั้นตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึงความสามารถ ความ
ถนัด ความตองการ และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการ
ควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีก าหนดไว๑๗ เป็นศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุ   
อุปกรณขององคการและนอกองคการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ๑๘ เปนการจัดการ  
อยางมีระเบียบแบบแผน เก่ียวกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และท าใหงานด าเนินไป      
อยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค ท่ีก าหนดไว ดวยความรวมมือของกลุมบุคคล และยังเสนอวา        
“การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีหวังผลขั้น   
สุดทายอยางเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวน “การ
จัดการ”  ใชมากในทางธุรกิจหรืออาจกลาววา “การบริหาร” มุงเนนท่ีการก าหนดนโยบายและการ
วางแผน สวน “การจัดการ” เปนการน านโยบายและแผนไปด าเนินใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว้๑๙ 
เป็นศิลปะในการใชบุคคลอ่ืนรวมกับปจจัยในการจัดการ เพื่อใหกิจกรรมด าเนินไปไดตามวัตถุประสงค
และสนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน๒๐ 

สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุและก าลังคน เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีก าหนด ไมวาจะส าเร็จดวยตนเองหรืออาศัยผูอ่ืนก็ตาม รวมท้ังจัดการทรัพยากรท่ี
มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองคการ 

                                         
๑๖ สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพบรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หนา ๗๘. 
๑๗ พะยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ , (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ , ๒๕๔๒),    

หนา ๓๖. 
๑๘ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หนา ๖๑.   
๑๙ ทองหลอ เดชไทย, แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๓๕), หนา ๕. 
๒๐ สัมพันธ ภูไพบูลย, องคการและการจัดการ , พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: พิทักษอักษร, 

๒๕๔๒), หนา ๑๖.  



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Campbell, Roaid F., and Others 
(1997, p. 6.) 

ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับคนอ่ืน   

Simon, Herbert. A.  
(1996, p. 3.) 

กิจกรรมตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 

จันทรานี สงวนนาม                 
(๒๕๓๖, หน้า ๔) 

เปนท้ังศาสตรและศิลป์ ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอยาง
มีระบบ  

ไพบูลย ชางเรียน                   
(๒๕๓๒, หน้า ๑๗) 

ระบบท่ีประกอบไปดวยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการ
บริหารท้ังทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ี
ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมพงศ เกษมสิน                  
(๒๕๑๔, หน้า ๑๓) 

การใชศาสตรและศิลปน าเอาทรัพยากรบริหาร ใหบรรลุวัตถุ
ประสงคท่ีก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ                 
(๒๕๓๕, หน้า ๘) 

กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ 

บุญทัน ดอกไธสง                
(๒๕๓๗, หน้า ๑) 

การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประยุทธ เจริญสวัสดิ์            
(๒๕๔๐, หนา ๓) 

ภาระหนาท่ีของบุคคลใดๆท่ีปฏิบัติตนเปนผูบริหารท่ีจะตอง
เขามาท าหนาท่ีจัดระเบียบ 

ธงชัย สันติวงษ์                   
(๒๕๔๓, หนา ๒๑-๒๒) 

ลักษณะของงานบริหารจัดการมี ๓ ดาน คือ   
๑. ในดานท่ีเปนผูน าหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ  
๒. ในดานของภารกิจหรือส่ิงท่ีตองท างานบริหารจัดการ  
๓. ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) 
(๒๕๕๐, หนา ๒๕-๓๒) 

ผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าใหชนะใจ
ลูกนอง  

วัชรี บูรณสิงห์                    
(๒๕๔๓, หนา ๙) 

กระบวนการทางสังคม ซ่ึงพิจารณาได เปน ๓ ทาง คือ      
๑.) ทางโครงสราง  
๒.) ทางหนาท่ี  
๓.) ทางปฏิบัติการ  

สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ
(๒๕๓๖, หนา ๑๒) 

การบริหารงาน เปนการด าเนินงานใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีก าหนดไว โดยอาศัยปจจัยตางๆ 

สัมฤทธ์ิ ทาเหล็กเจริญ           
(๒๕๔๖, หนา ๑๐) 

การบริหารงานโดยท่ัวๆ ไป หรือการบริหารราชการ จึงนิยม
ใชค าวา “Administration” 

 

 



๑๔ 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร       
(๒๕๓๙, หนา ๑๗๖)   

การบริหาร คือ การท างานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
โดยมีหลักการดังนี้ คือ  
๑) ตองมีองคการ  
๒) ตองมีคนท างานรวม  
๓) ตองมีทรัพยากรในการบริหาร  
๔) ตองมีการจัดการในการบริหาร 

บรรจบ เนียมมณี                   
(๒๕๒๓, หนา ๒๖๑) 

การบริหาร คือ กิจกรรมตางๆท่ีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมา
ท างานรวมมือกันด าเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายๆอยางรวมกัน 

สมยศ นาวีการ                   
(๒๕๔๔, หนา ๗๘) 

การบริหาร เปนกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการ
และส่ังการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกขององค
การและใชทรัพยากรอ่ืน ๆ 

พะยอม วงศสารศรี                  
(๒๕๔๒, หนา ๓๖) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกล
ยุทธตางๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความร
วมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ 

สมคิด บางโม                     
(๒๕๔๕, หน้า ๖๑) 

เป็นศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณขององคการและ
นอกองคการ 

ทองหลอ เดชไทย                
(๒๕๓๕, หน้า ๕) 

เปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผน เก่ียวกับการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

สัมพันธ ภูไพบูลย               
(๒๕๔๒, หนา ๑๖) 

เป็นศิลปะในการใชบุคคลอ่ืนรวมกับปจจัยในการจัดการ เพื่อ
ใหกิจกรรมด าเนินไปไดตามวัตถุประสงค์ 

 
๒.๑.๒ กระบวนการบริหาร  
จากการทบทวนเอกสารเก่ียวของกับกระบวนการบริหาร ไดมีนักวิชาการหลายทานไดให

ความหมายแตกตางกันตามทัศนะของแตละคน ดังนี้ 
ภารกิจส าคัญในการบริหาร ๗ ประการ คือ  
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอยางกวางๆวามีอะไรที่จะตอง 

ปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร อมด วยวัตถุประสงค ของการปฏิบัติงานนั้นก อนลงมือ 
ปฏิบัติการ  



๑๕ 

๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหนาท่ีของหนวยงานยอยหรือต าแหนงตางๆของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธตามล าดับช้ันแหงอ านาจหนาท่ีสูงต่ําลดหล่ันลงไป 

๓. การจัดคนเขาท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวย
งานการบริหารบุคคลดังกลาว รวมตั้งแตการแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแตงตั้ง การฝก  
อบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงาน การ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานใหดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป  

๔. การส่ังการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยส่ังการหลังการได้    
วิเคราะหและพิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ  

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดตอสัมพันธกับ
หนวยงานยอยหรือต าแหนงตางๆ ในองคกร เพื่อกอใหเกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีการท างาน
ท่ีซ้ าซ้อนหรือขัดแยงกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงคหลักขององคการ  

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวย
งานท่ีเก่ียวของท้ังบนและลาง เพื่อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ สะดวกแกการประสานงาน
อ่ืนจะเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ตลอดจนเปนการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัวดวย  

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ 
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบ 
คอบและรัดคุม๒๑ 

ลูเธอรกูลิค และลินดัล เออรวิก (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ไดน าหลักการ 
บริหารจัดการของฟาโยลมาปรับปรุงประยุกต กับการบริหารราชการ ในท่ีสุดไดค าตอบส้ันๆ คือ 
POSDCORB ซ่ึงหมายถึง กระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ  

๑. P = Planning หมายถึง การวางแผนเปนการก าหนดโครงการอยางกวางๆวาจะท า 
อะไรบาง เพื่ออะไร มีแนวทางปฏิบัติอยางไร การวางแผนจะตองท ากอนการลงมือปฏิบัติ  

๒. O = Organizing หมายถึง การจัดการองคกร กลาวคือ เปนการจัดสายงานแบงแยก 
อ านาจการบริหารใหผูปฏิบัติงานทราบบทบาทหนาท่ีของแตละคน เพื่อจะไดท างานใหบรรลุวัตถุประ
สงค  

๓. S = Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เปนการบริหารงานทางดานบุคคล อันไดแก
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสรางบรรยากาศการท างานท่ีดีการ ประเมินผล
การท างาน และการใหพนจากงาน 

๔. D = Directing หมายถึง การวินิจฉัยส่ังการบอกทิศทางการท างานเสนอแนะวิธีการ 
ท างานหลังจากท่ีไดวิเคราะหอยางรอบคอบแลววา ควรจะท าอะไรบาง อยางไร ไปในทิศทางใด  

                                         
๒๑ ติน ปรัชญพฤทธิ์, บทบาทของผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผูมีวุฒิสามารถ , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘), หนา ๓๒. 



๑๖ 

๕. Co = Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันไดแก การสรางความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานยอยและบุคคลในต าแหนงตางๆ ใหสามารถท างานรวมกันไดซ่ึงอาจจะตองใช
เทคนิคตางๆ เชน การส่ือสารการก าหนดระเบียบแผนในการท างาน เปนตน  

๖. R = Reporting หมายถึง การรายงาน การท างานทุกอยางจะมีการรายงานไปยัง       
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปวาตนเองไดท าอะไรบาง อยางไร ไดผลประการใด  

๗. B = Budgeting หมายถึง การจัดท างบประมาณคาใชจายใหถูกตองเหมาะสมกับ 
กิจกรรม๒๒ 

อองรีฟาโยล (Fayol Henri) เปนบุคคลแรกท่ีวิเคราะห์ถึงองคประกอบมูลฐานของการ
จัดการปจจุบัน เรียกวา กระบวนการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ (POCCC) ดังนี้  

๑. การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาขอมูลในปจจุบันและคาดการณในอนาคต    
แลววางเปาหมายและแนวทางปฏิบัติไว  

๒. การจัดองคการ (Organizing) คือ การจัดโครงสร างของหนวยงานหรือองคการ      
ออกเปนหนวยงานยอยๆ ก าหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การจัดสรรคนเขาท างานใน          
ต าแหนงงานตางๆ  

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) คือ การส่ังใหคนท างานตามท่ีมอบหมายงาน
ใหท า บังคับบัญชาใหพนักงานท างานตามภารกิจของหนวยงาน 

๔. การประสานงาน (Coordination) คือ การดูแลควบคุมและอ านวยความสะดวกให้     
ผู ท างานสามารถไดโดยสะดวกเต็มความสามารถ  

๕. การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมใหงานด าเนินไปตามแผนท่ีวางเอาไว   
ตรวจสอบใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว  

หลักการในการบริหารหรือการจัดการนั้น ควรมีความยืดหยุนและสามารถประยุกตใชได
กับนักบริหารทุกระดับในองคการ เรียกวา หลักการจัดการสากล ๑๔ ขอ (Fayol ‘s ๑๔ principle 
of management) ดังนี้  

๑. หลักการแบงงานกันท า (division of work) โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
(specialization) ของแตละคน  

๒. หลักอ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (authority and responsibility) โดยใหสอด
คลองกับระดับความรับผิดชอบตามต าแหนงงานนั้นๆ  

๓. หลักระเบียบวินัย (discipline) พนักงานทุกคนตองยอมรับและเช่ือฟงในกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับท่ีองคกรก าหนดขึ้น  

๔. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา(unity of command)ในการท างานผูใตบังคับบัญชา 
ทุกคนจะตองรับฟงค าส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น  

                                         
๒๒ Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York: 

Institute of Public Administration, 1973), pp.18-19 



๑๗ 

๕. หลักทิศทางการท างานอยางเดียวกัน (unity of direction) ในการท างานทุกกลุมหรือ 
ทุกหนวยงานในองคการควรด าเนินการภายใตแผนงานและทิศทางในการท างานท่ีชัดเจนอยาง 
เดียวกัน  

๖. หลักผลประโยชน สวนตัวเปนรองผลประโยชน สวนรวม (subordination of 
individual interests the general interest) ในการท างานผลประโยชนขององคการตองมากอนผล
ประโยชน สวนตัวโดยค านึงถึงความส าเร็จขององคการเปนส าคัญ 

๗. หลักการจายคาตอบแทนการท างานท่ีเปนธรรม (remuneration) พนักงานตองได
รับคาจางท่ีเปนธรรมเหมาะสมกับสภาพคาครองชีพและความพอใจสูงสุดของท้ังฝายคนงานและฝาย
นายจาง  

๘. หลักการรวมอ านาจ (centralization) หมายถึง การใหมีศูนยรวมการตัดสินใจและ
การควบคุมอยูท่ีสวนกลาง และใหมีการกระจายอ านาจหนาท่ีเหมาะสมสอดคลองและพอเหมาะกับ
องคการนั้น ๆ  

๙. หลักสายการบังคับบัญชา (scalar chain) ควรก าหนดล าดับสายของการบังคับบัญชา
แตละหนวยงานในองคการใหชัดเจน ลดหล่ันกันไปตามล าดับ จากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ําสุดของ
องคการ ไมคลุมเครือหรือกาวกายกัน  

๑๐. หลักของความมีระเบียบ (order) ทุกส่ิงทุกอยางควรมีระเบียบแบบแผนการก าหนด
ต าแหนงหนาท่ีจะตองพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

๑๑. หลักความเสมอภาค (equity) หมายถึง ผูบริหารควรยึดหลักการจัดการบนพื้นฐาน
ของความยุติธรรม ความมีเมตตากรุณาตอผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาคเทาเทียมกันโดยท่ัวถึงท้ัง
องคการปราศจากการล าเอียง  

๑๒. หลักความมั่นคง (stability of tenure of personnel) ฝายบริหารควรสรางความรู
สึก ในเรื่องความมั่นคงในหนาท่ีการงานและรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไวกับองคการเพื่อลดอัตราการ
ออกจากงานใหนอยลง  

๑๓. หลักความคิดริเริ่ม (initiative) เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีความคิดริเริ่มสราง
สรรคและมีสวนรวมในการแกปญหาขององคการ  

๑๔. หลักความสามัคคี (esprit de corps) สงเสริมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 
พนักงานดวยการท างานเปนทีมและมีการติดตอส่ือสารระหวางกันเพื่อใหเกิดเอกภาพทั้งองคการ๒๓ 

การบริหารเปนวิธีการท าใหงานส าเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน (Getting things done through 
other people) และกลาววาหนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหส าเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษ วา “POSDC” ดังนี้ คือ  

                                         
๒๓ Fayol, Henri, General and industrial management, (London: Pittman & Sons, 

1964), p. 39  



๑๘ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ 
ความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององค
กร  

๒.O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการก าหนดโครงสรางความสัมพันธ
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันท า และการกระจายอ านาจ  

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูน า  

๕. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๒๔ 

กระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ  
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการ โดยก าหนดงานท่ีจะท าวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ไว    
ลวงหนา  

๒. การแสวงหา การก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา 
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจ าเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหงานนั้นส าเร็จลุลวง ไปได
ดวยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ  

๔. การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก
หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผูอ่ืน และเพื่อใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก  

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให
ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะ และประเมินผลขั้นสุดทาย
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดทาย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตน เพื่อวางแผนใหม
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๒๕ 

สรุปได วา หลักการบริหารงานโดยท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชน และองค กรต างๆ         
ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ หรือการจัดหนวยงานตางๆภายในองคกร การสรรหาบุคคล

                                         
๒๔ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพคร้ังที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 
๒๕ ธีระรัตน กจิจารักษ, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗.   



๑๙ 

เขาท างาน การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ หลักการ   
เหลานี้สามารถท าใหองคกรทุกองคกรลวนแลวแตประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี ๒.๒ กระบวนการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ                    
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 

ภารกิจส าคัญในการบริหาร ๗ ประการ คือ  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองคการ  
๓. การจัดคนเขาท างาน  
๔. การส่ังการ  
๕. การประสานงาน  
๖. การรายงาน  
๗. การงบประมาณ  

Gulick L. and Urwick J.                   
(1973, pp.18-19) 

กระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ  
๑. P = Planning  
๒. O = Organizing  
๓. S = Staffing  
๔. D = Directing  
๕. Co = Coordinating  
๖. R = Reporting  
๗. B = Budgeting  

Fayol, Henri                     
(1964, P.39) 

องค ประกอบมูลฐานของการจัดการป จจุบัน  เรียกว า 
กระบวนการบริหารจัดการ มี ๕ ประการ (POCCC) ดังนี้  
๑. การวางแผน  
๒. การจัดองคการ  
๓. การบังคับบัญชาส่ังการ  
๔. การประสานงาน  
๕. การควบคุม 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจติฺโต)                 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 

หนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารให
ส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามค ายอภาษาอังกฤษ วา “POSDC” 
ดังนี้ คือ  
๑. P คือ Planning  
๒.O คือ Organizing  
๓. S คือ Staffing  
๔. D คือ Directing  
๕. C คือ Controlling  

 



๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๒ กระบวนการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ธีระรัตน กิจจารักษ               
(๒๕๔๒, หน้า ๖๗) 

กระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ  
๑. การวางแผน  
๒. การแสวงหา การก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ  
๓. การเสริมก าลังบ ารุง  
๔. การประสานงาน  
๕. การประเมินผลงาน  

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับวัดในพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๑ ความหมายของวัด  
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับความหมายของวัด มีนักวิชาการใหความหมายของ

วัดไวแตกตางกันตามทัศนะของแตละคน ดังนี้ 
วัด หมายความวา สถานท่ีทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์วิหาร และท่ีอยูของพระสงฆ์หรือ

นักบวช (กุฏิ) เปนตน๒๖ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยมากกวารอยละ ๙๕ เคารพ
นับถือและเปนรากฐานท่ีส าคัญของวัฒนธรรมไทย กลาวไดวาวิถีชีวิตของคนไทยกับพุทธศาสนา
ผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแนนแฟน พุทธศาสนาจึงเปนเอกลักษณประจ าชาติไทย วัดนับว่า
เป็นสวนประกอบท่ีส าคัญของชุมชนของประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน วัดจึงเปนศูนยกลางแห่ง
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนแหลงการศึกษาของประชาชน และท าหนาท่ีเปนสถาบันหลักในการฝก  
อบรมพระสงฆท่ีจะสืบตอพระศาสนาและพลเมืองท่ีจะรับผิดชอบสังคม และวัดยังมีฐานะเปนโรงเรียน
ด้วย แมปจจุบันความเปนศูนยกลางในบางเรื่องจะลดลง แตความส าคัญก็ยังคงอยู  โดยเฉพาะวัดใน
เขตภูมิภาคบทบาทของวัดยังคงมีความเขมขนอยูคอนขางมาก ท้ังในเรื่องของการพัฒนาชุมชน      
การพัฒนาอาชีพหรือหนวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุม การเปนหนวยสังคมสงเคราะห์ และ
ความเปนศูนยกลางทางดานจิตใจ ยังคงอยูมิเ ส่ือมคลายแตอยางใด วัดจึงมีบทบาทอยางยิ่งใน
สังคมไทย๒๗ วัดนั้นมีค าท่ีใชอยูเดิมในภาษาบาลีอยู ๓ ค า คือ  

๑) อาราม โดยพยัญชนะแปลวา “เปนท่ีรื่นรมย” โดยอรรถแปลวา “สวน” เพราะในสมัย
พุทธกาลนั้น พุทธศาสนิกชนนิยมถวายสวนใหเปนท่ีประทับของพระพุทธเจาและพระสงฆ เชน เวฬุวัน
วนาราม เปนสวนท่ีพระเจาพิมพิสารถวายใหเปนท่ีประทับแกพระพุทธเจาและพระสงฆ หรือเชตวัน

                                         
๒๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๑๐. 
๒๗ กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะ

สงฆ, (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๓), หนา ๕. 



๒๑ 

วนาราม สวนท่ีอนาถป ณฑิกเศรษฐีถวายแกพระพุทธเจ าและพระสงฆ เพื่อเปนท่ีประทับแก่
พระพุทธเจ้าและพระสงฆสาวก เปนตน 

๒) อาวาส โดยพยัญชนะแปลวา “ท่ีอยู” ซ่ึงเปนความหมายท่ีกวาง แตถาจะจ ากัด
ขอบเขตใหแคบลงวา หมายถึง วัด ก็ตองมีภิกขุศัพทเปนค าจ ากัดความขางหนาวาภิกขุ นมาวาโส 
แปลวา ท่ีอยูของภิกษุสงฆ คือ วัดโดยอรรถในอภิธานัปปทีปกา ทานแปลวาเรือน เปนไวพจนของค า   
วา ฆร เปนตน  

๓) วิหาร โดยพยัญชนะแปลวา ท่ีอยูคลายกับอาวาส แตตามวินัย เชน ในมหัลลกสิกขาบท
ท่ีต้นแหงสังฆาทิเสสและในอนุศาสน ทานหมายเอาส่ิงปลูกสรางเปนหลัง และสังเกตในท่ีท่ัวไปดู
เหมือนเปนส่ิงกอสรางดวยอิฐ ปูน คือ เปนพวกตึก แตเพราะวิหารนั้นสรางไวในท่ีอยูของภิกษุท้ังหลาย 
จึงพลอยเรียกวา วิหาร ซ่ึงเทากับค าวา วัด ในสังคมไทย  

ค าวา “วัด”นั้นความหมายโดยผิวเผิน หมายถึง ท่ีอยูของพระสงฆ วัดก็เหมือนกับท่ีอยู
อาศัยท่ัวไปนั้นเอง วัดเปนสถาบันท่ีอ านวยความสะดวกท้ังทางรูปธรรมและนามธรรมแกสังคม        
อยางมาก เพราะเปนศูนยกลางวัฒนธรรม ประเพณีและศูนยกลางอ่ืนๆ อีกมาก ยิ่งหากพระซ่ึงเปนผู
น าทางจิตใจไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีควรปฏิบัติแลวก็สามารถท าใหสังคมอยูไดสงบสุข ดวยเหตุนี้วัดจึงมี
ความจ าเปนตอสังคม เพราะฉะนั้นในการศึกษาความหมายของวัด จึงควรศึกษาถึงความหมาย ความ
มุงหมายและบทบาทของวัดของพระสงฆมาพิจารณาดวยจึงมองท้ังในแงรูปธรรมและนามธรรมควบคู
กันไปเพื่อท่ีจะไดเขาใจถึงประโยชนท่ีวัดมีตอสังคมมากมาย ใหภาพพจนของวัดในสายตาของคนท่ัวไป
ไดชัดเจนถูกตอง ซ่ึงท าใหไดรับการเอาใจใสจากสังคมมากยิ่งขึ้น๒๘ บางท่านได้ให้ความหมายของวัดว่า 
ท่ีอยูของพระ (นักบวช) ผูประพฤติพรหมจรรยเปนดินแดนแหงพระรัตนตรัยส าหรับชุมชนมี ๓ เขต 
คือ เขตพุทธาวาสเขต ธรรมาวาส และเขตสังฆาวาส๒๙ หรือท่ีอยูของพระสงฆเปนท่ีพ านักอาศัยของ
พระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนา๓๐ หรือหมายถึงศาสนสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของชาวพุทธ เปนท่ีอยูของบรรพชิต (พระสงฆและสามเณร) และฆราวาสท่ีเก่ียวของ 
เปนท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการเผยแผศาสนธรรมของชาวพุทธ๓๑ เป็นท่ีพ านักสงฆ เปนท่ี
ประกอบศาสนกิจและบ าเพ็ญกุศล เปนสถาบันการศึกษาอบรมของพระสงฆและเยาวชนผูดอยโอกาส

                                         
๒๘ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) , “คุณวัด”, วารสารใบลาน ๕, (เมษายน-พฤษภาคม, 

๒๕๒๘): ๑๐. 
๒๙ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน, ธรรมปริทัศน

๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๔. 
๓๐ บุญรวม เทียมจันทร, เจาอาวาส เจาพนักงาน ใครก าหนด?, (กรุงเทพมหานคร: สามดีพร้ินติ้ง 

อีควิปเมนท, ๒๕๔๖), หนา ๓๙. 
๓๑ พลสัณห โพธิ์ศรีทอง, “การน าพระสงฆ(วัด)มาเปนหลักในการแกปญหาทางสังคมจิตวิทยาของ

เยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน”, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๘), หนา ๑๙๗. 



