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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจยัเชิง 
สํารวจจากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๘ กับกลุ่มตัวอย่าง ๑๕๔ คน สถิติ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและ 
จําแนกอย่างเป็นระบบ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๓๑, S.D.= ๐.๔๙) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ๑) ด้านการบำรุงรักษาวัด (x̅ = ๔.๔๔, S.D.= ๐.๕๐)   

๒) ด้านการปกครองและสอดส่อง (x̅ = ๔.๑๔, S.D.= ๐.๕๙)  ๓) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม    
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(x̅ = ๔.๒๔ , S.D.= ๐.๖๖)  และ ๔) ด ้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ( x̅ = ๔.๔๒ ,  
S.D.= ๐.๕๓) ตามลำดับ 

๒. พระสงฆ์ที่ มีอายุ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา มีวุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษา
นักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า ๑) คณะสงฆ์ขาดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ๒) ขาดระบบใน
การตรวจสอบบัญชีรับจ่ายของวัด ๓) ขาดระบบในการตรวจตราคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ 
คือ ๑) แต่งตั้งคณะทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ๒) พัฒนาระบบในการตรวจสอบบัญชีรับจ่ายของ
วัด ๓) มีการตรวจตราคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
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Abstract 

The purpose of this research is 1) to study the level of opinions of the monks 
towards temple administration in accordance with the principles of good governance 
of the Sangha of Phrom Buri District, Singburi Province 2 )  to compare the opinions of 
the monks towards the temple administration in accordance with the principles of 
good governance of the Sangha of Phrom Buri District, Singburi Province Classified by 
personal factors and 3) to study the problem Obstacles and recommendations towards 
temple administration according to the principles of good governance of the Sangha 
of Phrom Buri District, Singburi Province. 

Research is a research method. It consists of quantitative research. Which is 
a research-oriented Survey from questionnaires The confidence in the whole version 
was 0 . 9 58  with a sample of 154  people. The statistics used in the research were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. One-way tf test and analysis of 
variance And test the difference of the mean for each pair by means of The least 
significant difference And qualitative research By in-depth interviews With 1 2  key 
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informants or data analyzers using descriptive content analysis techniques. Compiled 
and Systematically classified 

The research results were found that 

1 .  The monks had opinions on the administration of the temple in 
accordance with the good governance of the Sangha of Phrom Buri District, Singburi 

Province, overall, is at a high level At a high level ( x̅ =  4 . 3 1 , SD = 0 . 4 9 ) , when 
considered on a case-by-side basis, it was found that it was at a high level in all aspects, 

namely 1) temple maintenance (x̅ = 4.44, SD = 0 .50) 2) Administrative and surveillance 

( x̅ = 4 .14 , SD = 0 .59 )  3 )  The field is engaged in education ( x̅ = 4 .24 , SD = 0 .66 )  

4) Provide convenience in performing charity (x̅ = 4.42, SD = 0.53). 

2. The monks with different age and sermon qualifications had opinions on 
Temple Administration in Accordance with the Principles of Good Governance of the 
Sangha of Phrom Buri District, Singburi Province as a whole, is no different.  
To be statistically significant at the 0 . 0 5  level, therefore rejecting the research 
hypothesis As for the monks who have a year Have an ordinary education And the 
educational background of the divineists were different, opinions on Temple 
Administration in Accordance with the Principles of Good Governance of the Sangha 
of Phrom Buri District, Singburi Province had a statistically significant difference at the 
0.05 level and therefore accepted the research hypothesis. 

3. Problems and obstacles in Temple Administration in Accordance with the 
Principles of Good Governance of the Sangha of Phrom Buri District, Singburi Province    
is that 1 )  there is a regulation but no serious practice 2 )  the problem of expenses is 
important, the evidence must be kept fully and ready to be disclosed 3 )  the 
responsibility is low and the supervision is not thorough. Most of them take care of 
them thoroughly when they have work within the temple. Suggestions are:  
1 )  Supervisors should be taken seriously. As an example to those in subordinate  
2 )  should be present while explaining Income-expenses every time and board every 
month 3 )  Should take care of monks and novices and the organization of utilities to 
be continuous and serious. 
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 สารบัญ  

 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฒ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ณ 
สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด 

บทท่ี ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 

บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ๓๕ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการ ๖๔ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๗๓ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๘ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๐ 

บทท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๙๒ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๒ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๓ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๙ 
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 สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง หน้า 
บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๒ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๓ 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
๑๐๖ 

 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
๑๑๗ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารวัดตามหลักธรรมาภบิาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
๑๔๐ 

 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 
๑๔๖ 

 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๖๗ 

บทท่ี ๕ สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๗๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๗ 