๒๒ 

ทางการศึกษา เปนศูนยกลางของการสมาคมพบปะสังสรรคปรึกษาหารือและบริการดานตางๆแก
ชุมชน๓๒ โดยแบ่งออกเปน ๒ อยาง คือ  

๑. วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดแก “อาราม” ตามท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ และวัดท่ีเล่ือนฐานะมาจากส านักสงฆ โดยไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเพื่อเปนประโยชนแกสังฆกรรมตามพระธรรมวินัยส าหรับพระสงฆ นับวาเปนวัดท่ีสมบูรณ
ท้ังทางกฎหมายและทางพระวินัยทุกประการ โดยมีเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการทั่วไป  

๒. ส านักสงฆ ไดแก วัดท่ีกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศตั้งวัดแลว แตยังมิไดรับ 
พระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวัดท่ีไดรับพระบรมราชานุญาตใหสรางขึ้น ตามความใน มาตรา ๙ 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆร.ศ. ๑๒๑ และวัดท่ีสรางขึ้นกอนร.ศ. ๑๒๑ ซ่ึงยังมิได
รับพระราชทานวิสุงคามสีมาดวย๓๓ 

สรุปไดวา วัด คือ สถานท่ีทางพระพุทธศาสนา เปนท่ีพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร      
ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและประกอบกิจของสงฆ เปนสถานท่ีส าหรับบ าเพ็ญและประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาของพุทธบริษัทท้ังหลาย และเปนสถานท่ีในการใหการศึกษาอบรมธรรมะแก
พุทธศาสนิกชนท้ังหลายใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของวัด 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน                  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐) 

สถานท่ีทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์วิหาร และท่ีอยูของพระสงฆ์
หรือนักบวช (กุฏิ) เปนตน 

กรมการศาสนา                   
(๒๕๔๓, หน้า ๕) 

วัดนับว่าเป็นสวนประกอบท่ีส าคัญของชุมชนของประเทศ
ไทยตั้งแต อดีตจนถึงป จจุบัน วัดจึงเป นศูนยกลางแห่ง
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนเปนแหลงการศึกษาของประชาชน  

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)                  
(๒๕๒๘, หน้า ๑๐) 

วัดนั้นมีค าท่ีใชอยูเดิมในภาษาบาลีอยู ๓ ค า คือ  
๑) อาราม โดยพยัญชนะแปลวา “เปนท่ีรื่นรมย”  
๒) อาวาส โดยพยัญชนะแปลวา “ท่ีอย”ู  
๓) วิหาร โดยพยัญชนะแปลว่าท่ีอยูคลายกับอาวาส  

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี)                 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๔) 

ส าหรับชุมชนมี ๓ เขต คือ เขตพุทธาวาสเขต ธรรมาวาส 
และเขตสังฆาวาส 

 

                                         
๓๒ สุนทร สุภูตะโยธิน, คูมือสมณศักด์ิ ส าหรับผูบริหาร, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: กรังปรีซ

อินเตอรเนช่ันแนล, ๒๕๔๐), หนา ๔๒. 
๓๓ ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คูมือพระสังฆาธิการและพระวิทยาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๘. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของวัด (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

บุญรวม เทียมจันทร                
(๒๕๔๖, หน้า ๓๙) 

ท่ีอยูของพระสงฆเปนท่ีพ านักอาศัยของพระภิกษุสามเณร
และประกอบพิธีกรรมตางๆ ในพระพุทธศาสนา 

พลสัณห โพธ์ิศรีทอง            
(๒๕๓๘, หนา ๑๙๗) 

ศาสนสถานท่ีประกอบกิจกรรมของชาวพุทธ  

สุนทร สุภูตะโยธิน                   
(๒๕๔๐, หนา ๔๒) 

เปนศูนยกลางของการสมาคมพบปะสังสรรคปรึกษาหารือ
และบริการดานตางๆแกชุมชน 

ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
(๒๕๔๒, หนา ๘) 

แบ่งออกเปน ๒ อยาง คือ  
๑. วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
๒. ส านักสงฆ  

๒.๒.๒ บทบาทของวัด  
จากการทบทวนเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับบทบาทของวัด มีนักวิชาการหลากหลายทาน      

ให ความหมายของบทบาทของวัดไวแตกตางกันตามทัศนะของแตละคน ดังนี้ 
วัดมีบทบาทในฐานะศูนยกลางของสังคม ดังนี้  
๑. เปนสถานศึกษาส าหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยู รับใชพระ รับการฝกอบรมทาง

ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น  
๒. เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีวิตและศึกษา    

เล่าเรียน ตลอดถึงผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเล้ียงชีพ  
๓. เปนสถานพยาบาลท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูของคนสมัยนั้น  
๔. เปนท่ีพักคนเดินทาง  
๕. เปนสโมสรที่ชาวบานมาพบปะสังสรรคหยอนใจ หาความรูเพิ่มเติม  
๖. เปนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ ส าหรับชาวบานท้ังหมด  
๗. เปนท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตของมนุษย  
๘. เปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆของชาติ ตลอดจนเปน  

เสมือนพิพิธภัณฑ  
๙. เปนคลังวัสดุส าหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเมื่อมีงานวัดหรือยืม

ไปใชเมื่อตอนมีงาน  
๑๐. เปนศูนยกลางการบริหารหรือการปกครองท่ีก านันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมา

ประชุมกัน บอกแจงกิจกรรมตางๆ (ในยามสงครามอาจใชเปนท่ีชุมนุมทหารดวย)  
๑๑. เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือใชบริการดานพิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของ

ทุกคนในระยะเวลาตางๆ ของชีวิต 
การที่วัดกลายเปนศูนยกลางของสังคม ท าใหพระสงฆกลายเปนผูน าทางจิตใจ เปนศูนย

รวมความรวมมือ อาจจะเกิดจากปจจัยหลายอยาง เชน การเปนท่ีประกอบพิธีกรรมพระภิกษุสงฆ    



๒๔ 

เปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ เปนท่ีปรึกษาแนะน าชาวบานในปญหาตางๆได และในฐานะ   
เปนศิษยกับอาจารยท าใหสังคมไทยเชิดชูฐานะของพระสงฆในสังคม คือ ความบริสุทธ์ิ ความเสียสละ
บ าเพ็ญผลประโยชนและความเปนผูน าทางสติปญญา๓๔ หรืออีกนัยหนึ่ง วัดมีบทบาทตอสังคมไทย 
ดังนี้  

๑. บทบาทในฐานะท่ีเปนจิตและวิญญาณของชุมชนและสังคม วัดท าหนาท่ีในฐานะเปนผู
หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของผูคนในสังคมใหสูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมรักสันติและสมานสามัคคี
ปรองดองรวมท้ังความมีเหตุมีผลในการด ารงชีวิต วัดและพระพุทธศาสนาไดรังสรรคในประเด็นนี้ได
อย่างครบถวน วัดและจริยธรรม วัดและสถาบันพระพุทธศาสนาจึงเปนแหลงก าเนิดของกฎระเบียบ 
ประเพณีวัฒนธรรม ปทัสถาน และวิถีชีวิตของสังคมไทยมาโดยตลอด  

๒. บทบาทในฐานะท่ีเปนหนวยงานพัฒนาและสังคมสังเคราะหชุมชน บทบาทท่ีส าคัญ
ของวัดในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนปจจุบันไมไดมีหนาท่ีเพียงจิตวิญญาณของชุมชนเทานั้น แตเปนผู
น าในการพัฒนาชุมชนในทุกเรื่อง เปนแหลงสรางวัฒนธรรมความรวมมือในงานพัฒนาชุมชนในดาน    
ตางๆ รวมท้ังท าหนาท่ีเปนท่ีพักพิงอาศัยและใหความชวยเหลือท้ังดานสังคมสงเคราะหและปญหาทาง
โรคภัยไขเจ็บทางรางกายและจิตใจ  

๓. บทบาทในฐานะเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆในชนบท    
ยังมีหน้าท่ีเปนผูแนะแนวอาชีพตาง ๆ แกชาวบานดวย มีวัดจ านวนมากไดจัดตั้งสหกรณหมูบาน 
ธนาคารข้าว จัดอบรมใหความรูทางดานเกษตรสมัยใหมและเปนสถานท่ีฝกอบรมอาชีพตางๆ บทบาท
ดังกลาวมีความเดนชัดมาตั้งแตอดีตจนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมชนบท๓๕ นอกจากนี้วัดใน
ชุมชนมีบทบาทหน้าท่ี ดังตอไปนี้  

๑. เปนศูนยรวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
๒. เผยแผหลักธรรมค าสอนทางศาสนา  
๓. เปนผูน าในการพัฒนาทองถิ่น หรือเปนผูน าในการเปล่ียนแปลง  
๔. เปนท่ีพึ่งของประชาชนท้ังดานจิตใจและการใหการสงเคราะหยามเดือดรอน๓๖ ตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน วัดมีบทบาท ดังนี้  
๑. วัดเปนท่ีสงบรื่นรมย  
๒. วัดเปนท่ีบ่มศีลงาม  
๓. วัดเปนแหลงความรู้ 
๔. วัดเปนแหลงชูธรรมะ  

                                         
๓๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, พิมพคร้ังที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หนา ๑๕–๑๙. 
๓๕ เฉียบ ไทยย่ิง, “ปจจัยที่สงผลตอความส าเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน: 

กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการ
ศาสนา, ๒๕๔๑), หนา ๑. 

๓๖ กรมการศาสนา, ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา, กองพุทธศาสนสถาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๒), หนา ๙. 



๒๕ 

๕. วัดเปนแหลงละอบายมุข  
๖. วัดเปนแหลงปลุกปลอบใจ  
๗. วัดเปนแหลงใหบริการ๓๗ และวัดในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ยังมีผู้ให้ความเห็น

อีกว่า บทบาทของวัด คือ  
๑. เปนสถานท่ีประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุสามเณรและประชาชนผูใครธรรม  
๒. เปนสถานท่ีส าหรับประชาชนไปบ าเพ็ญกุศล  
๓. เปนดินแดนแหงความสงบ คือเปนท่ีอยูของผูสงบ เปนดินแดนไปมาหาสูของผูรักสงบ  
๔. เปนสาธารณูปการที่ชาวบานไดอาศัยใชสาธารณูปโภค เชน ตักน ้ากินน ้าใชท่ีสระวัด  
๕. เปนสถานศึกษาเลาเรียนวิชาความรูแทบทุกสาขาวิชาตั้งแตช้ันต่ าจนถึงช้ันสูง  
๖. เปนสโมสรสถานหรือสมาคมท่ีชุมนุมพักผอนหยอนอารมณของประชาชนท่ัวไปในบาง

โอกาส  
๗. เปนสุขศาลา โรงพยาบาล หรือแพทยสถานท่ีพระบริการชาวบานผูปวยไข  
๘. เปนสถานท่ีพ านักของคนไรท่ีพึ่ง เชน ก าพรา อนาถา หรือประสบไฟไหมน ้าทวม  
๙. เปนท่ีพึ่งหลบล้ีหนีภัยของคนท่ีถูกภัยคุกคาม เชน ภัยสงคราม หรือโรคภัยรายแรง

คุกคาม  
๑๐. เปนสถานท่ีพึ่งของผูตายและญาติของผูตาย  
๑๑. เปนสนามเด็กเลนหรือเลนกีฬาของประชาชน  
๑๒. เปนสถานท่ีพักของผูเดินทาง เสมือนเปนโรงแรมของประชาชนคนเดินทาง  
๑๓. เปนสถานท่ีเปรียบเทียบคดีความเสมือนหนึ่งเป นโรงศาลวินิจฉัยเรื่องราวแก

ประชาชน  
๑๔. เปนสถานท่ีพบปะกันแหงชายหนุมหญิงสาวตามประเพณีไทยแทแตโบราณ  
๑๕. เปนศูนยกลางแหงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย๓๘และนอกจากนี้วัดยังมีบทบาทอีก 

กล่าวคือ  
๑. วัดเปนสถานท่ีท่ีชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆ และรับการฝกอบรมทาง

ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆตามท่ีมีสอนอยูในสมัยนั้น  
๒. วัดเปนสถานท่ีท่ีพอแมตลอดจนคนแกคนเฒาและสตรีมารับความรูดวยการสดับพระ

ธรรมเทศนา  
๓. วัดเปนสถานพยาบาลท่ีรักษาผู เจ็บปวยตามภูมิความรู ของคนสมัยกอน โดยวัด         

เปนแหลงต าราแพทยและพระสงฆท าหนาท่ีเปนหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บท่ัวไป  
๔. วัดเปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีวิต และศึกษา

เล่าเรียน ตลอดจนถึงผูใหญท่ียากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีพ  

                                         
๓๗ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), พระสงฆกับการศึกษาไทยในบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา

กับการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๖), หนา ๒๑. 
๓๘ พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน, หนา ๑๖๕-๑๖๖.  



๒๖ 

๕. วัดเปนสถานท่ีพักอาศัยของคนเดินทาง ซ่ึงวัดบางวัดไดสรางศาลาเอาไวกวางขวาง 
ใหญโตเพื่อรองรับกิจการนี้โดยเฉพาะ  

๖. วัดเปนสถานท่ีท่ีชาวบานไดมาพบปะสังสรรคและพักผอนหยอนใจ วัดไดจัดสถานท่ี     
ตางๆ ในบริเวณวัดใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดและรมรื่น  

๗. วัดเปนสถานท่ีรื่นเริงท่ีจัดเทศกาลและมหรสพตางๆ ส าหรับชาวบานท้ังหมดเชน      
งานก่อพระเจดียทรายในวันสงกรานตบุญมหาชาติ เปนตน  

๘. วัดเปนบ อเกิดและเป นศูนยกลางของศิลปกรรมแขนงต างๆ เชน จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปตยกรรม และวรรณกรรม  

๙. วัดเปนท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ 
ของชาวบาน 

๑๐. วัดเปนสถานท่ีส าหรับชาวบานรอบวัดมาท าบุญและบ าเพ็ญกุศล ตลอดจนประกอบ
พิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา  

๑๑. วัดเปนคลังพัสดุส าหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเมื่อมีงานท่ีวัด 
หรือขอยืมไปใชเมื่อคราวมีงาน  

๑๒. วัดเปนศูนยกลางการบริหาร หรือการปกครองทองท่ีก านันหรือผูใหญบานจะเรียก
ลูกบ้านมาประชุมกัน เพื่อบอกแจงกิจการตางๆ๓๙ บทบาทของพระสงฆและวัดท่ีควรเปนไปในอนาคต
อันท่ีจะสรางความเล่ือมใสศรัทธาแกประชาชน ควรจะประกอบดวย  

๑. บทบาทในการเปนผูน าและแบบอยางแกชุมชน ในเรื่องของความเปนระเบียบ      
เรียบรอย สะอาด และประหยัด  

๒. บทบาทในการเปนสถานท่ีเรียนพระพุทธศาสนาของท้ังพระสงฆ ชาวบาน และ 
ลูกหลานของชาวบานรอบวัด  

๓. บทบาทในการเปนสถานท่ีเรียนเพื่อการอานออกเขียนไดของชาวบานรอบวัด  
๔. บทบาทในการเปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา และศึกษาคนควาวัฒนธรรมแขนงตางๆ 

ท้ังศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และวรรณกรรมในทองถิ่น  
๕. บทบาทในการเปนสถานท่ีไกลเกล่ียขอพิพาทของชาวบาน  
๖. บทบาทในการสอนและฝกฝนอาชีพที่จ าเปนในทองถิ่นแกชาวบานรอบวัด  
๗. บทบาทในการเปนผูน าเอาหลักการและแนวคิดใหมๆ มาชวยเหลือการเกษตร๔๐      

บางท่านเห็นว่า พระสงฆและวัดมีบทบาท คือ  
๑. พระสงฆเปนผูสรางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู วัตถุประสงคของการบวช 

คือเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้น “สงฆ์” คือ ชุมชนแหงการเรียนรูซ่ึงควรจะเปน ๓ เรื่องใหญๆ คือ  
๑) การเรียนรูพุทธธรรมใหลึกซ้ึงท่ีสุดท้ังทางปริยติและปฏิบัติ  

                                         
๓๙ กรมการศาสนา, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน , (กรุงเทพมหานคร: เอพี

กราฟคดีไซน, ๒๕๓๙), หนา ๗ 
๔๐ กีรติ ศรีวิเชียร, อดีต ปจจุบัน และอนาคตแหงบทบาทของสังคมวัดในการแสวงหาเสนทางการ

พัฒนาชนบทของพระสงฆไทย, (กรุงเทพเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗), หนา ๑๑๑–๑๑๒. 



๒๗ 

๒) การเรียนรูสังคมปจจุบัน ใหรูเทาทันสังคมปจจุบัน เพื่อประโยชนในการสอน  
๓) การเรียนรู การส่ือสาร ให เป นท่ีสนใจผู คน ใหจับใจผู คน ให มีผลต อการ 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือท่ีเรียกว า “อนุสาสนีปาฏิหาริย” รวมท้ังความสามารถในการใช
เครื่องมือติดตอส่ือสารสมัยใหมดวย  

๒. การศึกษาของสงฆเปนเรื่องท่ีควรค านึงและควรก าหนดอยู ในนโยบายของรัฐบาล ใน 
แผนการศึกษาชาติ มหาวิทยาลัยสงฆและมหาวิทยาลัยทางโลกควรจะรวมกันพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การศึกษาของพระสงฆ  

๓. การท าใหวัดเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ความส าคัญ
ของวัด คือ การเปนสวนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นถาวัดเขมแข็งท าใหโครงสรางของชุมชนเข็มแข็งดวย 
ท้ังนี้เนื่องจากการมีศีลธรรมอันดีงามของสมาชิกในชุมชน ถาวัดลอยตัวออกจากโครงสรางของสังคมใน
ชุมชน จะท าใหชุมชนและสังคมออนแอและสงผลใหสถาบันอ่ืนๆ รวมท้ังสถาบันทางศาสนาออนแอ
ไปดวย  

๔. วัดกับการจัดการศึกษา การศึกษาในระบบโรงเรียนจากระดับประถมศึกษาถึ งระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน ๓๐.๐๐๐ โรงเรียน ยังไมสามารถผลิตคนใหมีความเขมแข็งทางปญญาและ
ศีลธรรม ในสวนท่ียังขาดนี้หากวัดสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาคน ใหเต็มศักยภาพ
ไดก็จะเปนประโยชนตอสังคมอยางแทจริง  

๕. พระสงฆกับการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี เนื่องจากในโลกปจจุบันมีความ
ขัดแย้งกันอยางรุนแรงในสังคมระดับตางๆ พระสงฆควรศึกษาใหเขาใจวา ความรุนแรงนั้นหมายถึง
อะไร ขอบเขตแคไหน มีก่ีประเภท มีสาเหตุอะไรบาง มีวิธีปองกันและแกไขอยางไร วิธีใดไดผล และ
จะพัฒนาวิธีการปองกันใหดีขึ้นอยางไร  

๖. วัดกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนกระแสใหญของโลกท่ี
มีการระดมศาสตรทางดานตางๆมาเช่ือมโยง พระสงฆจึงควรตองพยายามศึกษาใหเขาใจปญหา
ส่ิงแวดล้อมและวิธีการแกไขใหลึกซ้ึงเพื่อจะไดสอนประชาชนไดถูกตอง และวัดควรเปนตนแบบในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกประชาชน  

๗. การบริหารจัดการวัด วัดเปนทรัพยากรอันทรงคาของประชาชนในสังคม ดังนั้นการ
บริหารจัดการวัดท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมตามอุดมการณแหงพระพุทธศาสนา เจาอาวาส 
คณะสงฆ รัฐบาล และผูเก่ียวของ จะตองใหความรวมมือในการจรรโลงพระศาสนาเพื่อสังคมตอไป๔๑ 
บางท่านเห็นว่า วัดมีบทบาทตอชุมชน ดังนี้  

๑. วัดเปนสถาบันทางการศึกษา สมัยกอนท่ีจะมีโรงเรียนวัดไดเปนสถาบันการศึกษา       
พอแมจะพาบุตรมาบวชเพื่อจะไดศึกษาเลาเรียน เมื่อสึกออกไปจะไดมีการศึกษา มีความรูไปประกอบ
อาชีพได  

                                         
๔๑ ประเวศ วะสี, พระสงฆกับการรู เทาทันสังคม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพหมอชาวบาน, 

๒๕๔๐), หนา ๕๗. 



๒๘ 

๒. วัดเปนสถานสงเคราะห ชาวบานท่ียากจนไดพึ่งพาบุญและอาศัยวัดเปนท่ีพ านัก       
บางคนใชวัดเปนสถานท่ีพักเวลาจะเดินทางไปสถานท่ีไกลๆ  

๓. วัดเปนสถานพยาบาล พระสงฆบางรูปมีความสามารถพิเศษในการรักษาพยาบาลผู ท่ี
เจ็บป่วย การรักษาจะเปนการใชยาสมุนไพรโบราณ  

๔. วัดเปนสถาบันตุลาการ ถามีการขัดแยงขึ้นภายในครอบครัว พระสงฆจะท าหนาท่ี    
ไกล เกล่ีย ซ่ึงไดท าหนาท่ีท้ังเปนนักจิตวิทยาและผูพิพากษา  

๕. วัดเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตางๆตามความเช่ือของชาวพุทธ 
เชน การเขาพรรษา การทอดกฐิน จะกระท าท่ีวัด ศิลปวัฒนธรรมของชาวบานท่ีไดปรากฏออกมา     
เปนผลงานจารึก เขียนภาพ การตกแตงตามโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เปนตน และ วัดยังเปนท่ี
รวมของส่ิงโบราณท่ีมีคา โดยทางวัดจะเก็บรวบรวมไวเพื่อใหชนรุนหลังไดศึกษาตอไป  

๖. วัดเปนสถานบันเทิง เวลาท่ีชาวบานมีการจัดพิธีกรรมตางๆ จะมีการจัดมหรสพขึ้นใน
วัด ซ่ึงเปนการสมโภชตามประเพณีนิยม เชน งานบุญแจกขาว ท าบุญใหผูท่ีลวงลับไปแลว๔๒ 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ ในสังคมไทย คือ งานท่ีกระท าโดยตรง คือ          
การสงเคราะหทางจิตใจ สวนการสงเคราะหทางวัตถุจะกระท าไดโดยออม ดวยการแนะน าชักจูงผู อ่ืน
ใหกระท าหรือน าส่ิงของหรือบริการที่ไดรับจากผูอ่ืนมาเฉล่ียแบงปนใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป 
โดยการสงเคราะหนั้น ตองค านึงถึงความเหมาะสมกับกาลเทศะ บทบาทของพระสงฆจึงประกอบดวย 

๑. การใหค าแนะน าทางจิตใจ เปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับปญหาชีวิตตางๆ  
๒. การเปนท่ีพึ่งใหความรมเย็นทางจิตใจดวยความประพฤติเปนตัวอยาง ตลอดจนสถานท่ี

ของวัดวาอารามท่ีสงบรมรื่นเปนองคประกอบส าหรับหลอเล้ียงจิตใจสังคมอยางหนึ่ง  
๓. การใหค าแนะน าปรึกษาดานอ่ืนๆเทาท่ีท าได้ เชน ในทางวิชาการ เปนตน  
๔. ในสังคมท่ีก าลังพัฒนา เมื่อชาวบานยังไมพรอมท่ีจะชวยตนเอง ถาไดพระสงฆผูน าทอง

ถิ่นที่มีโอกาสเตรียมตัวพรอมเปนศูนยกลางเปนผูน าช้ีชองในการน าทองถิ่นใหไดรับความเจริญใหม
ๆได๔๓ 

สรุปไดวา วัดมีบทบาทหรือภารกิจตอชุมชนท้ังในอดีตและปจจุบันอยางมากมาย เชน เป็น
สถานศึกษากลางส าหรับประชาชนท่ัวไป เปนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคัญส าหรับ
พุทธศาสนิกชน เปนแหลงรวมศิลปะวิทยาการในดานตางๆท่ีเปนความรู เพื่อการด ารงรักษาสังคม     
ซ่ึงไดแก วิชากอสราง ชางฝมือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม เภสัชกรรม นิติศาสตร
พงศาวดาร ต านานเมืองและทองถิ่น เปนศูนยรวมในการท ากิจกรรมรวมกันของคนในสังคม 

                                         
๔๒ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย แนวทางวิจัยและพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: แพรวิทยา, ๒๕๒๘), 

หนา ๑๗๕-๑๗๙. 
๔๓ อนันต วิริยพินิจ, บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๒๕), หนา ๔๕-๔๖. 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ บทบาทของวัด 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)                 
(๒๕๔๑, หนา ๑๕–๑๙) 

วัดมีบทบาทในฐานะศูนยกลางของสังคม 

เฉียบ ไทยยิ่ง                     
(๒๕๔๑, หนา ๑) 

๑. บทบาทในฐานะท่ีเปนจิตและวิญญาณของชุมชนและสังคม 
๒. บทบาทในฐานะท่ีเปนหนวยงานพัฒนาและสังคมสังเคราะหชุมชน  
๓. บทบาทในฐานะเปนหนวยงานทางเศรษฐกิจ  

กรมการศาสนา                  
(๒๕๔๒, หน้า ๙) 

วัดมีบทบาทส าคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๑) 

๑. วัดเปนท่ีสงบรื่นรมย  
๒. วัดเปนท่ีบ่มศีลงาม  
๓. วัดเปนแหลงความรู้  
๔. วัดเปนแหลงชูธรรมะ  
๕. วัดเปนแหลงละอบายมุข  
๖. วัดเปนแหลงปลุกปลอบใจ  
๗. วัดเปนแหลงใหบริการ 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๑) 

วัดเปนสถานท่ีประพฤติพรหมจรรยของพระภิกษุสามเณร
และประชาชนผูใครธรรม  

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๐, หนา ๑๖๕-๑๖๖) 

วัดเปนสถานท่ีท่ีชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระสงฆ และรับการฝกอ
บรมทางศีลธรรมและเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามท่ีมีสอนอยูในสมัยนั้น  

กรมการศาสนา                   
(๒๕๓๙, หนา ๗)   

วัดเปนสถานท่ีท่ีพอแมตลอดจนคนแกคนเฒาและสตรีมารับ
ความรูดวยการสดับพระธรรมเทศนา  

กีรติ ศรีวิเชียร                        
(๒๕๒๗, หนา ๑๑๑–๑๑๒) 

บทบาทของพระสงฆและวัดท่ีควรเปนไปในอนาคตอันท่ีจะสราง
ความเล่ือมใสศรัทธาแกประชาชน 

ประเวศ วะสี                     
(๒๕๔๐, หนา ๔๗) 

๑. พระสงฆเปนผูสรางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู
วัตถุประสงคของการบวช  
๒..  การศึกษาของสงฆเปนเรื่องท่ีควรค านึงและควรก าหนดอยูในนโยบายของ
รัฐบาล  
๓. . การท าใหวัดเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  
๔. วัดกับการจัดการศึกษา  
๕. พระสงฆกับการแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี  
๖. วัดกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
๗.การบริหารจัดการวัด  



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ บทบาทของวัด (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข                  
(๒๕๒๘, หน้า ๑๗๕-๑๗๙) 

๑. วัดเปนสถาบันทางการศึกษา  
๒. วัดเปนสถานสงเคราะห  
๓. วัดเปนสถานพยาบาล  
๔. วัดเปนสถาบันตุลาการ  
๕. วัดเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
๖. วัดเปนสถานบันเทิง  

อนันต วิริยพินิจ                 
(๒๕๒๕, หน้า ๔๕-๔๖) 

งานท่ีกระท าโดยตรง คือ การสงเคราะหทางจิตใจ สวนการ
สงเคราะหทางวัตถุจะกระท าไดโดยออม ดวยการแนะน าชัก
จูงผูอ่ืนใหกระท าหรือน าส่ิงของหรือบริการท่ีไดรับจากผูอ่ืน
มาเฉล่ียแบงปนใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป  

กรมการศาสนา                   
(๒๕๓๙, หนา ๗)   

วัดเปนสถานท่ีท่ีพอแมตลอดจนคนแกคนเฒาและสตรีมารับ
ความรูดวยการสดับพระธรรมเทศนา  

กีรติ ศรีวิเชียร                        
(๒๕๒๗, หนา ๑๑๑–๑๑๒) 

บทบาทของพระสงฆและวัดท่ีควรเปนไปในอนาคตอันท่ีจะสราง
ความเล่ือมใสศรัทธาแกประชาชน 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ภารกิจหลักในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีพันธกิจหรือภารธุระในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ

การปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕) รวม ๖ ด้านด้วยกัน คือ  
๑. การปกครอง  
๒. การศาสนศึกษา  
๓. การเผยแผ่  
๔. การสาธารณูปการ  
๕. การศึกษาสงเคราะห์  
๖. การสาธารณสงเคราะห์  
พระสังฆาธิการนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้านการวางแผน การจัดองค์การ การ 

บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การประเมินผลงาน และการงบประมาณแล้ว    
ยัง ต้องมีความเข้าใจและสนองงานของมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มติ ประกาศ 
กฎหมาย ความพร้อมและศักยภาพของวัดในเรื่องของภารกิจหลักท้ัง ๖ ด้านให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ ดังนี้๔๔  

                                         
๔๔ พระธรรมราชานุวัตร, คู่มือการบริหารและจัดการวัด, หน้า ๑-๓. 