บรรณานุกรม  ๑๘๙ 

ภาคผนวก ๑๙๘ 
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย 
๑๙๙ 

ภาคผนวก ข ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) ๒๐๕ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถาม (Try-out) 
 
๒๑๑ 

ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Alpha)  ๒๑๓ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๑๖ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๑๘ 

   



ซ 
 

 สารบัญ (ต่อ)  

 เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๒๓๑ 
ภาคผนวก ฌ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๔๒ 
ภาคผนวก ญ รูปภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก ๒๔๗ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 
 

 สารบัญตาราง  

        ตารางท่ี หน้า 
 ๒.๑ ความหมายของการบริหาร ๑๔ 
 ๒.๒ หลักการเป็นผู้บริหารที่ดี ๑๗ 
 ๒.๓ การบริหารจัดการเชิงพุทธ ๒๒ 
 ๒.๔ ระบบของการบริหารจัดการ ๓๔ 
 ๒.๕ สรุปแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล ๖๑ 
 ๒.๖ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ ๗๒ 
 ๒.๗ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัด ๘๑ 
 ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล ๘๔ 
 ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ ๘๙ 
 ๓.๑ จำนวนประชากรและกลุ ่มตัวอย่างพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
๙๔ 

 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๓ 
 ๔.๒ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ

ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม  
 
๑๐๖ 

 ๔.๓ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม 

 
๑๐๗ 

 ๔.๔ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความความโปร่งใส 

 
๑๐๘ 

 ๔.๕ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 
๑๐๙ 

 ๔.๖ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 
๑๑๐ 

 ๔.๗ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม 

 
๑๑๑ 

 ๔.๘ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า 

 
๑๑๒ 

    
    



ญ 
 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

        ตารางท่ี หน้า 
 ๔.๙ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวม 

 
 
๑๑๓ 

 ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด 

 
 
๑๑๔ 

 ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง 

 
 
๑๑๕ 

 ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

 
 
๑๑๖ 

 ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

 
 
๑๑๗ 

 ๔.๑๔ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำแนก
ตามอายุ โดยภาพรวม 

 
 
๑๑๘ 

 ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จำแนกตามพรรษา  โดยภาพรวม 

 
 
๑๑๙ 

 ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

 
 
๑๒๐ 

 ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุร ี จ ังหวัดส ิงห ์บ ุร ี ด้านการ
บำรุงรักษาวัด 

 
 
 
๑๒๒ 



ฎ 
 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

        ตารางท่ี หน้า 
 ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครอง
และสอดส่อง 

 
 
 
๑๒๓ 

 ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

 
 
 
๑๒๕ 

 ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของ

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุร ีจังหวัด

สิงห์บุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ  โดยภาพรวม 

 
 

๑๒๗ 
 ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

 
 

๑๒๘ 
 ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครอง
และสอดส่อง 

 
 
 
๑๒๙ 

 ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระใน

การศึกษาอบรม 

 
 
 
๑๓๐ 

 ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 

(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความ

สะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

 
 
 
๑๓๑ 



ฏ 
 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

        ตารางท่ี  หน้า 

 ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม  โดยภาพรวม 

 
 
๑๓๒ 

 ๔.๒๖ 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อญทีสุ่ด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบรหิารวัดตามหลกัธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จงัหวัดสงิหบ์ุรี ภาพรวม 

 
 
 
๑๓๓ 

 ๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษา
วัด 

 
 
 
๑๓๔ 

 ๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครอง
และสอดส่อง 

 
 
 
๑๓๕ 

 ๔.๒๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

 
 
 
๑๓๖ 

 ๔.๓๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญนอ้ยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความ
สะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

 
 
 
๑๓๗ 

 ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  โดยภาพรวม 

 
 
๑๓๘ 

    
    



ฐ 
 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

        ตารางท่ี  หน้า 
 ๔.๓๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที ่มีต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 
 
๑๓๙ 

 ๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักนิติธรรม 

 
 
๑๔๑ 

 ๔.๓๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความความ
โปร่งใส 

 
 
๑๔๑ 

 ๔.๓๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จ ังหวัดส ิงห์บุรี ด้านหลักความ
รับผิดชอบ 

 
 
๑๔๒ 

 ๔.๓๖ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 
 
๑๔๒ 

 ๔.๓๗ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักคุณธรรม 

 
 
๑๔๓ 

 ๔.๓๘ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความคุ้มค่า 

 
๑๔๓ 

 ๔.๓๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด 

 
๑๔๔ 

 ๔.๔๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและ
สอดส่อง 

 
 
๑๔๔ 

 ๔.๔๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จ ังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

 
 
๑๔๕ 



ฑ 
 

  สารบัญตาราง (ต่อ)  

        ตารางท่ี  หน้า 
 ๔.๔๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกใน
การบำเพ็ญกุศล 

 
 
๑๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 
 

 สารบัญแผนภาพ  

 แผนภาพท่ี  หน้า 
๒.๑ หลักการสำคัญของหลักนิติธรรม ๔๕ 
๒.๒ หลักการสำคัญของหลักคุณธรรม ๔๘ 
๒.๓ หลักการสำคัญของหลักความโปร่งใส ๕๒ 
๒.๔ หลักการสำคัญของหลักการมีส่วนร่วม ๕๔ 
๒.๕ หลักการสำคัญของหลักความรับผิดชอบ ๕๘ 
๒.๖ หลักการสำคัญของหลักความคุ้มค่า ๖๐ 
๒.๗ แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี ๗๕ 
๒.๘ แสดงโครงสร้างการบริหารกิจการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอพรหมบุรี ๗๗ 
๒.๙ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๑ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๗ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๖๙ 

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ 
 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับจุฬาอฏฐกา ตามลำดับดังนี้ 

 
๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย 
 

ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ                          ชื่อคัมภีร ์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
 



ด 
 

 สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
n  หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D. หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t หมายถึง ค่าสถิติวิเคราะห์ t-test 

F  หมายถึง ค่าสถิติวิเคราะห์ F-test  

df หมายถึง ระดับช้ันของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 

SS  หมายถึง ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนกำลังสอง (Sum of Squares) 

MS  หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

*  หมายถึง ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

** หมายถึง ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

Sig  หมายถึง ค่าระดับของความมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 
 
 

X



 
บทท่ี ๑ 

 

บทนำ 
 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งองค์กรต่าง ๆ

และภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญและนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การเกิดความเป็น
อิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุมให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ นอกจากจะกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนแล้วต้องมีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบต่อแนว
ทางการใช้อำนาจ การพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการส่งเสริมบทบาทให้เกิดการทำงานที่ปราศจาก
การทุจริต หรือการไม่นำผลประโยชน์ของสาธารณะมาใช้เพื ่อประโยชน์ส่วนตัว คณะสงฆ์จึงให้
ความสำคัญต่อหลัก ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ให้เกิดความสงบสุขโดยยึดหลักพื้นฐาน ๖ 
ประการ คือ ๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การดำเนินการให้ถูกตอ้ง
ตามหลักกฎหมาย การกำหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
โดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน ๒. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย ๓. หลักความโปร่งใส 
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กร
ทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ๔. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธกีาร
แสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ การทำประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ 
หรืออื่น ๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ๕. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกลา้ที่จะยอมรบั
ผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง ๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความ



๒ 

 

ประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบรกิารทีม่ีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และ
มีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น๑  

นับจากนั้นมาวัดเข้าสู่การพัฒนาความเป็นมาตรฐาน เริ่มจากกระบวนการบริหารจัดการ
ในองค์การให้มีสมรรถนะและมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาตนเองไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สภาพปัญหาเนื่องจากปัจจุบันพบว่าวัดหลายแห่งถูกปล่อยปละละเลย
ในเรื่องของการพัฒนาวัด ทำให้วัดบางวัดบริหารจัดการแบบไม่มีรูปแบบ ประชาชนยึดติดอยู่กับตัว
บุคคลและประเพณีเก ่าๆที ่ได้ทำกันมา การบริหารจัดการวัดเป็นแบบครอบครัวส ่งผลให้
พุทธศาสนิกชนมีจำนวนถดถอยลง และการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมของวัดน้อยลง จาก
สภาพของปัญหาต่าง ๆ เป็นเหตุให้วัดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านลบ เป็นผลทำให้ประชาชนเสื่อม
ศรัทธาและหันหลังให้วัดเพิ่มมากขึ้น และสภาพปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสมรรถนะของเจ้าอาวาสในการ
บริหารจัดการวัดน้ันมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เพราะวัดบางวัดมีขนาดเล็กมีพระสงฆ์อยู่ ๒-๓ รูป ส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่ในชนบทประชาชนส่วนมากขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ พระสังฆาธิการขาดการ
สนับสนุนดูแลเอาใจใส่จากประชาชนวัดขนาดกลางมีฐานะปานกลางมีทรัพย์สินปานกลาง และวัด
ขนาดใหญ่มีพระภิกษุสามเณร ๒๐รูปข้ึนไป๒ 