๓๑ 

๑. ด้านการปกครอง หมายถึง ภารกิจวัด โดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะปกครอง  
ด าเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัดหรือในการ 
ปกครอง ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือ 
พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช  

ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีภิกษุได้ท าหน้าท่ีปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่ วย     
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค      
เจ้าคณะผู้ใหญ่ (หน) นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีภิกษุท าหน้าท่ีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระ
อุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร  

๒. ด้านการศาสนศึกษา หมายถึง ภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะ
สงฆ์ ท้ังแผนธรรม – บาลี แผนกสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง  

ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่ภิกษุท าหน้าท่ีเป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ
ธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบธรรม – บาลีสนามหลวง เป็นผู้อ านวยการหรือประธาน
จัดสอบธรรม – บาลีสนามหลวง และเป็นเจ้าส านักเรียนในฐานะท่ีเป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึง
การที่ภิกษุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษา
แก่ภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น  

๓. ด้านการเผยแผ่ หมายถึง ภารกิจด้านการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับ 
ทราบในทุกๆ วิธีท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
แล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานท่ีต่างๆ ท้ัง 
ในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมท้ังทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยส่ือต่างๆ เช่น 
หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์  

ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการท่ีวัดหรือภิกษุสงฆ์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในวัดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์ มหาชาติ การจัดงาน
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดงานในวันท่ีก าหนดเป็นวันส าคัญของไทย (วันขึ้นปีใหม่ 
สงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี     
(ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่ หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การจัดพิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมัสวนะ (วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไป
สอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเผยแผ่ธรรมท่ีคณะสงฆ์ร่วมกับกรมการ
ศาสนาจัดให้ด าเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ”. “การอบรม
จริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน ”. “การอบรมครูจริยศึกษา”. “การส่งเสริมหน่วย
เผยแพร่ศีลธรรม”. “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์”. “งานพระจริยานิเทศ”.    
“งานพระธรรมทูต” และโครงการต่าง ๆ ท่ีวัดสามารถจัดได้ตามศักยภาพ  

กล่าวโดยสรุป การด าเนินการใดๆของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นไปเพื่อการเผยแผ่ 
ธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังในวัดนอกวัด ช่ือว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ท้ังส้ิน  



๓๒ 

๔. ด้านสาธารณูปการ หมายถึง ภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
วัด ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือ
กล่าว ง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุ
หรือสา ธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างพระอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ หอธรรม 
กุฏิ เมรุ เป็นต้น 

๕. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง ภารกิจด้านการด าเนินการจัดการศึกษาท่ีเน้นการ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อสามารถด ารงตน และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรมของประเทศ ได้แก่ การจัดการศึกษาในรูปแบบ “ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
(หรือวันหยุดอ่ืนๆ)”. “ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด”. “โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด”  

ภารกิจด้านนี้  ครอบคลุมถึงการท่ีภิกษุ ผู้เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นประธานบริหารทุน
สงเคราะห์จัดตั้งทุนสงเคราะห์ มอบทุนสงเคราะห์ มอบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนในทุกระดับ
การศึกษา บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน หรือ
สร้าง หรือซ่อมแซมอาคาร สถานศึกษา กล่าวคือการด าเนินการใดๆของภิกษุท่ีมีความสามารถโดยไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยท่ีเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็น
ภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ท้ังส้ิน 

๖. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง ภารกิจท่ีวัดหรือพระภิกษุสงฆ์ด าเนินการ
ช่วยเหลือ สังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์ภิกษุสามเณรและวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน 
การให้วัดเป็นสถานท่ีประกอบการกุศลเก่ียวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ 
การท าบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานท่ีฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่างๆ 
การ สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัวหรือ
ชักชวน ญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือการบ าเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น  

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระธรรมราชานุวัตร,                  
(๒๕๓๖, หน้า ๑-๓) 

การจัดองค์การ การ บริหารงานบุคคล การอ านวยการ การ
ประสานงาน การประเมินผลงาน และการงบประมาณแล้ว     
ยัง ต้องมีความเข้าใจและสนองงานของมหาเถรสมาคมให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ มติ ประกาศ กฎหมาย ความพร้อมและ
ศักยภาพของวัดในเรื่องของภารกิจหลักท้ัง ๖ ด้านให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้  

 
 



๓๓ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
๒.๕.๑ ความหมายของพระสังฆาธิการ  
จากการทบทวนความหมายของพระสังฆาธิการของนักวิชาการหลากหลายทาน ไดให

ความหมายของพระสังฆาธิการไว ดังนี้ 
พระสังฆาธิการ มาจากค าวา “สังฆะ” และ “อธิการ” เปน พระสังฆาธิการ แปลตาม

รูปศัพทวา พระภิกษุผูท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ หรือพระภิกษุผูท างานในคณะสงฆโดยมี
อ านาจเต็มตามต าแหนง จึงหมายถึง พระภิกษุผูด ารงต าแหนงปกครองคณะสงฆ์๔๕ พระสังฆาธิการ   
เปนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอ านาจหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆในเขตปกครองของตน คือ 
บริหารการคณะสงฆและการพระศาสนาตามท่ีก าหนดใน ๔ องคการเดิม แตมิไดจัดเปนองคการซ่ึง   
เปนตัวองคกรบริหาร คงยึดเอาเฉพาะลักษณะงานในองคการนั้นๆ เปล่ียนเรียกวา "การ" กลาวคือ  

๑. การรักษาความเรียบรอยดีงาม (เดิมคืองานในองคการปกครอง)  
๒. การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองคการศึกษา)  
๓. การเผยแผพระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองคการเผยแผ)  
๔. การสาธารณูปการ และ  
๕. เพิ่มการศึกษาสงเคราะหและการสาธารสงเคราะหเขา พรอมท้ังเอาการนิคหกรรม 

(เดิมคือการวินิจฉัยอธิกรณ) รวมเขาอยูในอ านาจหนาท่ีเจาคณะช้ันนั้นๆ เพื่อมิใหเกิดความถวงดุล   
แหงอ านาจดังเชนกฎหมายฉบับเดิม เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และเปน 
ธรรม ไดก าหนดใหมีรองเจ้าคณะเปนผูชวยเจาคณะในช้ันนั้นๆอีกสวนหนึ่ง แมในสวนวัดก็ใหมีรอง   
เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส เพื่อเปนผูชวยเจาอาวาสวัดนั้นๆ 

สรุปไดวา พระสังฆาธิการ เปนพระภิกษุผูด ารงต าแหนงปกครองคณะสงฆ กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้ก าหนดต าแหนงปก
ครองคณะสงฆตามล าดับช้ันไวไดแก ระดับเจาคณะใหญ เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะ
จังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอ าเภอ รองเจาคณะอ าเภอ เจาคณะต าบล รองเจาคณะต าบล   
เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส ภิกษุผูด ารงต าแหนงดังกลาวมีอ านาจเต็มท่ีตาม
กฎหมายคณะสงฆ์ กฎ มติ ค าส่ังของมหาเถรสมาคม ครอบคลุมงานทุกสวนในเขตปกครองหรือในวัด 
ในหมูบาน และในชุมชน โดยใชหลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา 

๒.๔.๒ ความส าคัญของพระสังฆาธิการ  
จากการทบทวนเอกสารเก่ียวของกับความส าคัญของพระสังฆาธิการ มีนักวิชาการ        

กลาวถึงความส าคัญของพระสังฆาธิการไวแตกตางกันตามทัศนะของแตละคน ดังนี้ 
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ งเรืองถาวรสืบไป ก็ดวยจะตองอาศัย

พระสังฆาธิการเปนส าคัญ เนื่องดวยพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดกับประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิ

                                         
๔๕ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอ าเภอ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๗), หนา ๘. 



๓๔ 

การระดับจาอาวาสซ่ึงเปนท่ีเคารพ และเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
เจาอาวาสจึงมีอ านาจหนาท่ีในการบริหารและจัดการวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ๔๖ 

นอกจากนี้ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ ขอ ๔ ไดก าหนดวา พระสังฆาธิการ หมายถึง 
พระภิกษุผูด ารงต าแหนงปกครองคณะสงฆ ดังตอไปนี้  

๑. เจาคณะใหญ  
๒. เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค  
๓. เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด  
๔. เจาคณะอ าเภอ รองเจาคณะอ าเภอ  
๕. เจาคณะต าบล รองเจาคณะต าบล  
๖. เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 
 
สรุปไดวา พระสังฆาธิการเปนพระภิกษุท่ีปฏิบัติตามภารกิจของพระพุทธศาสนาท่ีจะชวย

ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให เจริญรุ งเรือง และสรางศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อ
พระพุทธศาสนา และสรางความเขมแข็ง ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และปกครองดูแลคณะสงฆ
ใหอยูในระบบระเบียบของกฎมหาเถรสมาคม 

๒.๔.๓ การแตงต้ังและถอดถอนพระสังฆาธิการ 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) หมวด ๒ วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระ

สังฆาธิการ  
คุณสมบัติท่ัวไปของพระสังฆาธิการ  
ขอ ๖ พระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงตามขอ ๔ ตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังตอไปนี้  
๑. มีพรรษาสมควรแกต่ าแหนง  
๒. มีความรูสมควรแกต่ าแหนง  
๓. มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย  
๔. เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ  
๕. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรค ในระยะอันตรายจนเปนท่ีนารังเกียจ  
๖. ไมเคยตองค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณท่ีพึงรังเกียจมากอน  
๗. ไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากต่ าแหนงใด เพราะความผิดมากอน 
การแตงต้ังพระสังฆาธิการ  
การแตงตั้งพระสังฆาธิการ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ มีดังนี้  
๑. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาคณะใหญ ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวน

หนึ่ง ดังนี้  

                                         
๔๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเรื่องการคณะสงฆและการ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๘. 



๓๕ 

๑) มีพรรษาพน ๓๐ และ  
๒) มีสมณศักดิ์ไมต่ ากวารองสมเด็จพระราชาคณะ และสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง

พระภิกษุท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎมหาเถรสมาคมใหด ารงต าแหนงเจาคณะใหญ โดยความ
เห็นชอบของมหาเถรสมาคม  

๒. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต่ าแหนงเจาคณะภาค ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวน
หนึ่ง ดังนี้  

๑) มีพรรษา ๒๐ พรรษาและ  
๒) ก าลังด ารงต่ าแหนงรองเจาคณะภาคนั้นมาไมต่ ากวา ๒ ปหรือ  
๓) ก าลังด ารงต าแหนงเจาคณะจังหวัดในภาคนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๔ ปหรือ  
๔) มีสมณศักดิ์ไมต่ ากวาพระราชาคณะช้ันเทพ หรือ  
๕) เปนพระราชาคณะซ่ึงเปนพระคณาจารยเอกหรือเปนเปรียญธรรม ๙ ประโยค  
การแตงตั้งเจาคณะภาคเปนหนาท่ีของเจาคณะใหญพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุท่ีมี

คุณสมบัติครบถวนเสนอตอมหาเถรสมาคมพิจารณาเพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะภาคจะอยู่ในต าแหนงคราวละ ๔ ปและอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได 

๓. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาคณะจังหวัด ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีก  
สวนหนึ่ง ดังนี้  

๑) มีพรรษาพน ๑๐ กับมีส านักอยูในเขตจังหวัดนั้น และ  
๒) ก าลังด ารงต าแหนงรองเจาคณะจังหวัดนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๒ ปหรือ  
๓) ก าลังด ารงต าแหนงเจาคณะอ าเภอในจังหวัดนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๔ ป  
๔) มีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากวาพระราชาคณะช้ันสามัญ หรือเปนพระคณาจารยโทขึ้นไป หรือ   

เปนเปรียญธรรมไมต่ ากวา ๖ประโยค  
การแตงตั้งเจาคณะจังหวัดในภาคใด ใหเจาคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมี 

คุณสมบัติตามเกณฑเสนอเจาคณะใหญพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแตงตั้งตามมติมหาเถรสมาคม 
๔. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาคณะอ าเภอ ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีก   

สวนหนึ่ง ดังนี้  
๑) มีพรรษาพน ๑๐ กับมีส านักอยูในเขตจังหวัดนั้น และ  
๒) ก าลังด ารงต าแหนงรองเจาคณะอ าเภอนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๒ ปหรือ  
๓) ก าลังด ารงต าแหนงเจาคณะต าบลในอ าเภอนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๔ ปหรือ  
๔) มีสมณศักดิ์ไมต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร หรือเปนพระคณาจารยตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญ

ธรรมไมต่ ากวา ๔ ประโยค  
การแตงตั้งเจาคณะอ าเภอในจังหวัดใด ใหเจาคณะจังหวัดนั้นคัดเลือกผูมีคุณสมบัติดัง    

กลาวเสนอเจาคณะภาคเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยอนุมัติของเจาคณะใหญ 
๕. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาคณะต าบล ตองมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีก   

สวนหนึ่ง ดังนี้  
๑) มีพรรษาพนจาก ๕ กับมีส านักอยูในเขตอ าเภอนั้น และ  
๒) ก าลังด ารงต าแหนงรองเจาคณะต าบลนั้นมาแลวไมต่ ากวา ๒ ปหรือ  



๓๖ 

๓) ก าลังด ารงต าแหนงเจาอาวาสในต าบลนั้นมาแลวไมนอยกวา ๔ ปหรือ  
๔) เปนพระภิกษุมีสมณศักดิ์ หรือเปนพระคณาจารย หรือเปนเปรียญธรรม หรือเป็น

นักธรรมช้ันเอก  
การแตงตั้งเจาคณะต าบลในอ าเภอใด ให เจ าคณะอ าเภอนั้นคัดเลือกพระภิกษุผู มี

คุณสมบัติดังกลาวเสนอเจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง เมื่อไดแตงตั้งแลวใหแจงกรมการศาสนา และ
รายงานเจ้าคณะภาคเพื่อทราบ 

๖. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาอาวาสท่ีเปนพระอารามราษฎร ตองมี 
คุณสมบัติตามขอ ๖ และ  

๑) มีพรรษาพ้น ๕ พรรษา และ  
๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถในถิ่นนั้น 
ในการแตงตั้งเจาอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในต าบลใด ใหเปนหนาท่ีของเจาคณะ 

อ าเภอ รองเจาคณะอ าเภอ เจาคณะต าบล รองเจาคณะต าบล เจาสังกัด ถาไมมีรองเจาคณะอ าเภอ   
ไมมีรองเจาคณะต าบล ใหเจาคณะอ าเภอเลือกเจาอาวาสในต าบลนั้น รวมกันท้ังหมดไมนอยกวา ๓ 
รูป ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติดังกลาวแลว ใหเจาคณะอ าเภอรายงานเสนอเจ
าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ถาพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาอาวาสนั้น ด ารงต าแหนงเจาคณะ
จังหวัดอยูดวย ใหเจาคณะอ าเภอรายงานเจาคณะจังหวัด เพื่อเจาคณะภาคพิจารณาแตงตั้ง  

ในการแตงตั้งรองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส นอกจากพระอารามหลวง ใหเจาอาวาสวัด
นั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ และระบุหนาท่ีท่ีตนจะมอบหมาย
ใหปฏิบัติ แลวเสนอผูบังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อเจาคณะจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง 

๗. การแตงตั้งพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร 
ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่ง ดังนี้  

๑) มีพรรษาพน ๑๐  
๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 ส าหรับพระอารามหลวงช้ันเอก ตองมีสมณศักดิ์ไมต่ ากวาพระราชาคณะช้ันราช  
ส าหรับพระอารามหลวงช้ันโท ตองมีสมณศักดิ์ไมต่ ากวาพระราชาคณะช้ันสามัญ  
ส าหรับพระอารามหลวงช้ันตรี ตองมีสมณศักดิ์ไมต่ ากวาพระครูผู้ช่วยเจาอาวาสช้ันเอก    

สวนพระภิกษุผูด ารงต าแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร      
ตองมีคุณสมบัติโดยอีกเฉพาะสวนหนึ่งดังนี้  

๑) มีพรรษาพน ๑๐  
๒) เปนผูทรงเกียรติคุณเปนท่ีเคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ 
ส าหรับพระอารามหลวงช้ันเอก ตองมีสมณศักดิ์ไมต่ ากวาพระราชาคณะช้ันสามัญ  
ส าหรับพระอารามหลวงช้ันโท ตองมีต าแหนงไมต่ ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสช้ันเอก  
ส าหรับพระอารามหลวงช้ันตรี ตองมีต าแหนงไมต่ ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสช้ันโท หรือ

พระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัตไมต่ ากวาพระครูผูชวยเจาอาวาสช้ันโท 
การแตงตั้งเจาอาวาสพระอารามหลวง ใหเปนหนาท่ีของเจาคณะจังหวัดพิจารณาคัดเลือก

พระภิกษุ ท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวแลวแตกรณีเสนอผูบังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อมหาเถรสมาคม



๓๗ 

พิจารณา ถาพระภิกษุผูจะด ารงต าแหนงเจาอาวาสพระอารามหลวง ด ารงต าแหนงเจาคณะจังหวัดอยู
ดวย ใหเปนหนาท่ีของเจาคณะภาคด าเนินการตามความในวรรคตน  

ในการแตงตั้งรองเจาอาวาสหรือผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง ใหเจาอาวาสพระ
อารามหลวงนั้น พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู มีคุณสมบัติและระบุหนาท่ีท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ        
แลวรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอตามล าดับจนถึงมหาเถรสมาคม สมเด็จพระสังฆราช
ทรงแตงตั้งเจ้าอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวงตามมติมหาเถรสมาคม 

การพนจากต าแหนงหน้าท่ีพระสังฆาธิการ  
การพนจากต าแหนงพระสังฆาธิการ ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ มีดังนี้ 
ขอ ๒๖ พระสังฆาธิการยอมพนจากต าแหนงหนาท่ี เมื่อ  
๑) มรณภาพ  
๒) พนจากความเปนพระภิกษุ  
๓) ลาออก  
๔) ยายออกไปนอกเขตท่ีตนมีส านักอยู  
๕) ยกเปนกิตติมศักดิ์  
๖) รับต าแหนงหนาท่ีเจาคณะหรือรองเจาคณะอ่ืน  
๗) ใหออกจากต าแหนงหนาท่ี  
๘) ถูกปลดจากต าแหนงหนาท่ี  
๙) ถูกถอดถอนจากต าแหนงหนาท่ี 
 
ภารกิจของเจาอาวาส 
พระสังฆาธิการผูเปนเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทนเจาอาวาส มีบทบาทหรือหนาท่ีตอง

รับผิดชอบงานดานการปกครองตนเอง และการปกครองวัด ๔ ฐานะ คือ  
๑. มีบทบาทหรือหนาท่ีรับผิดชอบฐานะเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  
๒. มีบทบาทหรือหนาท่ีตองรับผิดชอบฐานะเปนผูแทนวัด  
๓. มีบทบาทหรือหนาท่ีตองรับผิดชอบฐานะเปนพระสังฆาธิการ  
๔. มีบทบาทหรือหนาท่ีตองรับผิดชอบฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย  
พระสังฆาธิการในฐานะเจาอาวาสนอกจากจะมีบทบาทและหนาท่ีใน ๔ ฐานะขางตนแลว 

ยังมีหนาท่ีในการบริหารจัดการวัดใหเปนไปตามความมุงหมายและตรงตามวัตถุประสงคแหงพระราช
บัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎเถรสมาคม โดยไมขัดตอพระธรรมวินัยดวย๔๗ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ไดก าหนด
อ านาจหนาท่ีของเจาอาวาสไว ดังนี้  

                                         
๔๗ พระครูสิริอาภากร (อ าภา), “บทบาทเจาอาวาสดานการปกครองและดานการเผยแผศาสนธรรม: 

กรณีศึกษาเจาอาวาสในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐), หนา ๒๑. 



๓๘ 

มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาท่ี ดังนี้  
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี  
๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพ านักอาศัยอยู ในวัดนั้น 

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม  
๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ  
๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล  
มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอ านาจ ดังนี้  
๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด  
๒) ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด  
๓) ส่ังใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือใหท า 

ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดค าส่ังเจาอาวาส ซ่ึงไดส่ัง
โดยชอบดวยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม  

ภารกิจท่ี เจ าอาวาสต องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ ไดระบุอยาง
ชัดเจนเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการหรือเจาอาวาส ในการบริหารกิจการคณะสงฆท้ัง ๖ ดาน 
ดังนั้นเจาอาวาสจึงเปนผูมีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆใหส าเร็จไปไดดวยดีสมดั่ง
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม๔๘ 

สรุปได้ว่า การแต่งตั้ง การถอดถอน การพ้นจากต าแหน่ง และอ านาจหน้าท่ีของพระ
สังฆาธิการ ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

                                         
๔๘ พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม, หนา ๘๔. 



๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ                 
(๒๕๔๗, หน้า ๘) 

พระสังฆาธิการ มาจากค าวา “สังฆะ” และ “อธิการ” เปน    
พระสังฆาธิการ แปลตามรูปศัพทวา พระภิกษุผูท างานโดยสิทธิ
ขาดในทางคณะสงฆ หรือพระภิกษุผูท างานในคณะสงฆโดยมี
อ านาจเต็มตามต าแหน ง จึ งหมายถึง พระภิกษุผู ด ารง            
ต าแหนงปกครองคณะสงฆ์ 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ                   
(๒๕๔๐, หน้า ๑๕) 

๑. การรักษาความเรียบรอยดีงาม (เดิมคืองานในองคการ
ปกครอง)  
๒. การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองคการศึกษา)  
๓. การเผยแผพระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองคการเผยแผ)  
๔. การสาธารณูปการ และ  
๕. เพิ่มการศึกษาสงเคราะหและการสาธารสงเคราะหเขา 

พระครูสิริอาภากร (อ าภา)                  
(๒๕๕๐, หน้า ๒๑) 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) หมวด ๒       
วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 

พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมร สี)                 
(๒๕๓๕, หน้า ๘๔) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ 
และมาตรา ๓๘ ไดก าหนดอ านาจหนาท่ีของเจาอาวาสไว 

 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

อ าเภอคลองหลวง 
คลองหลวง เป็นอ าเภอท่ีส าคัญอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นท่ีตั้งของ

องค์กรส าคัญหลายแห่ง และเป็นอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของจังหวัดปทุมธานี รวมถึงมีพื้นท่ีใหญ่
เป็นอันดับสองของจังหวัด รองจากอ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวงเป็นอ าเภอเดียวของจังหวัด
ปทุมธานีท่ีไม่มีเทศบาลต าบล 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา )        

มีคลองเชียงรากน้อย ล ารางคลองหนึ่ง และคลองระพีพัฒน์เป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอหนองเสือ มีคลองเจ็ดเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอธัญบุรี มีแนวล ารางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก มีทางรถไฟสายเหนือเป็น

เส้นแบ่งเขต 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81


๔๐ 

ประวัติ 

ท้องท่ีอ าเภอคลองหลวง แต่เดิมเป็นท่ีรกร้าง ว่างเปล่า เรียกว่า ทุ่งหลวง ต่อมา พ.ศ.
๒๔๔๖ บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้ขุดคลองรังสิตและคลองซอยต่างๆ ราษฎรจึงพากันอพยพเข้า
ไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในการท านา ในท่ีสุดได้ตั้งขึ้นเป็นอ าเภอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ 

วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ จัดตั้งสุขาภิบาลคลองหลวง ในท้องท่ีบางส่วนของต าบล
คลองหนึ่ง และ บางส่วนของต าบลคลองสอง๔๙  

วันท่ี ๔ ธันวาคม ๔๐๐๖ เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลคลองหลวง ให้ครอบคลุมท้ังหมด
ของต าบลคลองหนึ่ง และ ต าบลคลองสอง๕๐  

วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๒๗ ตั้งต าบลคลองเจ็ด แยกออกจากต าบลคลองหก๕๑  

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จัดตั้งเทศบาลต าบลท่าโขลง โดยยกฐานะจากสุขาภิบาล
คลองหลวง ในพื้นท่ีบางส่วนต าบลคลองหนึ่ง และ ต าบลคลองสอง (ฝ่ังทางตอนเหนือของถนนคลอง
หลวง)๕๒   

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองหลวง เป็น เทศบาลต าบล
คลองหลวง 

วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ยกฐานะจากเทศบาลต าบลท่าโขลง เป็น เทศบาลเมือง         
ท่าโขลง๕๓ 

การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ าเภอคลองหลวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗ ต าบล  แต่ละต าบลแบ่งเป็น

หมู่บ้าน รวม ๑๐๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 
๑. คลองหนึ่ง  (Khlong Nueng)    เดิมช่ือต าบลท่าโขลง   มี ๒๐ หมู่บ้าน 
๒. คลองสอง 

 
(Khlong Song) 

   
เดิมช่ือต าบลบางหวาย 

  
มี ๑๕ หมู่บ้าน 

                                         
๔๙ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดตั้งสุขาภิบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๗๓ (๙๙ ง), (ฉบับพิเศษ),  (พฤศจิกายน ๒๔๙๙): ๒๙-๓๐. 
๕๐  "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๙๑ (๒๐ ง), (กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗): ๓๑๐-๓๑๑. 
๕๑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ตั้งและเปล่ียนแปลงเขตต าบลในท้องที่อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๑๐๑ (๑๓๐ ง), (กันยายน ๒๕๒๗): ๓๓๖๓-๓๓๖๕. 
๕๒ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลต าบลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 

๒๕๓๙". ราชกิจจานุเบกษา. ๑๑๓ (๑๖ ก), (พฤษภาคม ๒๕๓๙): ๑๑-๑๔. ๒๒. 
๕๓ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔". ราชกิจจานุเบกษา. ๑๑๘ (๙๓ ก), 

(ตุลาคม ๒๕๔๔): ๒๕-๒๗. 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/099/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/099/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/020/310.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/020/310.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3363.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3363.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/016/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/016/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00020823.PDF