จากการที่วัดมีลักษณะขนาดฐานะที่แตกต่างกันอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันบางวัดขาดเจ้า
อาวาสที่มีความรู้ เกิดผลเสียกับศาสนสมบัติทรัพย์สินการเงินของวัด สภาพปัญหาของวัดเป็นองค์การ
ทางศาสนาที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการร่วมน้ำใจ ฉะนั้น องค์กรของวัดจะมีสมรรถนะการ
บริหารจัดการอย่างไรจึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และสมรรถนะอะไรเป็นปัจจัยส่งเสริม
ประสิทธิภาพให้แก่พระสังฆาธิการผู้ปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นผู้นำจุดศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
ของพุทธศาสนิกชน และเสริมสร้างศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในการเผยแผ่หลักธรรม ไปสู่
การมีพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน มีการบูรณะพัฒนาศาสนสถานให้มั่นคงถาวร
เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจ วัดจึงเป็นวัดที่ดำเนินการพัฒนาวัดทั้งทางด้านศาสนธรรม ศาสน
ศึกษา ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคลและศาสนสงเคราะห์ ประเด็นดังกล่าวนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องศึกษาสมรรถนะของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดที ่ส ัมพันธ์เป็นแหล่งเรียนรู ้ทาง
พระพุทธศาสนาให้ประสบผลสำเร็จตามองค์ประกอบการบริหารที่สำคัญคือ ระบบและรูปแบบ การ
บริหาร เจ้าอาวาส บุคลากร พระสงฆ์ สามเณรและฆราวาส งบประมาณ เทคโนโลยีเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแนวทางการบูรณาการของวัดเน้นแนวคิดหรือ

 
๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ , บทบาทที ่พ ึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับ 

การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หน้า ๘. 
๒ ณดา จันทร ์สม, “การบร ิหารการเง ินของวัดในประเทศไทย”, รายงานวิจ ัย , (สำนักวิ จัย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๘. 



๓ 

 

หลัก “บวร” ตามทฤษฎีการบริหารจัดการที่จะสรา้งศรทัธาให้องค์การได้พัฒนาไปในทศิทางที่ต้องการ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่องค์การต้องการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

การบริหารในด้านการพัฒนาวัด จึงเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างยั่งยืน  ดังคำ
กล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะรุ่งเรืองสืบไป ก็ด้วยการอาศัยพระสังฆาธิการเป็น
สำคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่
เคารพเลื่อมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ดำรงสืบตอ่ไป 
พระสังฆาธิการจึงมีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำทางด้านจิตใจ มีบทบาทในการพัฒนาบุคคล การพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาการเงิน การพัฒนาการจัดการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากที่ได้รับ
ความเดือดร้อน จนกระทั่งการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม๓ การขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา 
จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของสังคมได้ ฉะนั้น การ
ทำงานจึงต้องอาศัยการดำเนินการเป็นองคาพยพในรูปแบบขององค์การ  แม้ในสมัยพุทธกาลระยะ
เริ ่มแรกนั ้นพระสงฆ์ไม่ได้พำนักอาศัยอยู ่ประจำที ่โดยได้จาริกไปเพื่อเผยแผ่หลักธรรมศาสนาให้
กว้างขวางออกไปเพื่อเป็นการยังประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มาก๔ 

ในพระพุทธศาสนาเมื ่อกล่าวถึงการพัฒนาการบริหารจะหมายถึงการจัดการตน การ
จัดการคน และการจัดการงานเป็นสำคัญ กล่าวคือ การปรับปรุงทัศนคติและพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ และการควบคุมตนเอง พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้สังคมมีการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งธรรมะ เป็นสังคมที่ยกย่องบูชาและยึดถือธรรมะเป็นหลกัเกณฑ์ในการอยู่รว่มกัน ทรงสอน
ให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม ละเว้นจากการประพฤติชั่ว มีจิตใจที่เมตตากรุณา และไม่เบียดเบียนกัน
ดังนั้น การบริหารจัดการตามหลักพุทธธรรมาภิบาลจึงหมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อรักษา
หรือสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในตนและสังคม เพราะความเจริญหรือความเสื่อมทรามของสังคมหรือ
องค์กรย่อมเกิดข้ึนจากธรรมะเป็นปัจจัยสำคัญ หลักธรรมาภิบาลในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีจำเพาะ
เจาะจงไว้ตายตัว แต่สามารถรู้ว่าธรรมะชุดที่เป็นหลักธรรมาภิบาลได้ก็ด้วยความหมายของธรรมะ
หมวดนั้น ๆ กล่าวคือ หลักพุทธธรรมาภิบาล คือหลักธรรมะที่มีลักษณะเนื้อหาไปในทิศทางด้าน
บริหารจัดการ การปกครอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้
ในทุก รูปแบบของการบริหารจัดการ ดังตัวอย่างเช่น การบริหารสังคมหรือองค์กรในยุคของ
พระพุทธเจ้าทรงใช้รูปแบบการบริหารจัดการ ๓ ระบบ ทั้งระบบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย กับ

 
๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมมิก, ๒๕๕๓), หน้า ๘๗.   
๔ ไพบูลย์ เสียงก้อง, หลักการบริหารงานในวัดในกรมการศาสนา (บก.) วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗. 



๔ 

 

ระบบผสมหรือประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารสังคม ก่อให้เกิดระบบ  ธรรมาธิปไตย
กล่าวคือ ในระยะที่ ๑ ทรงใช้แนวคิดแบบอัตตาธิปไตยในระยะแรกเริ่ม พระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขที่
มีการรวมศูนย์อำนาจ ได้ทรงทำการบัญญัติพระวินัยหรือกำหนดทิศทางต่าง ๆ  ในการปกครองสงฆ์ ใน
ระยะที่ ๒ ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบโลกาธิปไตยเมื่อสงฆ์มีจํานวนมากขึ้นพระองค์ทรงเปลี่ยนการ
บริหารโดยมอบอำนาจให้หมู่สงฆ์ในการทำสังฆกรรม ซึ่งบางท่านก็เรียกว่า ระบบสังฆาธิปไตยก็มี ใน
ระยะที่ ๓ ทรงหันมาใช้แนวคิดแบบธรรมาธิปไตย เพราะเมื ่อพระธรรมวินัยได้ถูก  บัญญัติไว้โดย
สมบูรณ์มากเพียงพอแล้ว พระองค์ได้ทรงกําหนดให้ระบบสังคม องค์กร สถาบัน บุคคล กฎกติกาหรือ
เงื่อนไขใดๆ ที่จะมีข้ึนน้ันจะต้องเป็นไปหรือสอดคล้องกับพระธรรมวินัย เท่านั้น 
   ดังนั้นพระสังฆาธิการจึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการบริหารพัฒนาวัดซึ่งมีความสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้กล่าวถึงพระมหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกบังาน
คณะสงฆ์ ๖ ประเภท คือ ๑) การปกครอง ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ๔) การเผยแผ่ 
๕) การสาธารณูปการ และ ๖) การสาธารณสงเคราะห์ ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือการ
ปกครองคณะสงฆ์โดยหลัก จึงเป็นการปกครองตามธรรมวินัย และให้กฎหมายหรืออานาจรัฐเป็นหลัก
สนับสนุน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการดำรงอยู่ 
อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพื่อบังคับบัญชาดูและผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน
ความเรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการที่จะประสบผลสำเร็จ  โดย
ผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรม และใช้หลักการบริหาร และต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้พงึ
สละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม๕ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่
ยิ่งใหญ่” การบริหารการจัดการในองค์กรของสงฆ์เอง ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจดำเนินการบริหาร
จัดการในทุก ๆ ด้านร่วมกับคณะพระสังฆาธิการ ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีข้อกำหนดให้ดำเนินตามนโยบายหรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เดียวกัน 
กรมศาสนาซึ่งได้จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ ได้แนวคิดแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการ  
องค์กรสงฆ์เพื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามยุคตามสมัย แต่ในทางปฏิบัติจริงดูเหมือนจะยังมีปัญหา
อยู ่ 

ในประเด็นดังกล่าวมา การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในแต่ละวัดมีลักษณะ ขนาด ฐานะที่แตกต่างกัน อยู่ในชุมชนที่แตกต่างกัน พระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาสยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความสามารถที่จะนำเอาหลักธรรมภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยในเรื่อง การพัฒนาวัด

 
๕ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๔๘), หน้า ๓๐ - ๓๗. 



๕ 

 

ตามหลักพุทธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง ๖ ด้าน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์เจริญยิ่งขึ้นสืบไป 

 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับไหน 
๑.๒.๒  ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุร ีจังหวัดสิงหบ์ุรี โดยจำแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้าง 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 

ภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 

ภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 

ภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี ้   
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู ้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ๖ ด้าน คือ  ๑) ด้านหลักนิติธรรม 
๒) ด้านหลักคุณธรรม ๓) ด้านหลักความโปร่งใส ๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๕) ด้านหลักความ



๖ 

 

รับผิดชอบ และ ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า๖ และการบริหารวัดตามหน้าที่ของเจ้าอาวาส ๔ ด้าน คือ ๑) 
ด้านการบำรุงรักษาวัด ๒) ด้านการปกครองสอดส่อง ๓) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม และ ๔) ด้าน
ให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล๗ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร (Population) ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมี

จำนวน ๒๔๙ รูป๘ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มพระสังฆาธิการ