๔๑ 

๓. คลองสาม 
 

(Khlong Sam) 
   

เดิมช่ือต าบลบึงอ้ายเสียบ 
  

มี ๑๖ หมู่บ้าน 
๔. คลองส่ี 

 
(Khlong Si) 

   
เดิมช่ือต าบลบึงเขาย้อน 

  
มี ๑๖ หมู่บ้าน 

๕. คลองห้า 
 

(Khlong Ha) 
   

เดิมช่ือต าบลบึงจระเข้ 
  

มี ๑๖ หมู่บ้าน 
๖. คลองหก  (Khlong Hok)    เดิมช่ือต าบลบึงตะเคียน   มี ๑๔ หมู่บ้าน 
๗. คลองเจ็ด 

 
(Khlong Chet) 

   
แยกจากต าบลคลองหก 

  
มี ๙ หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องท่ีอ าเภอคลองหลวงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗ แห่ง ได้แก่ 
๑. เทศบาลเมืองท่าโขลง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองหนึ่งและต าบลคลองสอง เฉพาะ  

ฟากเหนือของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๔) 
๒. เทศบาลเมืองคลองหลวง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองหนึ่งและต าบลคลองสอง เฉพาะ

ฟากใต้ของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๑๔) 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองสามท้ังต าบล 
๔. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองส่ีท้ังต าบล 
๕. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองห้าท้ังต าบล 
๖. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองหกท้ังต าบล 
๗. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลคลองเจ็ดท้ังต าบล 
การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอคลองหลวง 
คณะสงฆ์อ าเภอคลองหลวง ประกอบด้วยวัดจ านวน ๒๓ วัด แบ่งเป็นเขตปกครองทาง

คณะสงฆ์ได้ ๔ ต าบลคณะสงฆ์ โดยมีศูนย์กลางการปกครองขึ้นตรงต่อเจ้าคณะอ าเภอ ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๒.๑ ดังนี ้

 
 
 
 
                                                                            
 

วัดกล้าชอุ่ม (จต.) วัดกลางคลองสาม วัดหัตถสารเกษตร วัดปัญญาฯ (จต.) 
วัดคุณหญิงส้มจีน วัดพระธรรมกาย  วัดศิริจันทาราม  วัดผลาหาร 
วัดพืชนิมิต  วัดเกิดการอุดม  วัดแสวงสามัคคีธรรม วัดหว่านบุญ 
วัดคลองสอง  วัดสว่างภพ (จต..รก.จอ.) วัดตะวันเรือง (จต.) วัดมูลเหล็ก 
วัดทวีการะอนันต์  วัดมงคลพุการาม  วัดเพิ่มทาน  วัดอู่ข้าว 
วัดบางขัน  วัดสายสุวพรรณ  วัดพุทธชินวงศ์ 

แผนภาพท่ี ๒.๑ เขตปกครองทางคณะสงฆ์ ๔ ต าบล  

อ าเภอคลองหลวง 

ต าบลคลองหนึ่ง ต าบลคลองส่ี ต าบลคลองห้า ต าบลคลองหก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


๔๒ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ

ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดท าการศึกษาคนควาเอกสารผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ มีดังนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ พบวามีผูท าการศึกษาวิจัยไว

ดังนี้ 
พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององคการ

บริหารสวนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบลในอ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา พนักงานขององคการบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมี
ความคิดเห็นตอการตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา    
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ขององคการบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อ
การตามหลักธรรมาภิบาลอยู ในระดับมาก ทุกดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู บริหาร 
พนักงาน และลูกจางตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล: 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบลอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได และประสบการณท างานท่ีอยูในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  พบวาผูบริหาร 
พนักงาน และลูกจาง ขององคการบริหารสวนต าบลในเขตอ าเภอบางกรวยมีความคิดเห็นตอการบริ
หารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้๕๔ 

พระจรุณ ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององคการบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๕๑.๓๐ มีอายุตั้งแต ๓๑ - ๔๐ ป คิดเปนรอยละ 
๓๗.๔๐ มีระดับการศึกษา ม.๓ - ม.๖ หรือปวช. คิดเปนรอยละ ๔๙.๓๐ และมีอาชีพเกษตรกร      
คิดเป็นรอยละ ๔๕.๘๐ และพบวาประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ในภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก ( X = ๓.๕๒) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานพบว่าด้าน
หลักความโปรงใสอยูในระดับปานกลาง สวนดานอ่ืนๆอยูในระดับมากทุกดาน ผลเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจ าแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชน       
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน

                                         
๕๔ พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง), “การบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล: 

กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๔๓ 

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน๕๕ 

พระมหาล าพึง ธีรป  ฺโญ (เพ็ญภู) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค” ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมพบวา บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 
๓.๘๘ เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู ใน
ระดับมากทุกดาน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจาหนาท่ีตอการบริหารงานตามธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค จ าแนกตามบุคลากรที่มีเพศตางกัน ท่ีมีอายุตาง
กัน มีต าแหนงแตกตางกัน ประสบการณการท างานตางกัน และมีระดับการศึกษาตางกัน พบวา มี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายด้าน ไมแตกตางกันทุกดาน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้๕๖ 

สุพจน เจริญข า ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ 
บริหารสวน ต าบลปางมะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนมีทัศนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ( X = ๓.๗๖) ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนตอการบริหารงาน
ของตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน อายุตางกัน และระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แตในสวนของประชาชนท่ีมีประสบการณท างาน
ท่ีแตกตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = ๐.๐๐)๕๗ 

ณทพงษ วิยะรันดร์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนต าบลหนองขางคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวาความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลหนองขางคอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรีอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพบวา เพศชายเพศหญิง ไมแตกตางกันระหวางผู

                                         
๕๕ พระจรุณ ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๕๖ พระมหาล าพึง ธีรป  ฺโญ (เพ็ญภู), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชู
ทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๕๗ สุพจน เจริญข า, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๔๔ 

มีรายได ๕.๐๐๐ บาทและต่ ากวากับ ตั้งแต ๕.๐๐๑ ขึ้นไป ไมมีความแตกตาง อายุ ๖๐ ปขึ้นไป        
มีความคิดเห็นมากกวาอายุ ๑๘-๓๐ ปและ ๓๑-๕๙ ป ระหวางอาชีพเกษตรกร คาขาย พนักงาน 
บริษัทหางราน โรงงานอุตสาหกรรม และรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมมีความแตกตางกัน 
และท่ีอยูอาศัย หมูท่ี ๑ หมท่ีู ๒ หมท่ีู ๓ หมท่ีู ๕ หมูท่ี ๖ และหมู ท่ี ๗ มีความคิดเห็นมากกวาหมู ท่ี 
๔๕๘ 

สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรร
มาภิบาล ผลการศึกษาพบวาเทศบาลต าบลบานฉางมีความเสมอภาคและกระจายพัฒนาอยางท่ัวถึง 
ไมมีการเลือกปฏิบัติและไดจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่องของการ
จัดซ้ือจัดจาง กระบวนการตางๆ สวนใหญมีความเปดเผยตรงไปตรงมา พบวามีปญหาในเรื่อของ
คณะกรรมการชุมชนท่ีไดรับการแตงตั้งเขามานั้นบางคนไมเห็นแกประโยชนของชุมชนแตเขามาเพื่อ
หาผลประโยชนใหกับตนเอง๕๙ 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารงานเทศบาล
ต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา การวิจัยเรื่องการบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีผลการศึกษาพบวา เทศบาล
ต าบลปลายบางไดบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีค
าเฉล่ีย ๓.๖๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
อยูในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานเทศบาล
ต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคลพบวา ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลปลายบาง มีความคิดเห็น
แตกตางกันตามเพศ และอายุอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส
วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบริหารงานเทศบาลต าบลตาม
หลักสาราณียธรรม ๖ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้๖๐ 

นรินทร พูลสวัสด์ิ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบวาปญหา
การบริการงานวิชาการโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายไดพบวา ดานการจัด

                                         
๕๘ ณทพงษ์ วยิะรันดร, “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ต าบลหนองขางคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๘). 

๕๙ สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา, “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบานฉาง”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗). 

๖๐ พระครูนนทวีรวัฒน วีรธมฺโม (มีนุสรณ), “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๔๕ 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีปญหามากท่ีสุด ดานท่ีมีปญหารองลงมาตามล าดับ คือ ดานการติดตาม
ผลและนิเทศการสอน ดานหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร และดานท่ีมีปญหานอยท่ีสุดคือ  
ดานการวัดผล และดานประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีปญหา
มากท่ีสุดในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ความพรอมของครูในดานความรู เก่ียวกับวิชา
เฉพาะ และขอท่ีมีปญหามากท่ีสุดในแตละดานเรียงล าดับลงไป คือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาสาธิต
การสอนแกครูเปนปญหาในดานการติดตามผลและนิเทศการสอน การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่นเปนปญหาในดานหลักสูตรและองคประกอบของหลักสูตร และการจัดตั้งธนาคาร         
ขอสอบเปนปญหาท่ีส าคัญท่ีสุดในดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อเปรียบเทียบ   
ปญหาการบริการงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยค านึงถึงประสบการณของผูบริหารโรงเรียน
และขนาดของโรงเรียนแลวพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๖๑ 

ปราโมทย ภูมิพันธ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ
ในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแกน” ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัด
ขอนแกน มีทัศนะตอการบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภออยูในระดับมาก โดยพระสังฆาธิการ    
กลุมเจาคณะอ าเภอและสังฆาธิการกลุมเจาคณะต าบลมีทัศนะตอการบริหารงานการศาสนาของ
ศึกษาธิการอ าเภอ แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๕๑๖๒ 

พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพรอม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภู” ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็น
ของประชาชนตอการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภูท้ัง ๖ ดาน พบวา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนตอการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภู โดยจ าแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และอาชีพที่ตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการ  
บริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ส่วนประชาชนท่ีมีอายุและการศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารกิจการคณะ
สงฆในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยส าคัญ      
ท่ีระดับ ๐.๐๕๖๓ 

สรุปไดวา การบริหาร คือการวางแผนและการจัดองคการใหสามารถด าเนินกิจการตางๆ
ไดตามวัตถุประสงคท่ีองคการนั้นตั้งไว การวางแผนยังหมายรวมถึงการจัดคนเขาท างาน การส่ังการ 

                                         
๖๑ นรินทร์ พูลสวัสดิ์ , “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

ส านักงาน การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๓). 

๖๒ ปราโมทย ภูมิพันธ, “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการ
จังหวัดขอนแกน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๓). 

๖๓ พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพรอม), “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารกิจการคณะ
สงฆในจังหวัดหนองบัวล าภู”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓). 



๔๖ 

และการควบคุมการท างาน เพื่อให กิจกรรมขององค การด าเนินไปตามวัตถุประสงค อยาง                
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และคุมคากับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอยูบนพื้นฐานของปจจัยในการบริหาร 
(Factor of Management) ในองคกรเปนส าคัญ 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

พระคณพศ กิตตฺิสาโร (ประกอบเสียง), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบล
ตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบลใน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวอยูในระดับมาก ทุก     
ดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

พระจรุณ ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค
การบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” 
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิ บาล ในภาพรวม อยู ในระดั บมาก 
ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอย่างโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 

พระมหาล าพึง ธีรป  ฺโญ (เพ็ญภ)ู, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค”     
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยู ในระดับ เมื่อพิจารณา
ในแต ละด านพบว่า อยู ในระดับมากทุกด าน ผลการ
เปรียบเทียบ โดยภาพรวมและรายด้าน ไมแตกตางกันทุก    
ดาน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สุพจน เจริญข า,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนต าบลปางมะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความ
คิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ผลเปรียบเทียบทัศนะ 
พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน อายุต างกัน และระดับ
การศึกษาต างกัน มีทัศนะโดยภาพรวมไม แตกต างกัน         
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต ในสวนของประชาชนท่ีมี
ประสบการณท างานท่ีแตกตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  



๔๗ 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ณทพงษ วิยะรันดร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๔๘) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ   
บริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลหนองขางคอก 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็น
ของประชาชนอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพบวา 
เพศชายเพศหญิง ไมแตกตางกัน 

สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๗) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมา    
ภิบาล ผลการศึกษาพบวาเทศบาลต าบลบานฉางมีความเสมอ
ภาคและกระจายพัฒนาอยางท่ัวถึง ไมมีการเลือกปฏิบัติและได
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมกันจัดท าแผนพัฒนาและในเรื่อง
ของการจัดซ้ือจัดจาง กระบวนการต่าง ๆ สวนใหญมีความ       
เปดเผยตรงไปตรงมา พบวามีปญหาในเรื่อของคณะกรรมการ
ชุมชนท่ีไดรับการแตงตั้งเขามานั้นบางคนไมเห็นแกประโยชน
ของชุมชนแตเขามาเพื่อหาผลประโยชนใหกับตนเอง 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลัก  สา
ราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา  อยูในระดับ
มากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน มีความ
คิดเห็นแตกตางกันตามเพศ และอายุอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สวนประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาและอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอบริหารงาน
เทศบาลต าบลตามหลักสาราณยีธรรม ๖ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

นรินทร พูลสวัสดิ์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๓๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ลพบุรี” ผลการศึกษาพบว่าอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายไดพบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีปญหามาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนราย    ขอพบวา ขอท่ีมีปญหามากท่ีสุด
ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ความพรอมของครู
ในดานความรูเก่ียวกับวิชาเฉพาะ เมื่อเปรียบเทียบปญหาการ
บริการงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยค านึงถึงประสบ   
การณของผูบริหารโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนแลวพบวา    
แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญ 



๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ปราโมทย ภูมิพันธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานการศาสนาของศกึษาธิการ
อ า เภอใน ทัศนะพระ สัง ฆา ธิกา รจั ง ห วัด ขอนแก น”             
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยพระ
สังฆาธิการกลุม  เจาคณะอ าเภอและสังฆาธิการกลุมเจาคณะ
ต าบลมีทัศนะ ตอการบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการ
อ าเภอ แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๕๑ 

พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพรอม),  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภู” ผล
การศึกษาพบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแตละดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต โดยจ าแนกตามปจจัยสวน
บุคคลพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และอาชีพ
ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารกิจการ
คณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  ส่วนประชาชนท่ีมีอายุและ
การศึกษาท่ีต างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนต อการ  
บริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวม
แตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด  
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการวัด พบวามีผูท าการศึกษาวิจัยไว

ดังนี้ 
กรมการศาสนา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จของเจาอาวาสในการ 

พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน” พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนา
วัดใหเปนศูนยกลางชุมชน แบงเปน ๒ ปจจัย คือ ปจจัยหลัก ประกอบดวยความสามารถพิเศษหรือ
คุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจาอาวาส บุคลิกภาพภาวะผูน า เชน ความมีมนุษยสัมพันธ ความซ่ือสัตย
การปฏิบัติตนในพระธรรมวินัย และกระบวนการบริหารและการท างานอยางเปนระบบ อาทิ การจัด
องคกร การบริหารบุคลากร การติดตามงาน การบริหารการเงิน เปนตน และปจจัยเสริม คือ ปจจัยท่ี
มีสวนสนับสนุน ไดแก สภาพแวดลอม ท าเลท่ีตั้ง บรรยากาศในวัด และการท่ีวัดมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะ เชน เปนโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรม และอ่ืนๆ๖๔ 

                                         
๖๔ กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติกฎ ระเบียบ และค าสั่งของคณะ

สงฆ, (กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๓. 



๔๙ 

กฤดา มมตะขบ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสร
างอ านาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕” ผลการศึกษาพบวา โครงสราง
อ านาจการปกครองวัดในปจจุบันสวนใหญเปนไปตามพระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๕๐๕ นั่นคือ เจาอาวาส
เปนผูมีอ านาจสูงสุด ผลการส ารวจทัศนคติของพระสงฆตอโครงสรางอ านาจการปกครองวัดเห็นวา 
พระสงฆซ่ึงโดยท่ัวไปมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางอ านาจ เห็นวาโครงสรางอ านาจเดิมไม
สอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เจาอาวาสมีอ านาจมากเกินไป 
ควรน าหลักพระธรรมวินัยมายึดเปนหลักในการตัดสินปญหา ควรมีการกระจายอ านาจใหพระสงฆ
ภูมิภาคในขั้นตอนการบริหาร การแตงตั้งและถอดถอน รัฐควรเขามามีบทบาทชวยเหลือสถาบันมาก
ขึ้น และนอกจากนี้ประชาชนควรเขามามีอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม 

ส าหรับการศึกษาดานความสัมพันธระหวางตัวแปร มีผลดังตอไปนี้  
๑. ปจจัยดานอายุ สมณศักดิ์ ต าแหนงการบริหาร และพรรษา สัมพันธกับความรูเก่ียวกับ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แตกตางกัน  
๒. นิกายท่ีแตกตางกันสงผลตอความแตกตางกันในการตีความเก่ียวกับพระราชบัญญัติ 

บัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕  
๓. ปจจัยตางๆ คือ ท่ีตั้งของวัด นิกาย สมณศักดิ์ ต าแหนงทางการบริหาร การศึกษา และ

อายุพรรษา ก าหนดทัศนคติของพระสงฆตอโครงสรางอ านาจการปกครองวัดตางกัน๖๕ 
ทวี ขจรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทเจาอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการ 

ปกครองคณะสงฆอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ผลการศึกษาพบวา บทบาทเจาอาวาสในการ
บริหารจัดการวัดโดยรวมนั้นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาบทบาทแตละดานพบวา บทบาท     
เจาอาวาสในการบริหารจัดการวัดอยูในระดับมาก ๓ ดาน เรียงล าดับตามจากคาเฉล่ียจากสูงไปต่ า
ปรากฏดังนี้บทบาทด านการปกครอง บทบาทด านการสาธารณสงเคราะห บทบาทด านการ
สาธารณูปการณ์ บทบาทดานการเผยแผศาสนธรรม บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห และบทบาท   
ดานการศาสนศึกษา๖๖ 

ปราโมทย ภูมิพันธ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ
ในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแกน” ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัด
ขอนแกน มีทัศนะตอการบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภออยู ในระดับมาก โดย          

                                         
๖๕ กฤษดา มมตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสรางอ านาจการปกครองวัด 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, ๒๕๔๓). 

๖๖ ทวี ขจรกุล ไดท าการวิจัยเร่ือง, “บทบาทเจาอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะ
สงฆอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎสาร
คาม, ๒๕๔๗). 



๕๐ 

พระสังฆาธิการกลุมเจาคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการกลุมเจาคณะต าบล มีทัศนะตอการบริหารงาน
การศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๕๖๗ 

พระมหาเริงศักด์ิ สิริภทฺโท (พิมพ์สกุล) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดใน
ทศวรรษหนา” ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการบริหารเนนการบริหารแบบมีสวนรวมในรูปแบบของ
คณะกรรมการและการกระจายอ านาจ การตรวจสอบรวมถึงมีไวยาวัจกรช วยในกิจการของสงฆ
ภารกิจ ๖ ดาน คือ ปกครองสงฆดวยหลักธรรมวินัย บริหารแบบมีสวนรวมและท างานเปนทีม          
มีคณะกรรมการพิจารณาพระสงฆท่ีท าผิดวินัย มีการปรับเปล่ียนต าแหน งเพื่อความเหมาะสม 
ปรับปรุงหลักสูตรและกระจายการศึกษารวมท้ังจัดการศึกษาโดยภิกษุสามเณรตองศึกษาทุกรูป จัด
การศึกษาสงเคราะหแกเยาวชนและชุมชน มีการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาภิกษุท่ีท าหนาท่ีครูสอน
โดยรัฐจัดงบประมาณอุดหนุน พระสงฆควรเผยแผพุทธศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศ ควรมี
องคการเผยแผ พรอมท้ังพัฒนาภิกษุโดยรัฐใหการสนับสนุนการกอสรางอาคารตางๆ ควรอนุรักษ
ศิลปะแบบไทยเปนสัดสวนมีแบบแปลนโดยมีคณะกรรมการสงฆคอยดูแลสงเสริมการสาธารณ        
สงเคราะหในรูปแบบตางๆ และการมีส่วนรวมในการขจัดอบายมุข๖๘ 

สรุปไดวา การบริหารจัดการวัด คือ การวางแผนพัฒนาศักยภาพของวัดท่ีอาศัยอยู ให
เจริญขึ้นไมวาจะเปนทางธรรม ทางโลก ซ่ึงผูน าจะตองด าเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบ 
ระเบียบ เพื่อความเจริญกาวหนาของวัดตอไป 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
กรมการศาสนา,  
(กรุงเทพมหานคร กองแผนงาน 
กรมการศาสนา, ๒๕๔๐) 

ได ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัย ท่ีส งผลต อความส าเร็จของ        
เจาอาวาสในการ พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน” พบวา     
แบ ง เป น  ๒  ป จจัย  คื อ  ป จจัยหลัก ประกอบด วย
ความสามารถพิ เศษหรือคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของ       
เจาอาวาส บุคลิกภาพภาวะผูน า และปจจัยเสริม คือ ปจจัย
ท่ีมีสวนสนับสนุน  

 
 

                                         
๖๗ ปราโมทย ภูมิพันธ, “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการ

จังหวัดขอนแกน”, ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๓). 
๖๘ พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท (พิมพ์สกุล), “รูปแบบการบริหารวัดในทศวรรษหนา”, วิทยานิพนธการ

บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕). 



๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
กฤดา มมตะขบ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 
๒๕๕๓) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอ  
โครงสรางอ านาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.
๒๕๐๕” ผลการศึกษาพบวา โครงสรางอ านาจการปกครองวัดใน   
ปจจุบันสวนใหญเปนไปตามพระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๕๐๕ นั่นคือ    
เจาอาวาสเปนผูมีอ านาจสูงสุด ผลการส ารวจทัศนคติของพระสงฆ
ตอโครงสรางอ านาจการปกครองวัดเห็นวา พระสงฆซ่ึงโดยท่ัวไปมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางอ านาจ เห็นวาโครงสราง
อ านาจเดิมไมสอดคลองกับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ เจาอาวาสมีอ านาจมากเกินไป ควรน าหลัก
พระธรรมวินัยมายึดเปนหลักในการตัดสินปญหา ควรมีการ
กระจายอ านาจใหพระสงฆภูมิภาคในขั้นตอนการบริหาร การแต
งตั้งและถอดถอน รัฐควรเขามามีบทบาทชวยเหลือสถาบันมากขึ้น 
และนอกจากนี้ประชาชนควรเขามามีอ านาจในระดับท่ีเหมาะสม 
ส าหรับการศึกษาดานความสัมพันธระหวางตัวแปร  

ทวี ขจรกุล, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สารคาม, ๒๕๔๗) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทเจาอาวาสในการบริหารจัดการ
วัดในเขตการ ปกครองคณะสงฆ อ า เภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย” ผลการศึกษาพบวา โดยรวมนั้นอยูในระดับปาน
กลาง  

ปราโมทย ภูมิพันธ์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๓) 

ได ศึกษา วิจัย เรื่ อง  “การบริหารงานการศาสนาของ
ศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแกน” 
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัด
ขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพระสังฆาธิการ  
กลุมเจาคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการกลุมเจาคณะต าบล          
มีทัศนะตอการบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ 
แตกตางกันอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๕ 

 
 
 
 
 



๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการวัด (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท (พิมพ์สกุล), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๕) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดในทศวรรษหนา” 
ผลการศึกษาพบวา โครงสรางการบริหารเนนการบริหาร
แบบมีส วนร วมในรูปแบบของคณะกรรมการและการ
กระจายอ านาจ การตรวจสอบรวมถึงมีไวยาวัจกรชวยใน
กิจการของสงฆ ภารกิจ ๖ ดาน คือ ปกครองสงฆ ด วย
หลักธรรมวินัย บริหารแบบมีสวนรวมและท างานเปนทีม     
มีคณะกรรมการพิจารณาพระสงฆ ท่ีท า ผิดวินัย มีการ
ปรับเปล่ียนต าแหนงเพื่อความเหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตร
และกระจายการศึกษารวมท้ังจัดการศึกษาโดยภิกษุ
สามเณรตองศึกษาทุกรูป จัดการศึกษาสงเคราะหแกเยาวชน
และชุมชน มีการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาภิกษุท่ีท า    
หนาท่ีครูสอนโดยรัฐจัดงบประมาณอุดหนุน พระสงฆควรเผย
แผพุทธศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศ ควรมีองคการ
เผยแผ พรอมท้ังพัฒนาภิกษุโดยรัฐใหการสนับสนุนการกอ   
สรางอาคารตางๆ ควรอนุรักษศิลปะแบบไทยเปนสัดสวนมี
แบบแปลนโดยมีคณะกรรมการสงฆคอยดูแลสงเสริมการ   
สาธารณสงเคราะหในรูปแบบตางๆ และการมีส่วนรวมใน
การขจัดอบายมุข 

 

๒.๖.๓ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ  
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ พบวามีผูท าการศึกษาวิจัยไว ดังนี้ 
ธันยพร พงษโสภณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆส่ือบุคคลในการช้ีน าและ

ปลูกจิตส านึกประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น: ศึกษากรณีพระสังฆาธิการระดับ   
เจาอาวาส จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารทางส่ือสารมวลชนของ
พระสงฆและการน าขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน การเลือกใชวิธีการส่ือสารของพระสงฆในการช้ีน า 
และปลูกจิตส านึกประชาชนชนบทเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะประชากรของพระสงฆซ่ึงไดแก อายุ พรรษา การศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม 
กับการชี้น า และปลูกจิตส านึกประชาชนชนบทเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น กลุมประชากร
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส รองเจาอาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส ซ่ึง   
จ าพรรษาอยูในวัดท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน ๒๘๐ รูป ศึกษาประชากรท้ังหมด 
พบวา ประชากรพระสงฆติดตามขาวสารตางๆ จากหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุด 
ประชากรพระสงฆสวนใหญอานหนังสือพิมพทุกวัน และเปดรับขาวสารเก่ียวกับการพัฒนาในดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมทางหนังสือพิมพมากท่ีสุด พระสงฆสวนใหญจะ
ตกลงใจเช่ือขาวสารจากหนังสือพิมพมากท่ีสุด และประชากรพระสงฆสวนใหญน าขาวสารท่ีไดจาก   



๕๓ 

การอาน รับฟงหรือรับชม จากส่ือมวลชนตางๆ ไปใชประโยชนในการชี้น าอบรมส่ังสอนใหประชาชน
ในชุมชน๖๙ 

พระกิตติศักด์ิ ยโสธโร (แก้วเหลา) ไดคึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสารีบุตรเถระใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวาในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ทานมีวิธีเผยแผใน
ลักษณะใหค าแนะน าปรึกษา สนทนา ตอบปญหาขอของใจ และการแสดงธรรม เมื่อไดฟงจากพระ
บรมศาสดาแลวน าไปถ่ายทอดแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปใหเขาใจหลักธรรม
อันลึกซ้ึงดวยวิธีการบรรยาย อธิบายขยายความ เปรียบเทียบ และตอบปญหาธรรม เปนตน จนเปนท่ี
ไววางพระทัยของพระพุทธเจา ท าใหบุคคลท่ัวไปศรัทธาเล่ือมใสแลวหันมานับถือพระพุทธศาสนา
กันอยางแพรหลาย มีบางสวนเทานั้นท่ีมิไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา เพราะยึดติดอยู กับลัทธิ
เดิมอยางแรงกลา ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ไดนับถือในตัวทานอยูก็มี ซ่ึงเทากับไดสรางความเขาใจอันดี  
ระหวางกลุมความเช่ือต่างๆ นับเปนตัวอย างการประกอบศาสนกิจ ด าเนินชีวิต และเผยแผ
พระพุทธศาสนาในปจจุบันไดเป็นอยางดี๗๐ 

พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญโญ (ภวกานันท์) ไดคึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบวา 
การจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่ออบรมดานวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติ
มากก็จริง แตบางวัดโดยเฉพาะเจาอาวาสยังไมคอยเครงครัดเทาท่ีควร ท้ังนี้ควรจะก าหนดเปนตาราง
การท าวัตรไวอยางชัดเจน และถาพระรูปใดไมลงมาท าวัตรก็ควรจะมีบทก าหนดลงโทษไวอยางชัดเจน 
นอกจากพระรูปนั้นติดภารกิจจ าเปน เชน สอนหนังสือในโรงเรียน๗๑ 

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ
จังหวัดบุรีรัมย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการบริหาร
กิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบวาพระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมยมีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองอยูในระดับมาก สวนดานศาสนศึกษา การศึกษาสง
เคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอยูในระดับปานกลาง 
สวนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย์ พบวา พระสังฆาธิการท่ีมี
อายุ ต าแหนง จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทาง    

                                         
๖๙ ธันยพร พงษโสภณ, “บทบาทของพระสงฆส่ือบุคคลในการช้ีน าและปลูกจิตส านึกประชาชนชนบท 

เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน :ศึกษากรณีพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยา     
นิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙), หนา ๖๓. 