๒) กลุ่มข้าราชการ ๓) กลุ่มผู้นำท้องถ่ิน ๔) กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
พื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ พื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๖ เดือน 
 

๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

๑.๕.๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

๑.๕.๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

๑.๕.๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรีญญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 

 
๖ ธีระพล อรุณะกสิกร , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้า ๘-๑๐. 
๗ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือพระสังฆาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(ราชบุรี : สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔. 
๘ สำเนาเอกสาร, บัญชีสำรวจวัดประจำเดือนเมษายน, (จังหวัดสิงห์บุรี : สำนักงานเลขานุการเจ้า

คณะอำเภอพรหมบุรี, ๒๕๖๓), หน้า ๓๖. 



๗ 

 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การบริหาร หมายถึง ศิลปะของการทำงานใหส้ำเรจ็โดยอาศัยบุคคลอื่นมีกระบวนการของ

การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมกำลังความพยายามของบุคคลในองคก์าร 
และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้ 

การบริหารจัดการวัด หมายถึง วิธีการในการดำเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความ
สงบ เรียบร้อยดีงาม มีความเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวัดให้มีประสิทธภิาพสูงสุด 
อันประกอบด้วย  

ด้านการบำรุงรักษาวัด หมายถึง การก่อสร้าง การบูรณะปฏิสังขรณ์ การปรับปรุง
ตบแต่ง การกำหนดแบบแปลนแผนผัง ซึ ่งล้วนแต่เป็นงานที่ต้องทำด้วยแรงเงินแรงงานและแรง
ความคิด อันเป็นส่วนสร้างสวรรค์และเสริมสร้างส่วนที่เป็นวัตถุ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุของวัดวาอารามต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปไดด้้วยดี 

ด้านการปกครองสอดส่อง หมายถึง การคุ ้มครองปกปักรักษาให้บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ผุ้มีมีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน ได้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนที่
อยู่อาศัยและปัจจัยตามสมควร การตรวจตราและเอาใจใส่ดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่มีถ่ินที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม 

ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม หมายถึง การจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยตัิ
ธรรมให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งแผนกบาลี และแผนกธรรม รวมถึงการจัดให้มีการ
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 

ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล หมายถึง  การอำนวยความสะดวกแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้สถานที่ของวัดเป็นที่จัดบำเพ็ญกุศลแก่ประชาชนผู้บำเพ็ญกุศล ทั้งที่เป็น
ส่วนตัวและส่วนรวม รวมถึงการสร้างสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล เช่น การ
สร้างฌาปนสถาน มีเมรุเผาศพ ศาลาพักศพหรือศาลบำเพ็ญกุศล เป็นต้น 

ธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี โดยกำหนดตามหลักที่มีพระ
ราชกฤษฎีกาประกาศใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ หลัก อันประกอบด้วย 

หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การดำเนินการให้
ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การกำหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกัน ไว้อย่าง
เคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย 



๘ 

 

หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง
ความคิดเห็น ตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ
การทำงานของภาครัฐ การทำประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออื่น ๆ ที่เปิดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระทำของตนเอง 

หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที ่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

คณะสงฆ์ หมายถึง กลุ ่มพระภิกษุสงฆ์ที ่ร่วมกันเพื ่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ ่งใน
พระพุทธศาสนา ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
ดังนั้นผู้วิจัยหมายเอาเฉพาะคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำให้ทราบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพรสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการวัด

ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ” นีผู้้วิจัยได้ทำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการ 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
๒.๕.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระสังฆาธิการ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร จากเอกสาร 

และบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ประมวลไว้ มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการพัฒนา 
ไว้ ดังนี้  

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้น ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์การ การ
บริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงานการรายงานผล และการงบประมาณ หลักการบริหารงาน
โดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร การสรร
หาบุคคลเข้าทำงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ หลักการบริหารไม่ ใช่เป็น สิ่งที่
เปลี ่ยนแปลงไม่ได้ขึ ้นอยู่กับการนำไปใชประโยชน์ต่าง ๆ มีนักบริหาร นักวิชาการ ผู ้ทรงความรู้ 
ทรงคุณวุฒิ และนักการศึกษามากมายหลายท่าน ได้ให้แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ไว้หลายทัศนะ ดงันี ้

 



๑๐ 

 

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
คำว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออำนวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคำว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับ
ความหมายดั้งเดิมของคำว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนคำว่า การจัดการ 
(management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหา
กำไร (profits) หรือกำไรสูงสุด (maximum profits) แตอ่ยางไรก็ตามทั้งสองคำนี้ก็อาจใช้แทนกันได้
ซึ่งหมายถึงการบริหาร เช่นเดียวกัน นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารหลายทัศนะแตกตาง
กัน ดังนี ้

การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื ่น (getting things done 
through other people) การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนบัจากวันที่
พระพุทธเจาตรัสรูนั่นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่
พระปัญจวัคคีย์ ซึ ่งทำให้เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เมื ่อมีพระสังฆรัตนะ เป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ ้นใน
พระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ซึ่งดำรงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเปน็เวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่อง
พุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการบริหาร กระจายอยู่ ในพระไตรปิฎก
การศึกษาพุทธพจนเหล่าน้ัน ก็จะทำให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ขอใช้
หนา้ที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณาหน้าที่ (function) ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการตาม
คำยอในภาษาอังกฤษวา POSDC P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกำหนดแนวทาง
ดำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศน์เพื่อกำหนด
ทิศทางขององค์กร O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกร เป็นการกำหนดโครงสรา้งความสัมพนัธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทำและการกระจายอำนาจ S คือ
Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอำนวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดำเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้นำ C คือ Controlling หมายถึง การกำกับ
ดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายใน
องค์กร๑ 

หรืออีกนัยหนึ่ง การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่
คณะและการดำเนินงานหรือจัดการงาน (Management) กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การ

 
๑ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕. 



๑๑ 

 

ต่าง ๆ ให้ได้บรรลุผลสำเรจ็ลุลว่งตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ของ
องค์การนั้น ๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล 
ตลอดทั้งแนะนำสั่งสอน อบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ให้
ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย และตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และการ
ประกาศของมหาเถรสมาคม๒ 

ความหมายของการบริหารจัดการนั้น สามารถจำกัดออกมาตามความเข้าใจได้ โดย คำว่า 
“Management” อาจแปลว่า การจัดการหรือการบริหารหรือการบริหารจัดการก็ได้ดังนี้ 

๑. คำว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การ
กำหนดนโยบายที่สำคัญและการกำหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นคำนิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ
(Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และคำว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะ
หมายถึง ผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร การบริหาร คือ กลุ่มของ
กิจกรรมประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนำหรือการสั่งการ 
(Leading/Directing) หรือการอำนวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับทรัพยากรขององค์กร เพื ่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญในการบรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

๒. คำว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย 
(แผนที่วางไว้) ซึ ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนคำว่า “ผู ้จ ัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กร ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรม ในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอื ่น ๆ เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที ่กำหนดไว้ขององค์กร การบริหารจัดการ 
(Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A set of functions) ที่กำหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า 
(Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อยา่ง
ถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน ในอีกแนวหนึ่งอาจกล่าวได้
ว่าการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทำงานร่วมกัน 
โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคล
ทำงานร่วมกันในกลุ ่ม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพคำว่า “การบริหาร” 
(Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการ

 
๒ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ,์ ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๑๒ 

 

บริหารจะสนใจและสัมพนัธ์กับการกำหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านไห้ความเห็นว่า
การบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดี ในตำราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 
๒ คำนี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจากความหมาย
ต่าง ๆ ข้างต้น การบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และประสานงานกัน ซึ่ง
ผู้บริหารต้องเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร๓ 

ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ๒ นัย คือ  
๑. คำว่าบริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร 

ธาตุในความนำไปดังนั้น คำว่า บริหาร จึงแปลว่า นำไปโดยรอบ อีกสำนวนหนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า 
อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถ
เพื่อการ อ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และนำปัญหาไป
โดยรอบหรือกำจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  

๒. คำว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปล
ความหมายคือ การปกครอง ดำเนินการ อำนวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบำรุง๔  

ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์นำเอาทรัพยากร 
( Administration Resource) ม า ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ร ิ ห า ร  ( Process of 
Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๕ ความหมายของการบริหาร
จึงหมายถึง การดำเนินงานตามลำดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การอำนวยการ (Actuating) และการควบคุม(Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์
โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น๖ 

อย่างไรก็ดี การบริหาร หมายถึง กระบวนการที ่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ดำเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนัก
ถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญกา้วหน้าในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้๗ และการ

 
๓ รศ.ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ , องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์ , (กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๗๘ - ๗๙. 
๔ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐.  
๕ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคำสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบัน

ราชภัฎ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๖ ธนจรัส พูนสิทธ์ิ, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑),  

หน้า ๒๐. 
๗ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์ , ๒๕๔๒),  

หน้า ๓๖. 