๗๐ พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แก้วเหลา), “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา”. 
วิทยา     นิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 

๗๑ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญโญ (ภวกานันท์), “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ: ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หนา ๑๐๔. 



๕๔ 

เปรียญธรรม และประสบการณ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพระสังฆาธิการที่แตกตางกัน มีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย
ควรมีการปกครองพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามพระวินัยอยางเครงครัด มีกองทุนสงเสริมดาน
การศึกษาแกพระภิกษุสามเณร ใหพระภิกษุสามเณรเอาใจใสตอกิจกรรมดานพระพุทธศาสนา        
ใหพระภิกษุ สามเณรด าเนินกิจกรรมบางอยางภายในวัดอยางมีระเบียบ๗๒ 

พระปลัดเกียรติศักด์ิ สินทวีวรกุล ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดกระบี่” ผลการศึกษาพบวา องคประกอบในการจัดการศาสนศึกษาจะดี
หรือไมประการใด ขึ้นอยูกับเจาส านักเรียนหรือเจาส านักศาสนศึกษา และครูอาจารยผูบริหารการ  
ศาสนศึกษา ท่ีไดชวยแบกรับภาระการศาสนศึกษาอยางเต็มก าลัง อันเปนการแสดงความกตัญ  ูต
อพระศาสนาและคณะสงฆ์ การจัดการศาสนศึกษานั้นแผนกท่ีประสบปญหามาก คือ การจัดการ
ศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลนท้ังครู นักเรียน และอุปสรรคอ่ืนๆ ซ่ึงคณะสงฆจะตองชวยจัด
การศึกษาแผนกบาลีอันเปนการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื่อใหพระสงฆเจริญดวยวิชาความรู้๗๓ 

พระมหากฤษฎา นันทเพชร (ฐานกโร) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆตอ  
บทบาทการพัฒนาสังคม” ผลการศึกษาพบวา พระสงฆท่ีเรียนวิชาเอกในมหามงกุฎ ราชวิทยาลัยตาง
กัน มีทัศนคติตอบทบาทในการพัฒนาสังคมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พระสงฆท่ีเรียน
เอกสังคมวิทยามีทัศนคติเห็นดวยกับบทบาทพระสงฆในการพัฒนาสังคมสูงกวาพระสงฆท่ีเรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกศาสนาปรัชญา และวิชาเอกบาลี- สันสกฤต และมีแนวโน้มว่าปจจัยอ่ืนๆ 
เชน พรรษา สถาบันการศึกษา จ านวนครั้งในการติดตามส่ือโทรทัศน จะสงผลใหพระสงฆมีทัศนคติ    
ตอบทบาทในการพัฒนาสังคมบางดานแตกตางกันดวย๗๔ 

พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (จันทร์คุ้ม) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระอานนทใน
การเผยแผ พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา ทานมีบทบาทในการเผยแผในลักษณะการให
ค าแนะน า ใหค าปรึกษา สนทนา ตอบปญหาขอของใจ และแสดงธรรม โดยท่ีทานไดรับฟงจากพระ
พุทธเจา แลวน าไปถายทอดหรือเผยแผแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปดวยวิธีการ
ท่ีตางๆ เชน การบรรยาย การอธิบายขยายขอความ เปรียบเทียบ และถามตอบ เปนตน จนเปนท่ี
ศรัทธาเล่ือมใสและยอมรับนับถือพระรัตนตรัยกันอยางแพรหลาย แตก็มีบางสวนท่ีมิไดหันมานับถือ
พระรัตนตรัยเพราะยังยึดติดอยูกับลัทธิดั้งเดิม ถึงกระนั้นก็ยังมีความเคารพนับถือในตัวทานเปนกรณี  
พิเศษ ซ่ึงก็เทากับวา ทานไดสร้างความเขาใจอันดีระหวางกลุมความเช่ือตางๆ นับวาเปนตัวแทน     

                                         
๗๒ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์), “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย”, วิทยานิพนธ

พุทธศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
๗๓ พระมหากฤษฎา นันทเพชร (ฐานกโร) , บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ

จังหวัดกระบี่, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 
๗๔ พระมหากฤษฎา นันทเพชร (ฐานกโร) , ทัศนคติของพระสงฆตอบทบาทการพัฒนาสังคม ,       

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๖๗. 



๕๕ 

แหงการประกอบศาสนกิจ ด าเนินชีวิต และเผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในปจจุบันได้ 
เปนอยางดี๗๕ 

พระมหาบุญมี อธิปุญโญ (วรรณวิเศษ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาสังคม: ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)” ผลการศึกษาพบวา     
พระธรรมวิสุทธิมงคลเปนพระสงฆท่ีเกิดในครอบครัวเกษตรกรรม แตฐานะการเงินของสกุลทานอยูใน
สภาพคอนขางดี ขณะเขาสูความเปนสมณเพศ สังกัดคณะสงฆฝายธรรมยุติ ยึดถือธุดงควัตร เป็น
เครื่องขัดเกลากิเลส เปนพระสงฆนักปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน จากผลวิจัยสรุปได
ว่า การพัฒนาของทานมี ๒ ดาน คือ ดานจิตใจ ไดแก การอบรมส่ังสอนใหประชาชนมีศีลธรรม 
คุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเนนการปฏิบัติตามมากกวาสอน
ใหความรูเทานั้น ดานวัตถุ ไดแก การพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสาธารณประโยชน อ่ืนๆ 
ตลอดจนการเปนผูน าในการตั้ง กองทุนผาปาชวยชาติ๗๖ 

พระมหาวิเชียร ชาญณรงค ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการน าหลักธรรม
มาใชท ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อการลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลาวราภรณ
(เฉลิม ฐิติสีโล) วัดโนนเมือง ต าบลโนนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาบทบาทของพระครูศีลาวราภรณ ในการน าเอาหลักธรรมมาพัฒนาชุมชนเพื่อ ลด ละ เลิก 
อบายมุข โดยศึกษาเชิงคุณภาพพื้นท่ีในการศึกษา คือ ชุมชนวัดโนนเมืองท่ีพระครูศีลาวราภรณเปนผู
น าชุมชนในการพัฒนากิจการชุมชน ผลการศึกษาพบวา พระสงฆมีบทบาทในการเปนผูน าชุมชนด้วย
การกระตุนปลูกจิตส านึก น าเทคนิควิธีการในการเขาถึงชุมชน การส่ือสารกับชุมชนผานการเทศนา 
บรรยาย ปายขอความ ส่ือดวยหลักธรรม การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนผูใหค าปรึกษาในการ
พัฒนากิจกรรมกลุม ซ่ึงตั้งเป้าหมายไวคือ ชุมชนปลอดจากอบายมุข โดยขั้นตอนของกิจกรรมมุ่งให
เกิดการเรียนรู ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของตนเอง การช้ีใหประชาชนเห็นโทษ
ของอบายมุข การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยมุงใหมีการปฏิบัติจริง สงเสริมขบวนการเรียนรูให
แกประชาชนไดน าเนินการฝายกิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลจากการศึกษาปรากฏวา บทบาทของ
พระครูศีลาวราภรณไดสงผลใหชุมชนไดรวมมือท ากิจกรรมดวยกัน เพื่อมุงสรางชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อ
เปนแรงผลักดันใหชุมชนอยูรอด และพึ่งพากันเองในชุมชน๗๗ 

เฉลิม อุตกฤษฎ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน”   
ผลการศึกษาพบวา ในเรื่องการพัฒนาวัดพระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ไดแก การสรางปรับปรุงท่ีอยู

                                         
๗๕ พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (จันทร์คุ้ม), “บทบาทของพระอานนทในการเผยแผพระพุทธศาสนา”, 

วิทยา    นิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 
๗๖ พระมหาบุญมี อธิปุญโญ (วรรณวิเศษ) , บทบาทพระสงฆในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี : 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) , วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

๗๗ พระมหาวิเชียร ชาญณรงค , “บทบาทพระสงฆในการน าหลักธรรมมาใชท ากิจกรรมงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อ ลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลาวราภรณ (เฉลิม ฐิติสีโล)”, วิทยานิพนธพัฒนาชุมชน
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗). 



๕๖ 

อาศัย การคมนาคมภายในวัด สวนบทบาทท่ีนอยท่ีสุด ไดแกการสรางปรับปรุงปาชา เมรุเผาศพ    
แหลงน้ าดื่มน้ าใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกสบาย เรื่องการพัฒนาหมูบาน พระภิกษุมีบทบาทมาก
ท่ีสุด   ไดแก การปรับปรุงการคมนาคมในหมูบาน สวนบทบาทท่ีมีนอยท่ีสุด ไดแกการสรางปรับปรุงห
องสมุด แหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรม สถานท่ีประกอบกิจกรรมของหมู บาน เรื่องการบริการสังคม 
พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ไดแก การสรางปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและจัดหาอุปกรณการศึกษา ส
วนบทบาทท่ีมีนอยท่ีสุด ไดแก การบริจาคส่ิงของท่ีจ าเปนใหโรงพยาบาล และการสรางโรงเรียน เรื่อง
การพัฒนาการศึกษา พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ไดแกการอบรมศีลธรรมประชาชน การศึกษาดานป
ริยัติธรรม สวนบทบาทท่ีนอยท่ีสุด ไดแก การใหการศึกษาดานสามัญศึกษาแกพระภิกษุสามเณร 
นักเรียน และอบรมพิเศษแกผูตองขังของเรือนจ า๗๘ 

สรุปไดวา พระสังฆาธิการมีบทบาทหนาท่ีในการปกครอง บริหารกิจการคณะสงฆให้
เป็นไปด้วยความสงบเรียบรอย ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และถูกตองตามพระธรรมวินัย เป็น
เงื่อนไขส าคัญในการที่จะบงช้ีถึงความส าเร็จหรือความลมเหลวในการสงเสริมกิจการทางดานพระพุทธ
ศาสนา  พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาวัด ชุมชน สังคม และประเทศใหมี
เจริญก้าวหน้าในหลักพระสัทธรรมค าสอน เนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดกับประชาชน และ
ประชาชนก็ใหความเคารพนับถือพระสงฆ พระสังฆาธิการจึงเปนบุคลากรท่ีส าคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาพระศาสนาและสังคมใหมีความสงบเรียบรอยดีงาม และบทบาทของพระสังฆาธิการเก่ียวกับ
หลักการบริหารกิจการคณะสงฆตามอ านาจหนาท่ีและภารกิจ ๖ ดาน คือ ดานการปกครอง ดาน
การศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานสาธารณูปการ และ   
ดานการสาธารณะสงเคราะห 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๗๘ เฉลิม อุตกฤษฎ, “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน”, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะห

ศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑). 



๕๗ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
ธันยพร พงษโสภณ,  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆส่ือบุคคลในการช้ีน าและ
ปลูกจิตส านึกประชาชน เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
(ศึกษากรณีพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส จังหวัดกาญจนบุรี” 
พบวา ประชากรพระสงฆติดตามขาวสารตางๆ จากหนังสือพิมพ
และวิทยุกระจายเสียงมากท่ีสุด ประชากรพระสงฆสวนใหญ่         
อานหนังสือพิมพทุกวัน และ   เปดรับขาวสารเก่ียวกับการพัฒนา
ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมทาง
หนังสือพิมพมากท่ีสุด พระสงฆสวนใหญจะตกลงใจเช่ือขาว     
สารจากหนังสือพิมพมากท่ีสุด และประชากรพระสงฆสวนใหญ
น าขาวสารท่ีไดจากการอาน รับฟงหรือรับชม จากส่ือมวลชนตาง  ๆ
ไปใชประโยชนในการช้ีน าอบรมส่ังสอนใหประชาชนในชุมชน 

พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แก้วเหลา),  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙) 

ไดคึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว าในด านการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ทานมีวิธีเผยแผในลักษณะใหค าแนะน าปรึกษา 
สนทนา ตอบปญหาขอของใจ และการแสดงธรรม เมื่อไดฟงจาก
พระบรมศาสดาแลวน าไปถ่ายทอดแกภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก 
อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปใหเขาใจหลักธรรมอันลึกซ้ึงดวยวิธีการ
บรรยาย อธิบายขยายความ เปรียบเทียบ และตอบปญหาธรรม    
เปนตน จนเปนท่ีไววางพระทัยของพระพุทธเจา ท าใหบุคคลท่ัวไป
ศรัทธาเล่ือมใส  แลวหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยางแพร
หลาย มีบาง  สวนเทานั้นท่ีมิไดหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
เพราะยึดติดอยูกับลัทธิเดิมอยางแรงกลา ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ไดนับ
ถือในตัวทานอยู ก็มี ซ่ึงเทากับไดสรางความเขาใจอันดีระหวาง    
กลุมความเช่ือต่าง  ๆนับเปนตัวอยางการประกอบศาสนกิจ ด าเนิน
ชีวิต และเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบันไดเป็น  อยางดี 

พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญโญ  
(ภวกานนัท์), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๑) 

ไดคึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ”           
ผลการศึกษาพบวา การจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่ออบรม       
ดานวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติมากก็
จริง แตบางวัดโดยเฉพาะเจาอาวาสยังไมคอยเครงครัดเทาท่ีควร 
ท้ังนี้ควรจะก าหนดเปนตารางการท าวัตรไวอยางชัดเจน และถาพระ
รูปใดไมลงมาท าวัตรก็ควรจะมีบทก าหนดลงโทษไวอยางชัดเจน 
นอกจากพระรูปนั้น  ติดภารกิจจ าเปน เชน สอนหนังสือในโรงเรียน 



๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน)์,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัด     
บุรีรัมย” ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองอยูในระดับ
มาก  สวนดานศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผย
แผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะหอยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบ
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ จังหวัดบุรีรัมย์   
พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีอายุ ต าแหน ง จ านวนพรรษา 
วุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม และประสบการณ ในการปฏิบัติหน าท่ี
ของพระสังฆาธิการท่ีแตกตางกัน มีบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะ ควรมี
การปกครองพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามพระวินัยอยาง
เครงครัด มีกองทุนส งเสริมด านการศึกษาแกพระภิกษุ
สามเณร ใหพระภิกษุสามเณรเอาใจใสตอกิจกรรมดานพ
ระพุทธศาสนา ให พระภิกษุ สามเณรด าเน ินกิจกรรม      
บางอยางภายในวัดอยางมีระเบียบ 

พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, ๒๕๔๘) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆจังหวัดกระบี่” ผลการศึกษาพบว า องค
ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาจะดีหรือไมประการใด 
ขึ้นอยูกับเจาส านักเรียนหรือเจาส านักศาสนศึกษา และครู
อาจารยผูบริหารการศาสนศึกษา ท่ีไดชวยแบกรับภาระ
การศาสนศึกษาอยางเต็มก าลัง  อันเปนการแสดงความ
กตัญ  ูต อพระศาสนาและคณะสงฆ์ การจัดการศาสน
ศึกษานั้นแผนกท่ีประสบปญหามาก คือ การจัดการศึกษา
แผนกบาลี เพราะขาดแคลนท้ังครู นักเรียน และอุปสรรค
อ่ืนๆ ซ่ึงคณะสงฆจะตองชวยจัดการศึกษาแผนกบาลีอัน  
เปนการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื ่อให พระสงฆ
เจริญดวยวิชาความรู้ 



๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาวิเชียร ชาญณรงค์,  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการน าหลักธรรมมาใช
ท ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชนเพื่อการลด ละ เลิก อบายมุข 
ศึกษาเฉพาะกรณีพระครศูีลาวราภรณ (เฉลิม ฐิติสีโล) วัดโนน
เมือง ต าบลโนนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ”     
ผลการศึกษาพบวา พระสงฆมีบทบาทในการเปนผูน าชุมชน
ด้วยการกระตุนปลูกจิตส านึก น าเทคนิควิธีการในการเขาถึง
ชุมชน การส่ือสารกับชุมชนผานการเทศนา บรรยาย ปาย     
ขอความ ส่ือดวยหลักธรรม การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม     
เปนผูใหค าปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมกลุม ซ่ึงตั้งเป้าหมาย
ไวคือ ชุมชนปลอดจากอบายมุข โดยข้ันตอนของกิจกรรมมุ่ง
ใหเกิดการเรียนรู ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแก     
ปญหาของตนเอง การช้ีใหประชาชนเห็นโทษของอบายมุข 
การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยมุงใหมีการปฏิบัติจริง 
สงเสริมขบวนการเรียนรูใหแกประชาชนไดน าเนินการฝาย
กิจกรรมการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลจากการศึกษาปรากฏว า 
บทบาทของพระครูศีลาวราภรณไดสงผลใหชุมชนไดรวมมือ
ท ากิจกรรมดวยกัน เพื่อมุงสรางชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อเปนแรง
ผลักดันใหชุมชนอยูรอด และพึ่งพากันเองในชุมชน 

พระมหาจติติภัทร อจลธมฺโม (จันทรค์ุ้ม),  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระอานนทในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวาทานมีบทบาทในการ
เผยแผในลักษณะการใหค าแนะน า ใหค าปรึกษา สนทนา 
ตอบปญหาขอของใจ และแสดงธรรม โดยท่ีทานได รับ        
ฟงจากพระพุทธเจา แลวน าไปถายทอดหรือเผยแผแกภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และบุคคลท่ัวไปดวยวิธีการท่ีตางๆ 
เชน การบรรยาย การอธิบายขยายขอความ เปรียบเทียบ 
และถามตอบ เปนตน จนเปนท่ีศรัทธาเล่ือมใสและยอมรับ
นับถือพระรัตนตรัยกันอยางแพรหลาย แตก็มีบางสวนท่ีมิได
หันมานับถือพระรัตนตรัยเพราะยังยึดติดอยู กับลัทธิดั้งเดิม 
ถึงกระนั้นก็ยังมีความเคารพนับถือในตัวทานเปนกรณีพิเศษ 
ซ่ึงก็เท ากับว า ท านได สร้ างความเข าใจอันดีระหว าง        
กลุมความเช่ือตางๆ นับวาเปนตัวแทนแหงการประกอบ
ศาสนกิจ ด าเนินชีวิต และเผยแผ พระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในปจจุบันไดเปนอยางดี 



๖๐ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยเก่ียวกับพระสังฆาธิการ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาบุญมี อธิปุญโญ (วรรณวิเศษ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๔) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม: 
ศึกษาเฉพาะกรณีพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺ
โน)” ผลการศึกษาพบวา พระธรรมวิสุทธิมงคลเปนพระสงฆ
ท่ีเกิดในครอบครัวเกษตรกรรม แตฐานะการเงินของสกุลท
านอยูในสภาพคอน  ขางดี ขณะเขาสูความเปนสมณเพศ 
สังกัดคณะสงฆฝายธรรมยุติ ยึดถือธุดงควัตร เป็นเครื่องขัด
เกลากิเลส เปนพระสงฆนักปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปส  
สนากรรมฐาน จากผลวิจัยสรุปไดว่า การพัฒนาของทานมี ๒ 
ดาน คือ ดานจิตใจ ไดแก การอบรมส่ังสอนใหประชาชนมี
ศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาโดยเนนการปฏิบัติตามมากกวาสอนใหความ
รูเทานั้นดานวัตถุ ไดแก การพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข 
และสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ตลอดจนการเปนผูน าในการตั้ง 
กองทุนผาปาชวยชาติ 

เฉลิม อุตกฤษฎ, 
(คณะสังคมสงเคราะห์: มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, ๒๕๒๑) 

ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนา
ชุมชน” ผล การศึกษาพบวา ในเรื่องการพัฒนาวัดพระภิกษุ
มีบทบาทมากท่ีสุด ไดแก การสรางปรับปรุงท่ีอยูอาศัย การ
คมนาคมภายในวัด สวนบทบาทท่ีนอยท่ีสุด ไดแกการสราง
ปรับปรุงปาชา เมรุเผาศพ แหลงน้ าดื่มน้ าใช้ เครื่องอ านวย
ความสะดวกสบาย เรื่องการพัฒนาหมู บาน พระภิกษุมี
บทบาทมากท่ีสุด ไดแก การปรับปรุงการคมนาคมในหมูบาน 
สวนบทบาทท่ีมีนอยท่ีสุด ไดแกการสรางปรับปรุงหองสมุด 
แหล่งน้ าเพื่อเกษตรกรรม สถานท่ีประกอบกิจกรรมของหมู่ 
บาน เรื่องการบริการสังคม พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ได
แก การสรางปรับปรุงบริเวณโรงเรียนและจัดหาอุปกรณ
การศึกษา สวนบทบาทท่ีมีนอยท่ีสุด ไดแก การบริจาค
ส่ิงของท่ีจ าเปนใหโรงพยาบาล และการสรางโรงเรียน เรื่อง
การพัฒนาการศึกษา พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ไดแกการ
อบรมศีลธรรมประชาชน การศึกษาดานปริยัติธรรม สวน
บทบาทท่ีนอยท่ีสุด ไดแก การใหการศึกษาดานสามัญศึกษา
แกพระภิกษุสามเณร นักเรียน และอบรมพิเศษแกผูตองขัง
ของเรือนจ า 

 



๖๑ 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ

ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยหนังสือ  
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ จึงไดน าแนวคิดและทฤษฎีมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในรูปแบบของความสัมพันธของตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามหลักการบริหารจัดการองค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย  
P (Pianning) การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร, S (Staffing) การจัดสรรและบริหาร
บุคลากร, D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล๗๙ 
  

ตัวแปรต้น                                             ตัวแปรตาม  
(Independent Variable)                          (Dependent  Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                         
๗๙ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพคร้ังที่ ๔. (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕. 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑)  เพศ 
๒)  อายุ 
๓)  วุฒิการศึกษา 
๔) รายได้ต่อเดือน 
๕)  จ านวนครั้ง ในการเข้า วัดท าบุญต่อ
สัปดาห์ 

การบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชนอ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 
๑. การวางแผน  
๒. การจัดการองค์กร  
๓. การจัดสรรและบริหารบุคลากร  
๔. การอ านวยการ  
๕. การควบคุม 



  

 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”  มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mxed Methods 
Research) โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซ่ึงเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary  Research)  และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๒.๑ ประชากร ได้แ ก่ ประชาชนอ า เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 
๒๗๙,๑๖๓ คน๑ 

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง  ได้ท าการสุ่มมาจากประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน ๒๗๙,๑๖๓ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

 
 
 

                                         
๑ ส านักสถิติพยากรณ์  ส านักงานสถิติแห่งชาติ , ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๑, หน้า ๘. 
๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา , (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎ       

เทพสตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๖๓ 

 

n = 
 

๑     ๒  

n =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =    จ านวนประชากร 
e =    ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
            ๒๗๙,๑๖๓  

๑ + ๒๗๙,๑๖๓ (๐.๐๕)๒ 
  =  ๓๙๙.๙๙  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 

 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  N  =  
  

 ๑  

 
 โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
ตัวอย่างเช่น ต าบลคณะสงฆ์ ต าบลคลองหนึ่ง       =    ๑๑๒,๘๔๔ X ๔๐๐ 
             ๒๗๙,๑๖๓ 
                         =  ๑๖๒ 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ต าบลคณะสงฆ์ ต าบลคลองหนึ่ง ๑๑๒,๘๔๔ ๑๖๒ 
ต าบลคณะสงฆ์ ต าบลคลองส่ี ๕๖,๑๑๓ ๘๐ 
ต าบลคณะสงฆ์ ต าบลคลองห้า ๖๔,๓๑๒ ๙๒ 
ต าบลคณะสงฆ์ ต าบลคลองหก ๔๕,๘๙๔ ๖๖ 

รวม ๒๗๙,๑๖๓ ๔๐๐ 
  
 
 
 
 
 



๖๔ 

๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วยพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสและประชาชนอ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๘  รูป/หรือคน  ได้แก่ 

๑) พระครูวิจิตรอาภากร   เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง 
๒) พระครูปริยัติกิจวิมล    เจ้าคณะต าบลคลองห้า 
๓) พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท          เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์   
๔) นายไทย ทองปราง   อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง 
๕) นายชัยรัตน์ บางขันธ์                        ประธานชุมชนวันครู 
๖) นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ   ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์ 
๗) นายปัญญา ตุ้มเทียน  กรรมการวัดทวีการะอนันต์ 
๘) นางเทียมจิตร แกมขุนทด                  กรรมการวัดทวีการะอนันต์ 
 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ก) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ก. การสร้างเคร่ืองมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 



๖๕ 

 ข. ลักษณะสร้างเคร่ืองมือ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีซ่ึงแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ 

ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิเคิร์ท (Likert)๓ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    มากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    มาก 
 ๓  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    น้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับการบริหารจัดการวัด    น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ค. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีสร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท้ัง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถาม ประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๔ โดยผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่

                                         
๓ สุดาภรณ์ อรุณดี, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย, (เลย: รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๗๒. 
๔ สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา , (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎ    

เทพสตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๖๖ 

น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ ๐.๖๒  ทุกข้อ โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 
 ๒.๑  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒.๒ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒.๓ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒.๔ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒.๕  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

๓) การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่นด้วยวิ ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ๕  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ความเช่ือมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๒๑ 
 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยท่ีวิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้  (TRY 
OUT) ตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อท่ีปรึกษาสารนิพนธ์   เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 

ข) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 

๑) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview Form) เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีใน ๓ ประเด็น คือ 

๑.๑ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของ         
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑.๒ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

๑.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ        
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 
 

                                         
๕ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๖๗ 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงเจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง  เพื่อขอแจก
แบบสอบถาม (QUESTIONNAIRE) และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับมา
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 ข. เชิงคุณภาพ 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
 ๑.๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง  พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๑.๒)  ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์  ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ัง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดท่ีมีผลต่อการส่งเสริมศรัทธาของ
ประชาชนของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 ก) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลท่ีได้ ท้ังหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง  การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ  ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยสถิติดังนี้ 



๖๘ 

 ๑. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ 
ค่าเฉล่ีย  (MEAN)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (STANDARD DEVIATION)  แต่ละหัวข้อค าถามใน
แบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้ค่าเฉล่ีย๖

  ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
 ค่าเฉล่ียตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยท่ีสุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัดกลุ่ม
ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  สรุปผล และน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง หรือตาราง 
 ข) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 ๖สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซ่ิง 
จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



  

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างซึงเป็นประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน ๔๐๐ คน เพื่อหาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ว่าอยู่ในระดับ
ใด และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth 
Interview) กับพระสังฆาธิการผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการปกครองคณะสงฆ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๘ รูป/คน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ   
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการวัดของประชาชนเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

๔.๕ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) 

๔.๖ องค์ความรู้ 

 

 

 

 



๗๐ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังในส่วนของเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n = ๔๐๐) 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   

ชาย ๒๓๖ ๕๙.๐๐ 

หญิง ๑๖๔ ๔๑.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อายุ   

๒๐ - ๓๐ ปี ๙๓ ๒๓.๒๕ 

๓๑-๔๐ ปี ๙๙ ๒๔.๗๕ 

๔๑- ๕๐ ปี ๑๐๗ ๒๖.๗๕ 

๕๑ ปีข้ึนไป ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๕๒ ๖๓.๐๐ 

ปริญญาตรี ๑๑๕ ๒๘.๗๕ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๓๓ ๘.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. รายได้ต่อเดือน   

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๘๒ ๔๕.๕๐ 

๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ๑๖๑ ๔๐.๒๕ 

๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ๕๗ ๑๔.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 



๗๑ 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n = ๔๐๐) 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๕. จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์   

ไม่เคยมา  ๙๔ ๒๓.๕๐ 

๑ – ๒ ครั้ง ๑๗๒ ๔๓.๐๐ 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๑๓๔ ๓๓.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเพศชาย จ านวน 
๒๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑- ๕๐ ปี จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๕ 
รองลงมามีอายุ ๕๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๕ ถัดมามีอายุ ๓๑-๔๐ ปี  จ านวน ๙๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๕ สุดท้ายมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๕ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๕๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๐๐ รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ 
สุดท้ายมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๕ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ รองลงมามีรายได้ต่อเดือน๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๒๕ สุดท้ายมีรายได้ต่อเดือน๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ๑ – ๒ ครั้ง  จ านวน ๑๗๒ คน  คิด
เป็นร้อยละ ๔๓.๐๐ รองลงมาคือ มากกว่า ๒ ครั้ง จ านวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๐ สุดท้าย
ไม่เคยมา  จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ตามล าดับ 

 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม การบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ( 
Planning ) ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing )  ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing )  ด้านการ
อ านวยการ ( Directing )  ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) ดังรายละเอียดท่ีแสดง
ตัวอย่างค่าเฉล่ีย (Mean =  ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation= S.D.) ในตารางท่ี 
๔.๒ – ๔.๗ ตามล าดับดังนี้ 



๗๒ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม  

(n = ๔๐๐) 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการวางแผน ( Planning ) ๓.๗๑ ๐.๘๓๔ มาก 

๒) ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) ๓.๔๓ ๐.๘๘๗ ปานกลาง 

๓) ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing ) ๓.๐๙ ๑.๐๕๑ ปานกลาง 

๔) ด้านการอ านวยการ ( Directing ) ๓.๖๐ ๐.๘๕๐ มาก 

๕) ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) ๓.๔๓ ๐.๘๘๗ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๕ ๐.๗๔๒ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๔๕, S.D.= 
๐.๗๔๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน ( Planning ) อยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๗๑, S.D.= ๐.๘๓๔) 
๒. ด้านการอ านวยการ ( Directing ) อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๕๐) 
๓. ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๔๓, S.D.= ๐.๘๘๗) 
๔. ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๔๓, S.D.= ๐.๘๘๗) 
๕. ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =๓.๐๙, S.D.= ๑.๐๕๑) 
 
 
 

 

 

 
 



๗๓ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการวางแผน ( Planning ) 

(n = ๔๐๐) 
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ด้านการวางแผน ( Planning ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ 

๔.๐๗ ๐.๙๙๕ มาก 

๒. วัดมีการวางแผนจัดระเบียบส่ิงปลูกสร้า ง
ภายในวัดให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 

๓.๕๖ ๐.๘๘๕ มาก 

๓. วัดมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัด
อย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๕๑ ๑.๐๗๑ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๗๑ ๐.๘๓๔ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน ( Planning ) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = ๓.๗๑,  S.D. = ๐.๘๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดมีการวางแผนพัฒนา
วัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการจัดการองค์กร (Organizing ) 

(n = ๔๐๐) 
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารวัดอย่าง
ชัดเจน 

๓.๕๒ ๑.๐๐๑ มาก 

๒. วัดมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด ๓.๔๐ ๑.๐๒๑ ปานกลาง 

๓. วัดมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในวัด
อย่างชัดเจน 

๓.๓๖ ๑.๐๔๘ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๓ ๐.๘๘๗ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๓,  S.D. = ๐.๘๘๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารวัดอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร 
(Staffing) 

(n = ๔๐๐) 
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร ( Staffing ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามาบวชและ
อาศัยอยู่ภายในวัด 

๓.๑๙ ๑.๓๐๗ ปานกลาง 

๒. วัดมีการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณร
ภายในวัดมีความรู้ 

๓.๑๒ ๑.๑๕๑ ปานกลาง 

๓. วัดมีการใช้บุคลากรภายในวัดให้ถูกกับงาน 
หรือตามความถนัด 

๒.๙๘ ๑.๑๙๑ ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๐๙ ๑.๐๕๑ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆา ธิการ อ า เภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านการจั ดสรรและบริหารบุคลากร 
(Staffing)โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๐๙,  S.D. = ๑.๐๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อท่ี ๑. วัดมีการกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามาบวชและอาศัยอยู่ภายในวัด มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการอ านวยการ (Directing) 

(n = ๔๐๐) 
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ด้านการอ านวยการ ( Directing ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ี
เข้ามาติดต่อวัด 

๓.๙๒ ๑.๐๔๐ มาก 

๒. วัดมีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟื้อแก่ญาติ
โยมท่ีตกทุกข์ได้ยากท่ีเข้ามาขอพึ่งพิงวัด 

๓.๕๑ ๐.๙๕๒ มาก 

๓. วัดมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ ๓.๓๖ ๑.๐๒๗ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๖๐ ๐.๘๕๐ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการอ านวยการ (Directing) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = ๓.๖๐,  S.D = ๐.๘๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัด มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีด้านการบริหารจัดการองค์กร POSDC ด้านการควบคุมก ากับดูแล 
(Controlling) 

(n = ๔๐๐) 
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ

ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. วัดมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่างๆ
ภายในวัด 

๓.๕๖ ๑.๐๑๙ มาก 

๒. วัดมีการควบคุมก ากับดูแลบุคลากรของวัด ๓.๓๗ ๐.๙๘๘ ปานกลาง 

๓. วัดมีการควบคุมก ากับดูแลบัญชีรับ-จ่ายของวัด ๓.๓๕ ๑.๐๑๙ ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๓.๔๓ ๐.๘๘๗ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๓,  S.D.= ๐.๘๘๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี ๑. วัดมีการ
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในวัด มีค่าเฉล่ียมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ          
ต่อสัปดาห์ ตามสมมติฐานท่ี ๑–๖ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๗๘ 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการบริหาร

จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามเพศ 

(n = ๔๐๐) 
รายการ สถานภาพ n Mean S.D. T Sig 

ด้านการวางแผน  
 

เพศชาย ๒๓๖ ๓.๖๙ ๐.๘๘๙ -๐.๖๗๕ ๐.๕๐๐ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๗๕ ๐.๗๕๐ 

ด้านการจัดการ
องค์กร 

เพศชาย ๒๓๖ ๓.๔๐ ๐.๙๑๗ -๐.๕๙๑ ๐.๕๕๕ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๔๖ ๐.๘๔๕ 

ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร 

เพศชาย ๒๓๖ ๓.๐๖ ๑.๐๘๔ -๐.๗๗๖ ๐.๔๓๘ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๑๔ ๑.๐๐๒ 

ด้านการ
อ านวยการ  

เพศชาย ๒๓๖ ๓.๕๓ ๐.๙๑๑ -๑.๙๘๓* ๐.๐๔๘ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๖๙ ๐.๗๔๖ 

ด้านการควบคุม
ก ากับดูแล 

เพศชาย ๒๓๖ ๓.๔๐ ๐.๙๐๒ -๐.๗๔๕ ๐.๔๕๗ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๔๗ ๐.๘๖๖ 

ภาพรวมทุกด้าน 
เพศชาย ๒๓๖ ๓.๔๐ ๐.๗๓๖ -๑.๗๘๑ ๐.๐๗๖ 
เพศหญิง ๑๖๔ ๓.๕๓ ๐.๖๘๐ 

**นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.๘ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร 
ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร และด้านการอ านวยการ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการ
อ านวยการ ท่ีแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

 



๗๙ 

ตารางท่ี ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามอายุ 

    (n = ๔๐๐) 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ   

กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการวางแผน  
 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๒๐ ๓ .๒๔๐ ๐.๓๔๓ ๐.๗๙๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๗๖.๙๓๔ ๓๙๖ ๐.๖๙๙   

รวม ๒๗๗.๖๕๓ ๓๙๙    
ด้านการจัดการองค์กร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๖๘๑ ๓ ๐.๘๙๔ ๑.๑๓๗ ๐.๓๓๔ 
ภายในกลุ่ม ๓๑๑.๓๔๑ ๓๙๖ ๐.๗๘๖   

รวม ๓๑๔.๐๒๒ ๓๙๙    
ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๖๑๒ ๓ ๐.๘๗๑ ๐.๗๘๗ ๐.๕๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๔๓๗.๙๐๓ ๓๙๖ ๑.๑๐๖   

รวม ๔๔๐.๕๑๖ ๓๙๙    
ด้านการอ านวยการ  
 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๒๑๐ ๓ ๑.๗๓๗ ๒.๔๒๙ ๐.๐๖๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๘๓.๑๑๖ ๓๙๖ ๐.๗๑๕   

รวม ๒๘๘.๓๒๖ ๓๙๙    
ด้านการควบคุมก ากับ
ดูแล  

ระหว่างกลุ่ม ๓.๑๙๙ ๓ ๑.๐๖๖ ๑.๓๖๑ ๐.๒๕๔ 
ภายในกลุ่ม ๓๑๐.๓๗๘ ๓๙๖ ๐.๗๘๔   

รวม ๓
๑๓.๕๗๘ 

๓๙๙    

รวมท้ังสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๕๔ ๓ ๐.๙๘๕ ๑.๙๓๖ ๐.๑๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๑.๓๖๑ ๓๙๖ ๐.๕๐๘   

รวม ๒๐๔.๓๑๔ ๓๙๙    

 



๘๐ 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการบริหาร

จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

    (n = ๔๐๐) 

**นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านการวางแผน  
 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๔๖๕ ๒ ๒.๒๓๓ ๓.๒๔๔* ๐.๐๔๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๗๓.๑๘๘ ๓๙๗ ๐.๖๘๘ 

รวม ๒๗๗.๖๕๓ ๓๙๙  
ด้านการจัดการองค์กร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๖๑๐ ๒ ๔.๘๐๕ ๖.๒๖๖* ๐.๐๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๓๐๔.๔๑๒ ๓๙๗ ๐.๗๖๗ 

รวม ๓๑๔.๐๒๒ ๓๙๙  
ด้านการจดัสรรและ
บริหารบุคลากร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๙๘๐ ๒ ๖.๔๙๐ ๖.๐๒๖* ๐.๐๐๓ 
ภายในกลุ่ม ๔๒๗.๕๓๖ ๓๙๗ ๑.๐๗๗ 

รวม ๔๔๐.๕๑๖ ๓๙๙  
ด้านการอ านวยการ  
 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๗๒๙ ๒ ๓.๓๖๕ ๔.๗๔๓** ๐.๐๐๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๘๑.๕๙๗ ๓๙๗ ๐.๗๐๙ 

รวม ๒๘๘.๓๒๖ ๓๙๙  
ด้านการควบคุมก ากับ
ดูแล  

ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๐๗๙ ๒ ๗.๕๔๐ ๑๐.๐๒๘** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๙๘.๔๙๘ ๓๙๗ .๗๕๒ 

รวม ๓๑๓.๕๗๘ ๓๙๙  
รวมท้ังสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๘.๑๓๕ ๒ ๔.๐๖๗ ๘.๒๓๑** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๙๖.๑๘๐ ๓๙๗ ๐.๔๙๔ 

รวม ๒๐๔.๓๑๔ ๓๙๙  

 



๘๑ 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๐๐ 
และรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ ๐.๐๑ ทุกด้าน จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๑ – ๔.๑๖ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๔๒ ๓.๓๑ ๓.๖๖ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๔๒ - -๐.๐๔ ๐.๕๐* 

ปริญญาตร ี ๓.๓๑ - - ๐.๕๔* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๓.๖๖ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวม เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๕๐) และกลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๕๔) 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๖๙ ๓.๘๔ ๓.๔๔ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๖๙ - -๐.๑๕ ๐.๒๕ 

ปริญญาตร ี ๓.๘๔ - - ๐.๔๐* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๓.๔๔ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน  เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ 
กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๔๐)  

ตารางท่ี ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๔๗ ๓.๔๘ ๒.๙๑ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๔๗ - -๐.๐๑ ๐.๕๖* 

ปริญญาตร ี ๓.๔๘ - - ๐.๕๗* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๒.๙๑ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่ม
การศึกษาต่ าปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๖) และกลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( ̅=๐.๕๗) 



๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการจัดสรรและบริหาร
บุคลากร 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๑๗ ๓.๐๙ ๒.๕๑ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๑๗ - ๐.๐๘ ๐.๖๗* 

ปริญญาตร ี ๓.๐๙ - - ๐.๕๘* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๒.๕๑ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร  เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ 
กลุ่มการศึกษาต่ าปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๖๗) และกลุ่ม
การศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๕๘) 

ตารางท่ี ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการอ านวยการ 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๕๘ ๓.๗๓ ๓.๒๒ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๕๘ - -๐.๑๕ ๐.๓๖* 

ปริญญาตร ี ๓.๗๓ - - ๐.๕๑* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๓.๒๒ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน  อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการอ านวยการ เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ 
กลุ่มการศึกษาต่ าปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๓๖) 
และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ( ̅=๐.๕๑) 



๘๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
วุฒิการศึกษา กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล 

 (n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๓.๕๑ ๓.๔๓ ๒.๗๙ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๓.๕๑ - ๐.๐๗ ๐.๗๒* 

ปริญญาตร ี ๓.๔๓ - - ๐.๖๔* 

สูงกว่าปริญญาตร ี ๒.๗๙ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ 
ได้แก่ กลุ่มการศึกษาต่ าปริญญาตรี  มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี        
( ̅=๐.๗๒) และกลุ่มการศึกษาปริญญาตรี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
( ̅=๐.๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๗  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนกับการ

บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

    (n = ๔๐๐) 

**นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านการวางแผน  
 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๘๘๖ ๒ ๐.๙๔๓ ๑.๓๕๗ 

 

๐.๒๕๙ 

 ภายในกลุ่ม ๒๗๕.๗๖๗ ๓๙๗ ๐.๖๙๕ 
รวม ๒๗๗.๖๕๓ ๓๙๙  

ด้านการจัดการองค์กร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๗๑ ๒ ๐.๒๓๖ ๐.๒๙๘ 

 

๐.๗๔๒ 

 ภายในกลุ่ม ๓๑๓.๕๕๑ ๓๙๗ ๐.๗๙๐ 
รวม ๓๑๔.๐๒๒ ๓๙๙  

ด้านการจดัสรรและ
บริหารบุคลากร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๖๐๖ ๒ ๐.๓๐๓ ๐.๒๗๓ 

 

๐.๗๖๑ 

 ภายในกลุ่ม ๔๓๙.๙๑๐ ๓๙๗ ๑.๑๐๘ 
รวม ๔๔๐.๕๑๖ ๓๙๙  

ด้านการอ านวยการ  
 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๕๐ ๒ ๐.๐๒๕ ๐.๐๓๕ 

 

๐.๙๖๖ 

 ภายในกลุ่ม ๒๘๘.๒๗๖ ๓๙๗ ๐.๗๒๖ 
รวม ๒๘๘.๓๒๖ ๓๙๙  

ด้านการควบคุมก ากับ
ดูแล  

ระหว่างกลุ่ม ๗.๒๑๗ ๒ ๓.๖๐๘ ๔.๖๗๖** 

 

๐.๐๑๐ 

 ภายในกลุ่ม ๓๐๖.๓๖๑ ๓๙๗ ๐.๗๗๒ 
รวม ๓๑๓.๕๗๘ ๓๙๙  

รวมท้ังสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๔๑ ๒ ๐.๕๒๑ ๑.๐๑๗ ๐.๓๖๓ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๓.๒๗๓ ๓๙๗ ๐.๕๑๒ 

รวม ๒๐๔.๓๑๔ ๓๙๙ ๑.๓๙๕ 

 



๘๖ 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
ต่อเดือน กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ อยู่  ๑ ด้านคือ ด้านการควบคุมก ากับดูแล จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด ( Least 
Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๘ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
รายได้ต่อเดือน กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล 

(n = ๔๐๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๓.๕๑ ๓.๒๗ ๒.๖๑ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๕๑ - ๐.๒๔* -๐.๑๐ 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๒๗ - - -๐.๓๔* 

๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓.๖๑ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๑๘ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ 
ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเงินเดือน๑๐,๐๐๑ – 
๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅=๐.๒๔) และกลุ่มเงินเดือน๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า
กลุ่มเงินเดือน๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ( ̅=-๐.๓๔) 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๙  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งในการเข้า

วัดท าบุญต่อสัปดาห์กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามจ านวนครั้งใน
การเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ 

    (n = ๔๐๐) 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านการวางแผน  
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๒๑๕ ๒ ๕.๑๐๘ ๗.๕๘๒* 

 

๐.๐๐๑ 

 ภายในกลุ่ม ๒๖๗.๔๓๘ ๓๙๗ ๐.๖๗๔ 
รวม ๒๗๗.๖๕๓ ๓๙๙  

ด้านการจัดการองค์กร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๒๒๖ ๒ ๔.๖๑๓ ๖.๐๐๙* 

 

๐.๐๐๓ 

 ภายในกลุ่ม ๓๐๔.๗๙๖ ๓๙๗ ๐.๗๖๘ 
รวม ๓๑๔.๐๒๒ ๓๙๙  

ด้านการจดัสรรและ
บริหารบุคลากร  
 

ระหว่างกลุ่ม ๔๒.๔๗๗ ๒ ๒๑.๒๓๘ ๒๑.๑๘๓* 

 

๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม ๓๙๘.๐๓๙ ๓๙๗ ๑.๐๐๓ 
รวม ๔๔๐.๕๑๖ ๓๙๙  

ด้านการอ านวยการ  
 

ระหว่างกลุ่ม ๓๐.๒๒๐ ๒ ๑๕.๑๑๐ ๒๓.๒๔๑* 

 

๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม ๒๕๘.๑๐๖ ๓๙๗ ๐.๖๕๐ 
รวม ๒๘๘.๓๒๖ ๓๙๙  

ด้านการควบคุมก ากับ
ดูแล  

ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๐๕๗ ๒ ๗.๐๒๘ ๙.๓๑๖* 

 

๐.๐๐๐ 

 ภายในกลุ่ม ๒๙๙.๕๒๑ ๓๙๗ ๐.๗๕๔ 
รวม ๓๑๓.๕๗๘ ๓๙๙  

รวมท้ังสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒๐.๘๘๒ ๒ ๑๐.๔๔๑ ๒๒.๕๙๗* ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๔๓๒ ๓๙๗ ๐.๔๖๒ 

รวม ๒๐๔.๓๑๔ ๓๙๙  

 



๘๘ 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวน
ครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๐๐ และรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ทุกด้าน 
จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒๐ - 
๔.๒๕ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง      
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

 (n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๖๓ ๓.๖๐ ๓.๑๓ 

ไม่เคยมา ๓.๖๓ - ๐.๐๓ ๐.๕๐* 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๖๐ - - ๐.๔๗* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๓.๑๓ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวม เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่าง
กัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง  ( ̅=๐.๕๐) 
และกลุ่มท่ีมาวัด๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง  ( ̅=๐.๔๗) 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง     
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
วางแผน 

(n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๖๘ ๓.๘๘ ๓.๕๒ 

ไม่เคยมา ๓.๖๘ - -๐.๒๐ ๐.๑๗ 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๘๘ - - ๐.๓๗* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๓.๕๒ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมาวัด ๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง   
( ̅=๐.๓๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง     
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
จัดการองค์กร 

(n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๔๑ ๓.๕๘ ๓.๒๓ 

ไม่เคยมา ๓.๔๑ - -๐.๑๗ ๐.๑๘ 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๕๘ - - ๐.๓๕* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๓.๒๓ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร  เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมาวัด ๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัด
มากกว่า ๒ ครั้ง   ( ̅=๐.๓๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง     
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
จัดสรรและบริหารบุคลากร 

(n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๓๑ ๓.๓๓ ๒.๖๓ 

ไม่เคยมา ๓.๓๑ - -๐.๐๒ ๐.๖๘* 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๓๓ - - ๐.๗๐* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๒.๖๓ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร  เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อ
สัปดาห์ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัด
มากกว่า ๒ ครั้ง ( ̅=๐.๖๘) และกลุ่มท่ีมาวัด๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัด
มากกว่า ๒ ครั้ง ( ̅=๐.๗๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง     
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
อ านวยการ 

(n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๗๓ ๓.๘๒ ๓.๒๑ 

ไม่เคยมา ๓.๗๓ - -๐.๐๙ ๐.๕๒* 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๘๒ - - ๐.๖๑* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๓.๒๑ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการอ านวยการ  เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ต่างกัน มี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
แตกต่างกัน ๒ คู่  ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง       
( ̅=๐.๕๒) และกลุ่มท่ีมาวัด ๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง      
( ̅=๐.๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง     
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ กับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
ควบคุมก ากับดูแล 

(n = ๔๐๐) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๕๐ ๓.๕๙ ๓.๑๗ 

ไม่เคยมา ๓.๕๐ - -๐.๐๙ ๐.๓๓* 

๑ – ๒ ครั้ง ๓.๕๙ - - ๐.๔๒* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๓.๑๗ - - - 

 จากตารางท่ี ๔.๒๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ 
ครั้ง ( ̅=๐.๓๓) และกลุ่มท่ีมาวัด ๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง  
( ̅=๐.๔๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี ยอม
รับ 

ปฏ ิ
เสธ t F Sig 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน 

  -๑.๗๘๑  ๐.๐๗๖ 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน 

   ๑.๙๓๖ ๐.๑๒๓ 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
วัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

  

 

๘.๒๓๑** ๐.๐๐๐ 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน 

   ๑.๐๑๗ ๐.๓๖๓ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีจ านวนครั้งใน
การเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน 

   ๒๒.๕๙๗** ๐.๐๐๐ 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน  
มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนท่ีมี
วุฒิการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ 

 
 
 



๙๕ 

๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดดังตารางท่ี ๔.๒๗ – ๔.๓๑ 
ตารางท่ี ๔.๒๗  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ

เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การวางแผน 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการวาง

แผนการจัดการองค์กร 
๑) ควรมีการจดัอบรมถวายความรู้แก่พระ

พระสงฆ์เรื่องการวางแผน ๑๗ รูป 
๒) พระสงฆ์ขาดการตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล 
 

๒) ควรมีการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
หรือไม่หากพบปัญหา 

จะต้องไปรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ๑๑ รูป 
๓) ขาดการส่ือสารแผนงานให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องได้ทราบ  
๓) ควรมีการส่ือสารแผนงานให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องได้ทราบและเข้าใจโดย
ละเอียด  ๙ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ในด้านการ
วางแผน พบว่า ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน จ านวน ๑๗ รูป  
ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน มีปัญหา
อุปสรรคใดๆ หรือไม่หากพบปัญหาจะตอ้งไปรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จ านวน ๑๑ รูป และควรมี
การส่ือสารแผนงานให้ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งได้ทราบและเข้าใจโดยละเอียด จ านวน ๙ รูป ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๘  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
จัดการองค์กร 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) ไม่มีการส่งเสริมให้บุคลากร

ภายในวัดมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

๑) พัฒนาปรับปรุงระบบการจดัการความรู้
ในแต่ละด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในวัดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๑๕ รูป 

๒) ขาดการใส่ใจเรื่องบุคลากร
ภายในวัด  

๒) ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรภายในวัด 
ตลอดจนบริหารจดัการแรงงานให้
สามารถท างานได้ราบรื่น ไมต่ิดขัด ๑๐ รูป 

๓) ให้อ านาจในการส่ังการไม่
เหมาะสม 

๓) ให้อ านาจในการส่ังการที่เหมาะสม 
๘ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๒๘ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ในด้าน
การจัดการองค์กร พบว่า ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน ๑๕ รูป  ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรภายในวัด 
ตลอดจนบริหารจัดการแรงงานให้สามารถท างานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด จ านวน ๑๐ รูป และให้อ านาจ
ในการส่ังการที่เหมาะสม จ านวน ๘ รูป ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๙  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การจัดสรรและบริหารบุคลากร 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) ไม่มีกระบวนการคัดสรร

พระภิกษุสามเณรในการเข้ามา
บวช  

๑) ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่
การคัดสรรเข้ามาบวช  

๑๙ รูป 
๒) สวัสดิการในดา้นต่างๆ ยังคงมีไม่

เพียงพอ 
๒) ควรมีสวัสดิการในดา้นต่างๆ  

๑๑ รูป 
๓) ขาดการส ารวจความคิดเห็นของ

พระภิกษุสามเณรภายในวัด 
๓) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของ

พระภิกษุสามเณรภายในวัดและน าผล
มาพัฒนาปรับปรุงต่อไป ๙ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การจัดสรรและบริหารบุคลากร พบว่า ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
จ านวน ๑๗ รูป  ควรมีสวัสดิการในด้านต่างๆ จ านวน ๑๑ รูป และควรมีการส ารวจความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงต่อไปละเอียด จ านวน ๙ รูป ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๔.๓๐  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
อ านวยการ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑)การอ านวยความสะดวกให้แก่
ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 

๑) ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่
ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัด 

๑๗ รูป 

๒) ขาดการควบคุมและอ านวยการที่
เก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน 

๒) ควรมีการควบคุมและอ านวยการที่
เก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน ไปจนถึง
ระยะเวลาท่ีก าหนด ๑๒ รูป 

๓) กองทุนช่วยเหลือและสนับสนุน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ไม่เพียงพอ 

๓) ควรมีการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือและ
สนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห ์ ๘ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๓๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ในด้าน
การอ านวยการ พบว่า ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัด จ านวน ๑๗ รูป  
ควรมีการควบคุมและอ านวยการที่เก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน ไปจนถึงระยะเวลาท่ีก าหนดจ านวน 
๑๒ รูป และควรมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์  จ านวน ๘ รูป 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการ
ควบคุมก ากับดูแล 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) ขาดการรายงานผล ประเมินผล

การท างาน 
๑) มีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล 

ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ ๑๕ รูป 

๒) การบริหารจัดไมต่รงตามแผน
และระยะเวลาท่ีวางไว้ 

๒) ควรมีการบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรง
ตามแผนและระยะเวลาท่ีวางไว้ ๑๑ รูป 

๓) ขาดการประเมินผลการท างาน ๓) ควรมีประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อติดตามการท างานทุก
กระบวนการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ๙ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ในด้าน
การควบคุมก ากับดูแล พบว่า ควรมีมีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ จ านวน ๑๕ รูป  ควรมีการบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรงตามแผนและ
ระยะเวลาท่ีวางไว้ จ านวน ๑๑ รูป และควรมีประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอเพื่อติดตามการ
ท างานทุกกระบวนการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด จ านวน ๙ รูป ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

๔.๕ แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี(ข้อมูลจากการสัมภาษเชิงลึก) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๔.๕.๑ ท่านคิดว่าวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการบริหารจัดการวัดเป็น
อย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑) วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คนใน ชุมชน ส่ังสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยท้ังในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะความเช่ือถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือ๑ 

๒) มีพระสงฆ์ว่าเป็นผู้น าทางปัญญา สามารถพัฒนาตัวตนของคนให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงวัดมีหน้าท่ีในการพัฒนา 
คุณธรรม ความดีของคนในสังคม ให้เจริญอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้วัดมีหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจ ๖ ด้าน ของมหาเถรสมาคมให้ ครอบคลุม โดยการด าเนินภารกิจ ๖ ด้าน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของ พระพุทธศาสนา ท่ีครอบคลุม ได้แก่ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนพิธี๒  

๓) วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ท าให้วัดและ ศาสนสถาน สามารถถือครอง
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ได้ เช่นเดียวกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ัวไป โดยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ของวัดและศาสนสถานนั้นเป็นอ านาจหน้าท่ีโดยตรงของเจ้าอาวาส หรือผู้รักษาการแทนเจ้า
อาวาส หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายในการ ดูแลศาสนสถาน๓ 

๔) เนื่องจากวัดและศาสนสถานมักตั้งอยู่ใกล้กับ ชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับบ้าน หรือบรรพชิต กับคฤหัสถ์ในทุกๆด้าน ท้ังด้านท่ีเก้ือกูลกันหรือขัดแย้งกัน การท่ี เจ้าอาวาส    
ผู้รักษาการหรือผู้มีอ านาจจต้องแสดงบทบาทในการ ดูแลจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดด้วยการ
เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง ท่ีจะด าเนินการ
ด้วยตัวเอง๔ 
 ๕) ดังนั้นเจ้าอาวาสควรมีคฤหัสถ์เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ หรือ ด าเนินการแทนในบาง
เรื่อง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร จัดการวัดและศาสนสถานโดยเฉพาะด้านภาระงาน 

                                         
๑ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ), เจ้าคณะต าบลคลองห้า, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๓ สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท, เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายไทย ทองปราง, อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๐๑ 

บุคลากร และ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ซ่ึงเหมาะสมตามหลักธรรมของ แต่ละศาสนา และเป็นไป
ตามหลักพระธรรมวินัย๕ 
 ๖) การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
บริหาร จัดการของพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นส าคัญ ๖ 

๗) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นบุคคลท่ีประชาชนเคารพนับถือ เป็นท่ีศรัทธาของ ประชาชน๗ 
 ๘) เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซ่ึงมี หน้าท่ีในการบริหารจัดการวัดใน
ด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ท้ังนี้เพราะ
เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าท่ีบริหารและปกครอง วัด ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุ ด 
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเล่ือมใสของประชาชน เจ้าอาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญใน
ความเจริญของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการพัฒนาวัดให้เป็น ศูนย์กลางของชุมชน๘ 
 สรุปวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คนใน ชุมชน ส่ังสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยท้ังในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะความเช่ือถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือเจ้าอาวาสซ่ึงเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซ่ึงมี หน้าท่ีในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๕ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์ บางขันธ์, ประธานชุมชนวันครู, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๖ สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ, ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๗ สัมภาษณ์ นายปัญญา ตุ้มเทียน, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.    
๘ สัมภาษณ์ นางเทียมจิตร แกมขุนทด, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   



๑๐๒ 

สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านการบริหารจัดการวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการบริหารจัดการ
วัดเป็นอย่างไร ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี    เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการ
บริหารจัดการวัดเป็นอย่างไร 

 

 

วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 

มีพระสงฆ์เป็น
ผู้น าทางปัญญา 

มีความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับ

บ้าน 

วัดเป็นนิติบคุคล
ตามกฎหมาย 

มีคฤหัสถ์เข้ามามี
บทบาทช่วยเหลือ 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดมี

ประสิทธิภาพ 

เจ้าอาวาสเป็นท่ี
ศรัทธาของ 
ประชาชน 

เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าองค์กร

ไปสู่ เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ 

ท่านคิดว่าวัดในอ าเภอ
คลองหลวงจังหวัด

ปทุมธานีมีการบริหาร
จัดการวัดเป็นอย่างไร 



๑๐๓ 

๔.๕.๒ ท่านคิดว่าศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
เป็นอย่างไร  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 

๑) ในสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนการ หล่ังไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย โดยขาดการเน้นการพัฒนาและ
ผสมผสานให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมเดิมอย่าเหมาะสมสังคมยอมรับและเน้นความส าคัญด้านวัตถุ
นิยมท่ีสามารถสนองความต้องการของ มนุษย์ได้อย่างปัจจุบัน ท าให้ความเช่ือมั่นและศรัทธาในศาสนา
เริ่มส่ันคลอน๙ 

๒) พุทธศาสนิกชนจ านวนมากไม่เข้าวัดไม่สนใจพระสงฆ์ เป็นชาวพุทธเพียงในนามไม่
สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าวัดเพื่อโชคลาภประโยชน์ ส่วนตัวหรือหมกมุ่นในไสยศาสตร์ขาดความรู้ใน
หลักการของพุทธศาสนา จึงเกิดศรัทธาญาณวิปปยุตมากยิ่งขึ้น๑๐  

๓) พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังให้ความเช่ือและความศรัทธาในแก่นแท้และหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ท้ังในความเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์และการเข้าวัดไปท าบุญ 
๑๑ 

๔) เนื่องจากวัดและศาสนสถานมักตั้งอยู่ใกล้กับ ชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับบ้าน หรือบรรพชิต กับคฤหัสถ์ในทุกๆด้าน ท้ังด้านท่ีเก้ือกูลกันหรือขัดแย้งกัน การท่ี เจ้าอาวาส ผู้
รักษาการหรือผู้มีอ านาจจต้องแสดงบทบาทในการ ดูแลจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดด้วยการ
เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง ท่ีจะด าเนินการ
ด้วยตัวเอง๑๒ 
 ๕) คนไทยก็ยังไม่ถือว่าห่างไกลศาสนาเท่าใดมากนัก ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนหมั่นเข้าวัด ไป
ท าบุญ ฟังธรรมในช่วงวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ กันให้เห็นกันเป็นประจ า ก็ถือได้ว่ายังไม่ถึงกาลเวลา
ของการเส่ือมของพุทธศาสนา๑๓ 
 ๖) วัดมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ  ประชาชนคนไทยให้ความส าคัญต่อวัดตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  การที่พุทธศาสนิกชนได้ท าบุญตามจิตศรัทธา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
ศาสนา เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนไทยรุ่นหลัง๑๔ 

                                         
๙ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ), เจ้าคณะต าบลคลองห้า, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท, เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายไทย ทองปราง, อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
๑๓ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์ บางขันธ์, ประธานชุมชนวันครู, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๑๔ สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ, ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  



๑๐๔ 

๗) วัดมีความส าคัญในหลาย ๆ  ด้าน  และแต่ละด้านมีความส าคัญแตกต่างกัน  ประชาชน
ให้ความส าคัญมากในบทบาทวัดเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมหรือบริการด้านพิธีกรรม   วัดเป็น
สถานท่ีให้ความรู้ทางธรรมะ  วัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม  วัดเป็นคลังพัสดุส าหรับเก็บของใช้ต่าง 
ๆ ท่ีชาวบ้านน าไปใช้เมื่อมีงาน   และวัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวท่ัวไป   ในด้านความ
ศรัทธาต่อวัดและองค์ประกอบต่างๆของวัด  ๑๕ 
 ๘) ประชาชนท่ีมีความสนใจและศรัทธาพุทธศาสนาจะให้ความส าคัญต่อวัดและ
องค์ประกอบของวัด  การท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในองค์ประกอบต่าง ๆ ของวัด  เป็นการ
จรรโลงศาสนาให้อยู่ควบคู่ไปกับคนไทย  สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้คนไปวัดน้อยลงหรือท าให้ศาสนาเส่ือมลง
คือการท าผิดวินัยของพระสงฆ์   หากพระสงฆ์ประพฤติตนให้เหมาะสม  เคร่งครัดในพระวินัยวางตน
เป็นท่ีน่าเล่ือมใส  อบรมธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน    ก็จะท าให้ประชนชนมีความศรัทธามากขึ้น  
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนควรมาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลและให้ความส าคัญแก่วัดในชุมชน  ช่วยกันท านุ
บ ารุงวัด  ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  และมีการส่งเสริมเยาวชนให้หมั่นศึกษาธรรมะ  รู้จัก
การไปท าบุญและเข้าวัดตามโอกาสอันควร  เพื่อให้วัดมีความส าคัญต่อชุมชนในรุ่นหลัง ๆ สืบไป๑๖ 
 สรุปในวัดมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ  ประชาชนคนไทยให้ความส าคัญต่อวัด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆได้เจริญรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนการ หล่ังไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย โดยขาดการเน้นการพัฒนา
และผสมผสานให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมเดิมอย่าเหมาะสมสังคมยอมรับและเน้นความส าคัญด้าน
วัตถุนิยมท่ีสามารถสนองความต้องการของ มนุษย์ได้อย่างปัจจุบัน ท าให้ความเช่ือมั่นและศรัทธาใน
ศาสนาเริ่มส่ันคลอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
๑๕ สัมภาษณ์ นายปัญญา ตุ้มเทียน, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.   
๑๖ สัมภาษณ์ นางเทียมจิตร แกมขุนทด, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   



๑๐๕ 

 สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร 
ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภาพท่ี ๔.๒ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ    
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานีเป็นอย่างไร 

๔.๕.๓ ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่
ประชาชนของวัดมีอะไรบ้าง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

มีความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับบ้าน 
หรือบรรพชิต กับ

คฤหัสถ์ในทุกๆด้าน 

มีความส าคัญในหลาย 
ๆ ด้าน  และแต่ละ
ด้านมีความส าคัญ

แตกต่างกัน 

ประชาชนที่มีความสนใจ
และศรัทธาพุทธศาสนาจะ
ให้ความส าคัญตอ่วัดและ

องค์ประกอบของวัด 

คนไทยก็ยังไม่ถือ
ว่าห่างไกลศาสนา

เท่าใดมากนัก 

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยงัให้
ความเชือ่และความศรัทธาใน
แก่นแทแ้ละหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเปน็หลกั 

ความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในศาสนาเริ่ม

ส่ันคลอน 

ประชาชนคนไทยให้
ความส าคัญต่อวัด
ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

พุทธศาสนิกชนจ านวน
มากไม่เข้าวัดไม่สนใจ

พระสงฆ์ 

ท่านคิดว่าศรัทธาของ
ประชาชนท่ีมีต่อวัดใน

อ าเภอคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานีเป็นอย่างไร 

 



๑๐๖ 

๑) ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหาร
จัดการวัดท้ังในด้านการบ ารุงรักษาวัด การจัดการท าระบบศาสนสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละวัดให้เป็นไป
ด้วยดี๑๗ 

๒) มีวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี มากกว่าพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ ต่อ
การศึกษาอบรม พระภิกษุสามเณร๑๘  

๓) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน ไม่ สามารถเป็นท่ี
พึ่งทางการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้๑๙ 

๔) การบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมบางวัดก็ขาดความดูแลรักษาเอาใจใส่ปล่อยให้เสนาสนะ
ช ารุดทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลา๒๐ 
 ๕) การปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ท่ีมาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มี
กฎระเบียบ การอบรมส่ังสอนพระธรรมวินัยท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์บางวัดก็ยังไม่มีก ารบริหาร 
จัดการที่เป็นระบบ๒๑ 
 ๖) การจัดให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมท้ังในส่วนของ วัดเองก็ดี 
ชุมชนหรือในส่วนของราชการที่มาขอใช้สถานท่ีบางวัดอาจจะมีก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากมายจึงท า
ให้เกิดปัญหาต่างๆ๒๒ 

๗) การแสวงหาผลประโยชน์กับความศรัทธาของคนไทยท่ีเข้าวัดท าบุญ และยังเป็นปัญหา
ท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข๒๓ 
 ๘) ความเจริญตามแบบตะวันตก ท าให้เกิดมีสถาบันใหม่ๆ เข้ามารับบทบาทเดิมท่ีเคยเป็น
วัดไป เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล  โรงมหรสพต่างๆ   การท่ีบ้านกับวัดถูกแยกจากกันเป็นเพราะวัด
ไม่ได้ให้สาธารณประโยชน์ท่ีทันสมัยได้เกมือนกับท่ีสถาบันทางสังคมท่ีเกิดขึ้นใหม่โดยรัฐให้ ดังนั้น อาจ
สรุปเป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้ว่า การท่ีวัดบางแห่งไม่ปรับตัวให้เข้ากับความเปล่ียนแปลงของสังคมให้
เหมาะสม จนท าให้คนในชุมชนมองว่าวัดเป็นสัญลักษณ์ของความเก่าแก่โบราณเกินไปท่ีจะเข้าใจ
ปัญหาสังคมในปัจจุบันได้อย่างถ่องแท้และให้ค าแนะน าใดๆ ได้ เหมือนอย่างท่ีเป็นในอดีต  ๒๔ 

                                         
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ), เจ้าคณะต าบลคลองห้า, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท, เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายไทย ทองปราง, อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๑ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์ บางขันธ์, ประธานชุมชนวันครู, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒๒ สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ, ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๒๓ สัมภาษณ์ นายปัญญา ตุ้มเทียน, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.   
๒๔ สัมภาษณ์ นางเทียมจิตร แกมขุนทด, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   



๑๐๗ 

 สรุปปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหาร
จัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี และการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร หรือ
คฤหัสถ์ท่ีมาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ 
 สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่ประชาชน
ของวัดมีอะไรบ้าง ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภาพท่ี ๔.๓ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่
ประชาชนของวัดมีอะไรบ้าง 
 
 

มีการแสวงหา
ผลประโยชน์กับความ
ศรัทธาของคนไทยที่

เข้าวัดท าบุญ 

ขาดการดูแลรักษา
เสนาสนะภายในวัด 

มีการมุ่งเน้นพัฒนา
ด้านวัตถุ มากกว่า

พัฒนาบุคคล 

บางวัดอาจจะมี
ก าหนดกฏเกณฑ์

ต่างๆ มากมายจึงท า
ให้เกิดปัญหาต่างๆ 

วัดบางแห่งไม่ปรับตัว
ให้เข้ากับความ

เปล่ียนแปลงของ
สังคมให้เหมาะสม 

เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการ

บริหารจัดการวัด 

ไม่มีกฎระเบียบ การ
อบรมส่ังสอนพระ

ธรรมวินัยทั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ไม่สามารถเป็นที่พึ่งทาง
การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมของพระศาสนาได ้

ท่านคิดว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหาร
จัดการวัดและการสร้าง

ศรัทธาแก่ประชาชนของวัดมี
อะไรบ้าง 

 



๑๐๘ 

๔.๕.๔ ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้าง
ศรัทธาแก่ประชาชนของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

๑) การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพ ความรู้  ความสามารถและ 
สัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกับพระภิกษุและบุคคลในชุมชนของสังคมเพื่อให้วัดและศาสนาอยู่รอด เพราะ
ต้องรับภาระงานส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ด าเนินการต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีเจ้าอาวาสรูปเดิมเคยด าเนินการ๒๕ 

๒) ควรพัฒนาศักยภาพและจิตส านึกของเจ้าอาวาสให้ตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น ต่อ
ตนเอง วัดและศาสนา โดยส่งเสริมให้มีความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม เพื่อจะได้ปลูกฝักจิตส านึกท่ีดี
และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างาน๒๖  

๓) ควรพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถจากวัดอ่ืนมาช่วยงาน หรือขอความ 
ช่วยเหลือจากวัดอ่ืนมาเป็นพี่เล้ียงหรือถ่ายทอด สอนแนวทางการท างานหรือประสานงานจากผู้ท่ีมี 
ความรู้ความสามารถท่ีเป็นบุคคลภายนอก๒๗ 

๔) ควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดในแต่ละปัจจัย
ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานของวัดของอาราม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๒๘ 
 ๕) น าแนวทางในการพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด  โดยแนวทาง
ดังกล่าวไประบุถึงกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารจัดการวัด๒๙ 
 ๖) การกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้รับการระบุในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการวัด
นั้น จะต้องมีการด าเนินการขั้นตอนของปัจจัยการบริหาร โดยจะต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ๓๐ 

๗) คณะสงฆ์ควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยไม่
ควรรวมศูนย์อานาจอยู่เพียงแค่ผู้บริหารเพียงแค่กลุ่มเดียว๓๑ 

๘) มีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรมท่ีด าเนินเพื่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง๓๒ 

สรุปการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมีพัฒนาศักยภาพและจิตส านึกของ
เจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถจากวัดอ่ืนมาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัด

                                         
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร), เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ), เจ้าคณะต าบลคลองห้า, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท, เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายไทย ทองปราง, อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
๒๙ สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์ บางขันธ์, ประธานชุมชนวันครู, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๓๐ สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ, ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๓๑ สัมภาษณ์ นางเทียมจิตร แกมขุนทด, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   
๓๒ สัมภาษณ์ นายปัญญา ตุ้มเทียน, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.   



๑๐๙ 

ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดแนวทางในการพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ 
บริหารจัดการวัด  และมีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรม 
 สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธา
แก่ประชาชนของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภาพท่ี ๔.๔ สรุปผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการ
สร้างศรัทธาแก่ประชาชนของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง 
 
 

การพิจารณาแต่งตั้งเจ้า
อาวาสควรค านึงถึงศกัยภาพ 
ความรู้ ความสามารถและ 

สัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกับ
พระภิกษุและบุคคลในชุมชน 

ควรมีการกระจาย
อ านาจในการ

บริหารงานอย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

ควรมีการเสนอให้วัด
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวัดใน
แต่ละปัจจัยดังกลา่ว 

ส่งเสริมพระสงฆ์ให้
มีความรู้ทั้งทาง

โลกและทางธรรม 

ควรมีการติดตาม
และ ประเมินผล 

มีการด าเนนิการขัน้ตอน
ของปัจจัยการบริหาร 
โดยจะต้องมีการปฏบิัติ

อย่างสม่ าเสมอ 

ควรพิจารณาสรรหาผู้
ที่มีความรู้ 

ความสามารถจากวัด
อื่นมาช่วยงาน 

ควรมีการน าแนวทางใน
การพัฒนาไปประยุกต์ใน
การพัฒนาการบริหาร

จัดการวัด   

ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ
การพัฒนาการบริหารจัดการวัด

และการสร้างศรัทธาแก่ประชาชน
ของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัด

ปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง 

 



๑๑๐ 

๔.๖ องค์ความรู้ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ

ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ด้านการวางแผน 
มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก   
 

ด้านการจดัการองค์กร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก 

 

ด้านการอ านวยการ 
มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

ด้านการควบคุมก ากับดูแล 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ผลการสัมภาษณ์ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน ส่ังสอนให้เป็นคนดี
ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ที่มาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ ควรการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมีพัฒนาศักยภาพและ
จิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจากวัดอื่นมาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
วัดแนวทางในการพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด  และมีการติดตามการประเมินผลกิจกรรม 

แผนภาพท่ี ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

ว.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอ
คลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานท่ี ๑ 
ประชาชนที่มีเพศ

ต่างกัน มีความคิดเห็น 
ไมแ่ตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

ว.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานท่ี ๒ 
ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความ

คิดเห็น 
ไมแ่ตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

 

สมมติฐานท่ี ๓ 
ประชาชนที่มีวุฒิ

การศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็น  
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน 
การวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๔ 
ประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมุติฐาน 

การวิจัย 
 
 

สมมติฐานท่ี ๕ 
ประชาชนที่มีจ านวน

คร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์
ต่างกัน มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน
การวิจัย 

 

ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร 

มี ค่ า เ ฉ ล่ี ยอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง   
 

ด้านการวางแผน 
ควรมีการจัดอบรม
ถวายความรู้แก่พระ
พระสงฆ์เร่ืองการ

วางแผน 

ด้านการจดัการองค์กร 
พัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้ในแต่ละด้าน 
เพื่อส่ งเ สริมให้ บุคลาก ร
ภายในวัดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ด้านการอ านวยการ 
ควรมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมที่

เข้ามาติดต่อวัด 

ด้านการควบคุมก ากับดูแล 
ควรมีการการแนะน า 
ช่วยเหลือ รายงานผล 

ตลอดจนประเมินผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ว.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี   

ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร 

ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ตั้งแต่การคัด
สรรเข้ามาบวช 



๑๑๑ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๕ ศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน ( Planning ) อยู่ในระดับมาก  
๒. ด้านการอ านวยการ ( Directing ) อยู่ในระดับมาก 
๓. ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) อยู่ในระดับปานกลาง  
๔. ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) อยู่ในระดับปานกลาง  
๕. ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับปานกลาง  
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมี

รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน พบว่าพระสงฆ์ขาดความรู้
เรื่องการวางแผนการจัดการองค์กร ข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่อง
การวางแผน 

ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร พบว่าไม่มีการส่งเสริมให้
บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่
ละด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร พบว่าไม่มี
กระบวนการคัดสรรพระภิกษุสามเณรในการเข้ามาบวช ข้อเสนอแนะ ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ตั้งแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 

ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล พบว่าการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดีเท่าท่ีควรข้อเสนอแนะ มีการการแนะน า ช่วยเหลือ 
รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 



๑๑๒ 

ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการอ านวยการพบว่าขาดการรายงานผล 
ประเมินผลการท างาน ข้อเสนอแนะควรมีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผล
การท างานอย่างสม่ าเสมอ 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านสภาพท่ัวไป วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน ส่ังสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อสังคมไทยท้ังในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะความเช่ือถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะ
เคารพนับถือเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซ่ึงมี หน้าท่ีในการบริหารจัดการวัดในด้าน
ต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านปัญหาและอุปสรรค คือวัดมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ  
ประชาชนคนไทยให้ความส าคัญต่อวัดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและ
วิทยาการต่างๆได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ หล่ังไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่
สังคมไทย โดยขาดการเน้นการพัฒนาและผสมผสานให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมเดิมอย่าเหมาะสม
สังคมยอมรับและเน้นความส าคัญด้านวัตถุนิยมท่ีสามารถสนองความต้องการของ มนุษย์ได้ อย่าง
ปัจจุบัน ท าให้ความเช่ือมั่นและศรัทธาในศาสนาเริ่มส่ันคลอน ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี 
และการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ท่ีมาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านข้อเสนอแนะ คือการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึง
ศักยภาพมีพัฒนาศักยภาพและจิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
จากวัดอ่ืนมาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดแนวทางใน
การพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด  และมีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๓ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ

ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

P 
(Pianning) 

 การวางแผน 

C 
(Controlling) 
การควบคุมก ากับดูแล 

O  
(Organizing) 
การจัดการองคก์ร 

D  
(Directing)  

การอ านวยการ 

 (Staffing)  

การจัดสรรและ
บริหาร
บุคลากร 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา 

ของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 

แผนพัฒนาวัด มีการควบคุมดูแล 

โครงสร้าง
ชัดเจน 

มกีารอ านวยความ
สะดวก 

 

มีการกลั่นกรอง
บุคคลท่ีจะเข้า

มาบวช 

การวา งแผนพัฒนาวัด
อย่างต่อเนื่อง 

การวางแผนจัดระเบียบสิ่ง
ปลูกสร้างภายในวัด 

 การวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของวัด 

 

การแบ่งโครงสร้างการ
บริหาร 

มีกฎระเบียบขอ้ปฏิบตัิ
ภายในวัด 

การแบ่งหนา้ที่ความ
รับผิดชอบภายในวัด 

การอ านวยความสะดวก
ให้แก่ญาติโยม 

การอ านวยการสงเคราะห ์

การอ านวยประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

กา รค วบคุ มดู แล ค วา ม
เรียบร้อยต่างๆภายในวัด 

กา รค วบคุ มก ากั บดู แ ล
บุคลากรของวัด 

การควบคุมก ากับดูแลบัญชี
รับ-จ่ายของวัด 

การกลั่นกรองบุคคลที่จะ
เข้ ามาบวชและอาศัยอ ยู่
ภายในวัด 

การส่งเสริมให้พระภิกษุ
และสามเณรภายในวัดมี
ความรู้ 

การใช้บุคลากรภายในวัด
ให้ถูกกับงาน หรือตามความ
ถนัด 

Input 

(การน าเข้า) 

Process 

(กระบวนการ) 

 

Output 

(ผลผลิต) 

 วัดมีการวางแผนพัฒนาวัด
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัดมี
คว า ม เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง ขึ้ น
ตามล าดับ 
วัดมีการวางแผนจัดระเบียบ
สิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 
วัดมีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของวัดอย่า ง
รัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด 

วัดมีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารวัดอย่างชัดเจน 
วัดมีกฎระเบียบขอ้ปฏิบตัิ
ภายในวัด 
วัดมีการแบ่งหนา้ที่ความ
รับผิดชอบภายในวัดอย่าง
ชัดเจน 

วัดมีการกลั่นกรองบุคคลที่
จะเข้ามาบวชและอาศัยอยู่
ภายในวัด 

วัดมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ
และสามเณรภายในวัดมี
ความรู ้

วัดมีการใช้บุคลากรภายใน
วัดให้ถูกกับงาน หรือตาม
ความถนัด 

วั ด มี ก า ร อ า น ว ยค วา ม
สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้า
มาติดต่อวัด 

วั ด มี ก า ร อ า น ว ย ก า ร
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อแก่ญาติ
โยมที่ตกทุกข์ได้ยากที่เข้ามา
ขอพึ่งพิงวัด 

วัดมีการอ านวยประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

วั ด มี ก า ร อ า น ว ยค วา ม
สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้า
มาติดต่อวัด 

วั ด มี ก า ร อ า น ว ย ก า ร
สงเคราะห์เอื้อเฟื้อแก่ญาติ
โยมที่ตกทุกข์ได้ยากที่เข้ามา
ขอพึ่งพิงวัด 

วัดมีการอ านวยประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

Outcome 

(ผลลัพธ์) 

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ องค์ความรูจ้ากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 



๑๑๔ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๖ การศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

Input (การน าเข้า) ประกอบด้วย  
- P (Pianning)การวางแผน การวางแผน เปนการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ 

ความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององคกร  
- O (Organizing) การจัดการองค์กรการจัดการองคกร เปนการก าหนดโครงสราง

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันท า และการกระจาย
อ านาจ 

- S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การ
พัฒนาบุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

- D (Directing) การอ านวยการ เปนการส่ือสารเพื่อใหเกิดการด าเนินการตามแผน ผู
บริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูน า 

- C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

Process (กระบวนการ) ประกอบด้วย 
P (Pianning) 
- การวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง 
- การวางแผนจัดระเบียบส่ิงปลูกสร้างภายในวัด 
- การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัด 
O (Organizing) 
- การแบ่งโครงสร้างการบริหาร 
- มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด 
- การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในวัด 
S (Staffing)  
- การกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามาบวชและอาศัยอยู่ภายในวัด 
- การส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัดมีความรู ้
- การใช้บุคลากรภายในวัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด 
D (Directing)  
- การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยม 
- การอ านวยการสงเคราะห์ 
- การอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ 
C (Controlling)  
- วัดมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัด 

- วัดมีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟื้อแก่ญาติโยมท่ีตกทุกข์ได้ยากท่ีเข้ามาขอพึ่งพิงวัด 

- วัดมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ 



๑๑๕ 

(ผลลัพธ์) Outcome ประกอบด้วย 
- มีแผนพัฒนาวัด 
- มีโครงสร้างชัดเชน 
- มีการกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามาบวช 
- มีการควบคุมดูแล 

(ผลลัพธ์) Outcome ประกอบด้วย 
ด้านการวางแผน (Planning) ดังนี้ วัดมีการวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัดมี

ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มีการวางแผนจัดระเบียบส่ิงปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัดอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อใหป้ัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี    ด้านการวางแผน (Planning)  มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) ดังนี้ วัดมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารวัดอย่าง
ชัดเจน มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด และมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในวัดอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) ดังนี้ วัดมีการกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามา
บวชและอาศัยอยู่ภายในวัด มีการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัดมีความรู้  และมีการใช้
บุคลากรภายในวัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด เพื่อให้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการ
จัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้านการอ านวยการ (Directing) ดังนี้ วัดมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้า
มาติดต่อวัด มีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟื้อแก่ญาติโยมท่ีตกทุกข์ได้ยากท่ีเข้ามาขอพึ่งพิงวัด และ
มีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อให้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการอ านวยการ 
(Directing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้านการควบคุมก ากับดูแล (Controlling) ดังนี้ วัดมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อย
ต่างๆภายในวัด มีการควบคุมก ากับดูแลบุคลากรของวัด และมีการควบคุมก ากับดูแลบัญชีรับ-จ่าย
ของวัด เพื่อให้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling)              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 



  

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑.เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๒.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๓.เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix 
Methods Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ 
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จ านวน ๒๗๙,๑๖๓  คน  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๘  รูปหรือ
คน ท้ังนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ มีอายุ ๔๑- ๕๐ ปี จ านวน ๑๐๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๕ มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๐๐ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ ๑ – ๒ ครั้ง  จ านวน ๑๗๒ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๐๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
  



๑๑๗ 

๒) ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความคิดเห็น
ประชาชนมีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๗๑๖) เพื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า  การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี            
มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านความศรัทธาของประชาชนอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ตามล าดับ 

๓) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้า
วัดท าบุญต่อสัปดาห์ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุ
ต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้  

๔) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

๑) ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ตั้งแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
๒) ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน 
๓) ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมท่ีเข้ามาติดต่อวัด 
๔) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัด

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๕) มีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่าง

สม่ าเสมอ 
๖) ควรมีการควบคุมและอ านวยการท่ีเก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน ไปจนถึงระยะเวลาท่ีก าหนด 
๗) ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน 

มีปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือไม่หากพบปัญหาจะต้องไปรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
๘) ควรมีสวัสดิการในด้านต่างๆ 
๙) ควรมีการบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรงตามแผนและระยะเวลาท่ีวางไว้ 
๑๐) ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรภายในวัด ตลอดจนบริหารจัดการแรงงานให้สามารถท างาน

ได้ราบรื่น ไม่ติดขัด 
๑๑) ควรมีการส่ือสารแผนงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบและเข้าใจโดยละเอียด 
๑๒) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรภายในวัดและน าผลมาพัฒนา

ปรับปรุงต่อไป 
๑๓) ควรมีประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอเพื่อติดตามการท างานทุกกระบวนการ

ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
๑๔) ให้อ านาจในการส่ังการที่เหมาะสม 
๑๕) ควรมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์  



๑๑๘ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา

ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
๕.๒.๑ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม

ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร พูลสวัสด์ิ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผู
บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบวา     
ปญหาการบริการงานวิชาการโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง๑ 

ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อ
สัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ 

๕.๒.๒ ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อ
สัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา และจ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์ ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อเรื่องการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ 
บริหารสวน ต าบลปางมะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบวา 
ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนตอการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารส
วนต าบลปางมะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน อายุ
ต่างกัน และระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนะโดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
แตในสวนของประชาชนท่ีมีประสบการณท างานท่ีแตกตางกัน มีทัศนะตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย (Sig = 
๐.๐๐)๒ 

                                         
๑ นรินทร์ พูลสวัสดิ์, “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด 

ส านักงาน การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๓), หนา ๖๕. 

๒ สุพจน เจริญข า, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๑๙ 

๕.๒.๓ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อเรื่องการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจรุณ       
ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร    
สวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” ผลการศึกษาพบวา ผลเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจ าแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน๓ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ

ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” โดยมีลักษณะท่ีส าคัญในแต่ละด้าน คือ  

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้องค์ความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 

๑) เจ้าคณะผู้ปกครองท่ีท าหน้าท่ีพระอุปัชฌาย์ควรให้ความส าคัญในการปกครอง
สัทธิวิหาริกให้มากและเสมอต้นเสมอปลาย 

๒) คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการศาสนศึกษาภาคบังคับในทุกวัด  ด้วยการคอยควบคุมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตพื้นท่ีของตนเองอย่างท่ัวถึง  

๓) คณะสงฆ์ควรเร่งสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพทางการศึกษา 

๔) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายและแผนงาน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 

                                         
๓ พระจรุณ ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบล

ล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

 



๑๒๐ 

๕) คณะสงฆ์ควรมีการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่
เดิมให้มั่นคงถาวรและก่อสร้างเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับศาสนสมบัติ  ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงในสังคม เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนซ่ึงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
คนในสังคม เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความสามัคคีกันของประชาชนในสังคม 

๖) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เป็นการช่วยสงเคราะห์และให้ความส าคัญแก่วัดและ
พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทด้านการสงเคราะห์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ผลการวิจัย “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้องค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 

๑) พระสังฆาธิการควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างครอบคลุม โดยไม่ควร
รวมศูนย์อานาจอยู่เพียงแค่ผู้บริหารเพียงแค่กลุ่มเดียว 

๒) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมยกย่องให้มีขวัญกาลังใจในการเรียนของพระภิกษุสามเณร
ภายในวัด 

๓) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตพื้นท่ีของตนเองอย่างท่ัวถึง 

๔) พระสังฆาธิการควรปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดกับศาสนธรรมและสามารถน าเอา
หลักธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 

๕) พระสังฆาธิการควรมีการวางแบบแผน แผนผังในการด าเนินการก่อสร้าง และการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัด 

๖) พระสังฆาธิการควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้ ได้วิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเท่านั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถ้าจะท าการวิจัยใน
ครั้งต่อไป ความท าการวิจัยในรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

๑) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๒) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๓) ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและคลอบคลุมท่ัวถึงใน
ประเทศไทย 



๑๒๑ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย.  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูม ิ

(๑) หนังสือ: 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการศาสนา, 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา. ๒๕๔๐. 

________.คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ . 
กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการศาสนา. ๒๕๔๓. 

________. ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา. กองพุทธศาสนสถาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๔๒. 

________. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน . กรุงเทพมหานคร: เอพีกราฟคดี
ไซน, ๒๕๓๙. 

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 
ระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๔๒. 

กีรติ ศรีวิเชียร. อดีต ปจจุบัน และอนาคตแหงบทบาทของสังคมวัดในการแสวงหาเสนทางการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆไทย. กรุงเทพเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๗. 

 
 



๑๒๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

จันทรานี สงวนนาม. เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง . 
กรุงเทพมหานคร: ม.ท.ป., ๒๕๓๖. 

จุฬารัตน์ บุณยากร. วัดพัฒนา ๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
๒๕๕๐.  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. บทบาทของผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผูมีวุฒิสามารถ . 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๘. 

________. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๕. 

ทองหลอ เดชไทย. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๕. 

ธงชัย สันติวงษ . องคการและการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๔๓. 

ธีระรัตน กิจจารักษ . เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒. 

บรรจบ เนียมมณี. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๒๓. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองคการ. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
บุญรวม เทียมจันทร. เจาอาวาส เจาพนักงาน ใครก าหนด?. กรุงเทพมหานคร: สามดีพริ้นติ้ง อีควิป

เมนท, ๒๕๔๖. 
ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร . สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง . กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๙. 
ประยุทธ เจริญสวัสดิ์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 

๒๕๔๐. 
ประเวศ วะสี. พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๐. 
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). พระสงฆกับการศึกษาไทยในบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา

กับการจัดการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา. พิมพครั้ง ท่ี ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 
พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี). การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน. ธรรมปริทัศน๔๖. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งท่ี ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๒. 



๑๒๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี). คนส าราญงานส าเร็จ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐. 

พระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: 
คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, ๒๕๒๕. 

พะยอม วงศสารศรี. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ, ๒๕๔๒. 
ไพบูลย ชางเรียน. วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒. 
วัชรี บูรณสิงห . การบริหารหลักสูตร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๔๓. 
สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมพงศ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพเกษมสุวรรณ,  ๒๕๑๔. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ . พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพบรรณกิจ, 

๒๕๔๔. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมไทย แนวทางวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: แพรวิทยา, ๒๕๒๘. 
สัมพันธ ภูไพบูลย. องคการและการจัดการ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: พิทักษอักษร, ๒๕๔๒.  
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ . การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา โครงการประชุม

พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอ าเภอ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๗. 

ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม. คูมือพระสังฆาธิการและพระวิทยาธิการ . กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒. 

สิน  พันธ์ุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซ่ิง จ ากัด, 
๒๕๔๗. 

สุดาภรณ์ อรุณดี. ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย. เลย: รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฎ. หลักการบริหารเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ

ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุนทร สุภูตะโยธิน. คูมือสมณศักด์ิ ส าหรับผูบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: กรังปรีซอินเต

อรเนช่ันแนล, ๒๕๔๐. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
อนันต วิริยพินิจ. บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 

๒๕๒๕. 
 
 



๑๒๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

กฤษดา มมตะขบ. “ทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสรางอ านาจการปกครองวัด   
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕”. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓. 

เฉลิม อุตกฤษฎ. “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน”. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะห
ศาสตรมหาบัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๑. 

ณทพงษ์ วิยะรันดร. “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบล
หนองข างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ” . วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๔๘. 

ทวี ขจรกุล ไดท าการวิจัยเรื่อง. “บทบาทเจาอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะ
สงฆอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม, ๒๕๔๗. 

ธันยพร พงษโสภณ. “บทบาทของพระสงฆส่ือบุคคลในการช้ีน าและปลูกจิตส านึกประชาชนชนบท 
เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ศึกษากรณีพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสจังหวัด 
กาญจนบุรี”. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน . 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 

ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์. “การศึกษาการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด”. วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. 

นรินทร์ พูลสวัสดิ์. “ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด ส านักงาน 
การประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๓.  

บุญช่วย จันทร์เฮ้า. “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

ปราโมทย ภูมิพันธ. “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัด
ขอนแกน”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอน
แกน, ๒๕๔๓. 

ปราโมทย ภูมิพันธ. “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัด
ขอนแกน”. ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ขอนแกน, ๒๕๔๓. 



๑๒๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระกิตติศักดิ์ ยโสธโร (แก้วเหลา). “บทบาทของพระสารีบุตรเถระในการเผยแผพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙. 

พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง). “การบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนต าบล ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์). “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓. 

พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรป  ฺโญ. “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษากรณี
พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระครูสิริอาภากร (อ าภา). “บทบาทเจาอาวาสดานการปกครองและดานการเผยแผศาสนธรรม: 
กรณีศึกษาเจาอาวาสในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธศิลปะ   
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๐. 

พระจรุณ ธีรป  ฺโญ เวฬุวาป. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบล
ล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” . วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์). “การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย”. วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๑. 

พระปลัดเกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดกระบี่. 
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
๒๕๔๘. 

พระมหากฤษฎา นันทเพชร (ฐานกโร). ทัศนคติของพระสงฆตอบทบาทการพัฒนาสังคม. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔. 

พระมหาจิตติภัทร อจลธมฺโม (จันทร์คุ้ม). “บทบาทของพระอานนทในการเผยแผพระพุทธศาสนา”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

พระมหาบุญมี อธิปุญโญ (วรรณวิเศษ) . บทบาทพระสงฆในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณี:     
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน). วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  



๑๒๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหาเริงศักดิ์ สิริภทฺโท (พิมพ์สกุล). “รูปแบบการบริหารวัดในทศวรรษหนา”. วิทยานิพนธการ
บริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕. 

พระมหาล าพึง ธีรป  ฺโญ (เพ็ญภู). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาวิเชียร ชาญณรงค. “บทบาทพระสงฆในการน าหลักธรรมมาใชท ากิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
เพื่อ ลด ละ เลิก อบายมุข ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลาวราภรณ (เฉลิม ฐิติสีโล)”. วิทยา
นิพนธพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗. 

พระวิฑูรย์ ฐานเมธี (บุญพรอม). “การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารกิจการคณะ
สงฆในจังหวัดหนองบัวล าภู”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

สัมฤทธ์ิ ทาเหล็กเจริญ. “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนต าบล: ศึกษากรณี
องคการบริหารสวนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖. 

สุพจน เจริญข า. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา. “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบานฉาง”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗. 

(๓) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแผ่และเอกสารอื่น ๆ: 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปล่ียนแปลงเขตสุขาภิบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๙๑ ๒๐ ง. กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗. 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคลองหลวง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๗๓ ๙๙ ง. ฉบับพิเศษ.  พฤศจิกายน ๒๔๙๙. 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปล่ียนแปลงเขตต าบลในท้องท่ีอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี". ราชกิจจานุเบกษา. ๑๐๑ ๑๓๐ ง. กันยายน ๒๕๒๗. 

 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔". ราชกิจจานุเบกษา. ๑๑๘ ๙๓ ก, 
ตุลาคม ๒๕๔๔. 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งเทศบาลต าบลท่าโขลง อ าเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุมธานี  พ .ศ , 
๒๕๓๙".   ราชกิจจานุเบกษา. ๑๑๓ ๑๖ ก. พฤษภาคม ๒๕๓๙. 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/020/310.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/020/310.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/099/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/099/29.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3363.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3363.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00020823.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/016/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/016/11.PDF


๑๒๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พลสัณห โพธ์ิศรีทอง. “การน าพระสงฆ(วัด)มาเปนหลักในการแกปญหาทางสังคมจิตวิทยาของ
เยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน”. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน . 
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน
มีบคุสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย). “คุณวัด”. วารสารใบลาน ๕. เมษายน-พฤษภาคม, ๒๕๒๘. 

 (๔) รายงานวิจัย: 

เฉียบ ไทยยิ่ง. “ปจจัยท่ีสงผลตอความส าเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน: 
กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร:     
กองแผนงาน กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 

(๕) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์  พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร). เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ). เจ้าคณะต าบลคลองห้า, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ พระครูธรรมธรฐิติศักดิ์ สุภทฺโท. เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายไทย ทองปราง. อดีตนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นายชัยรัตน์ บางขันธ์. ประธานชุมชนวันครู, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ. ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นายปัญญา ตุ้มเทียน, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
สัมภาษณ์ นางเทียมจิตร แกมขุนทด, กรรมการวัดทวีการะอนันต์, ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒.   

๒. ภาษาอังกฤษ  

๑. Primary Sources 

Campbell, Roaid F. and Others. Introduction to Educational Administration. 
Boston: Allyn and Bacon, 1997. 

Fayol. Henri. General and Industrial Management. London: Pittman & Sons,1964. 
Gulick L. and Urwick J.. Papers on the Science of Administration. New York: 

Institute of Public Administration, 1973. 

Simon, Herbert. A.. Public Administration. New York: Alfreod A Kuopf, 1996. 



  

 

ภาคผนวก



๑๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. เครื่องมือในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๑๓๐ 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี

*********** 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  อันจะเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ท้ังยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อไป 

ข้อมูลท่ีได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 
 แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
 ตอนท่ี ๑   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ตอนท่ี ๓  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการกับความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี                
จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
พระธีรภัทร์ นาถสีโล ( นาคกล่ัน ) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



๑๓๑ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี

**************** 

ตอนที่ ๑    ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวข้องกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. เพศ  ชาย  หญิง 

 

๒. อายุ  ๒๐ - ๓๐ ปี   ๓๑ - ๔๐ ปี  

  ๔๑ - ๕๐ ปี   ๕๑ ปีขึ้นไป  

 

๓. วุฒิการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  สูงกว่าปริญญาตรี  

 

๔. รายได้ต่อเดือน 

 นอ้ยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท  

 มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป    

 

๕. จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ 

 ไม่เคยมา   ๑ – ๒ ครั้ง  มากกว่า ๒ ครั้ง 
  

 

 

 



๑๓๒ 

ตอนท่ี ๒   แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ว่าท่านปฏิบัติในระดับใด ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง  
โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ คะแนน หมายถึง  มีระดับทัศนคติมากท่ีสุด 
๔ คะแนน หมายถึง มีระดับทัศนคติมาก 
๓ คะแนน หมายถึง มีระดับทัศนคติปานกลาง 
๒ คะแนน หมายถึง มีระดับทัศนคติน้อย 
๑ คะแนน หมายถึง  มีระดับทัศนคตนิ้อยท่ีสุด 

  

ข้อ
ท่ี 

การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านการวางแผน ( Planning ) 
๑. วัดมีการวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัด

มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ 
     

๒. วัดมีการวางแผนจัดระเบียบส่ิงปลูกสร้างภายในวัด
ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 

     

๓. วัดมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัดอย่าง
รัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) 
๑. วัดมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารวัดอย่างชัดเจน      
๒. วัดมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด      
๓. วัดมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในวัดแก่

พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด 
     

ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร ( Staffing ) 
๑. วัดมีการกล่ันกรองบุคคลท่ีจะเข้ามาบวชและอาศัย

อยู่ภายในวัด 
     

๒. วัดมีการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัด
มีความรู้ ความสามารถ 

     

๓. วัดใช้บุคลากรภายในวัดได้ถูกกับงาน หรือตามความ
ถนัด 
 
 

     



๑๓๓ 

ด้านการอ านวยการ ( Directing ) 
๑. วัดมีการมอบหมายงานให้แก่พระภิกษุสามเณร

ปฏิบัติ 
     

๒. วัดอ านวยความสะดวกแก่ญาติโยมท่ีเข้ามาท าบุญท่ี
วัด 

     

๓. วัดสงเคราะห์เอ้ือเฟื้อแก่ญาติโยมท่ีตกทุกข์ได้ยากท่ี
เข้ามาขอพึ่งพิงวัด 

     

ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) 
๑. วัดมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในวัด      
๒. วัดมีการควบคุมก ากับดูแลบุคลากรของวัด      
๓. วัดมีการควบคุมก ากับดูแลบัญชีรับ-จ่ายของวัด      
 
ตอนท่ี ๓    ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การกับความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
๑) การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปัญหา และอุปสรรค  
............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................... ..................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
.............................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................. 

๒) ความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ปัญหา และอุปสรรค  
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ............................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................. 
.................................................................................................................................................. ............. 



๑๓๔ 

 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
เรื่อง 

การบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ี

 
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
นามผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................ ....................... 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................ .................... 
วันท่ีสัมภาษณ์......................................................................................................................................... 
สถานท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................. ...................... 
วิธีการสัมภาษณ์  บันทึกเสียง / จดบันทึก 
หมายเหตุ............................................................................................................................................... . 
 
ส่วนท่ี ๒ ข้อค าถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไป การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อน ามาวิเคราะห์ และสรุปเป็นการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

ข้อท่ี ๒.๑ ท่านคิดว่าวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการบริหารจัดการวัดเป็น
อย่างไร  
............................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................ 
  

 
 



๑๓๕ 

ข้อท่ี ๒.๒ ท่านคิดว่าศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดในอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็น
อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
  

ข้อท่ี ๒.๓  ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่
ประชาชนของวัดมีอะไรบ้าง  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ......................................... 
  

ข้อท่ี ๒.๔ ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้าง
ศรัทธาแก่ประชาชนของวัดอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควรมีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ขอขอบพระคุณ / เจริญพร ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 
พระธีรภัทร์ นาถสีโล ( นาคกลั่น ) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 



๑๓๘ 



๑๓๙ 



๑๔๐ 

 



๑๔๑ 

 



๑๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

 
 

 



๑๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 



๑๔๘ 

 



๑๔๙ 

 



๑๕๐ 

 



๑๕๑ 

 



๑๕๒ 



๑๕๓ 

 



๑๕๔ 

 



๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รูปภาพสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 
สัมภาษณ์ พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร) เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
สัมภาษณ์พระครูปริยตัิกิจวิมล (สุพจน์ อาจารสุโภ) เจา้คณะต าบลคลองห้า ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๕๗ 

 
สัมภาษณ์พระครูธรรมธรฐิตศิักดิ์ สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
สัมภาษณ์นายปญัญา ตุ้มเทียน กรรมการวัดทวีการะอนันต์ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๕๘ 

 
สัมภาษณ์นายณรงค์ชัย แต้ประเสริฐ ไวยาวัจกรวัดทวีการะอนันต์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
สัมภาษณ์นายชัยรตัน์ บางขันธ์ ประธานชุมชนวันคร ู๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๕๙ 

 
สัมภาษณ์นางเทียมจิตร แกมขุนทด กรรมการวัดทวีการะอนันต์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 
สัมภาษณ์นายไทย ทองปราง อดตีนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 
ประวัติผู้วจิัย 

 

ช่ือ ฉายา/นามสกุล : พระธีรภัทร์ นาถสีโล (นาคกล่ัน) 

วัน เดือน ปีเกิด : วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ภูมิล าเนาท่ีเกิด : ๒๖๘ หมู่ ๑๐ บ้านดงปอ ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

การศึกษา : ประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นท่ี ๑๓ 

นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ,นักธรรมเอก 

อุปสมบท : ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

สังกัด : วัด ท วีกา ร ะอนันต์  ต า บลคลองหนึ่ ง  อ า เภอคลองหลวง         
จังหวัดปทุมธานี 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต์ 

ปีท่ีเข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  วัดทวีการะอนันต์  ๕๐ /๑๖ หมู่  ๑๑ ซอยเทพกุญชร ๒๒         
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

 