๑๓ 

 

บริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอื่นร่วมกับปัจจัยในการจดัการ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวังจัดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ันมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน๘ สอดคล้องกับการกล่าวว่าการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ  ได้รับการกระทำ
จนเป็นผลสำเรจ็ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผูป้ฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผูป้ฏิบัติได้ทำงาน
จนสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก๙ 

การจัดการ หรือ Management หมายถึง กระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคล
ในองค์กร ร่วมกันทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ๕ ขั้นตอนประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 

ความสำคัญของการจัดการกระบวนการทำงานหรือการจัดการมีความสำคัญต่อองค์กร
ธุรกิจ เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อความสำเร็จที่จะทำให้เกิดผลกำไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั ้งศาสตร์และศิลป์ที ่ต้องรู ้จ ักน ำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากแต่ละองค์กรมีปัจจัยความสำเร็จที่แตกต่างกัน 

กระบวนการในการจัดการ การวางแผน การวางแผน หรือ Planning หมายถึง การ
พิจารณากำหนดแนวทางการทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้า
เพื่อเป็นแนวทางการการทำงานในอนาคต 

การจัดองค์การ การจัดองค์การหรือ Organizing หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้าง
ของการทำงานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์และช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วข้ึน 

การบังคับบัญชาสั่งการ หรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้
ความสามารถชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง จนสามารถทำให้องค์กร
บรรลุผลสำเร็จได้ 

การประสานงาน หรือ Coordinating หมายถึง การจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ทำงานประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๘ สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร , 

๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๙ ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๑. 



๑๔ 

 

การควบคุม หรือ Controlling หมายถึง กระบวนการทำงานเริ ่มตั ้งแต่การกำหนด
มาตรฐาน การแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนการดำเนินงานตามแผน และการ
ประเมินแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้๑๐ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การใช้ศาสตร์คือ ความรู ้ ความสามารถของ
ผู้บริหาร และศิลป์ คือ ประสบการณ์จากการทำงานและทักษะการนำเอาทรัพยากร มาทำการ
ประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ปัจจัยหลัก คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของวิธีการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเจริญมั่นคงกับ
องค์กรในทุก ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม การบริหาร เป็นลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลใน
องค์การ มิได้อาศัยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บรหิารเป็นสำคัญเท่านั้น ยังต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกัน
ของกลุ่มคน อาศัยความร่วมมือร่วมใจของทีมงาน หรือบุคลากรในทุกระดับขององค์กรนั้นเป็นสำคัญ
ด้วย และการบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหาร มีลักษณะการวินิจฉัย
สั่งการ นักบริหารจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้
ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และการเจริญเติบโต ของการบริหารชีวิตประจำวันของมนุษยไ์ม่
ว่าในครอบครัว องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจ และจำเป็นต่อการที่จะดำรงชีวิตของบุคคลในสังคม 

 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย (ประยรู ธมฺจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๕) 

หน้าที่นักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ 
- การวางแผน - การจัดองคกร - งานบุคลากร - การ
อำนวยการ - การกำกับดูแล 

พระราชญาณวิสิฐ (เสรมิชัย ชยมงฺคโล), 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖) 

- การบริหาร หมายถึง การปกครอง การดูแลรักษา
หมู่คณะและการดำเนินงานหรือจัดการงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่คณะ ให้ได้บรรลุผลสำเร็จ 

รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๘-๑๙) 

- การบริหาร ใช้ในหน่วยงานราชการ 
- การจัดการ ใช้ในการจัดการธุรกิจมุ่งหวังผลกำไร 

 

 
๑๐ IM2, การจัดการ : การจัดการ หมายถึง (Management)อะไร, [ออนไลน์] , แหล่งที ่มา : 

https://www.im2market.com/2015/06/20/1449. [ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓].  



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สิรภพ เหล่าลาภะ, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐) 

- บริหาร ความหมายคือ การปกครอง ดำเนินการ 
อำนวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบำรุง 

ธีระรัตน์ กิจจารกัษ์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑) 

- การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์นำเอา
ทรัพยากร มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 

ธนจรัส พูนสิทธ์ิ, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๐) 

- การดำเนินงานตามลำดับเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์
โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น 

พะยอม วงศ์สารศรี, 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๖) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะ
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ 
การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๖) 

- การบริหาร คือ ศิลปะในการใช้บุคคลอื่นร่วมกับ
ปัจจัยในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๓๑) 

- ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้
ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติได้ทำงานจนสำเร็จ 

 
๒.๑.๒ หลักการเป็นผู้บริหารท่ีดี 
ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะทำให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสำหรับผู้

บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องทำตามความชำนาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอำนาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการทำงานของบุคคลในองค์การ๑๑  

การบริหารเป็นทรัพยากรทางการจัดการ๑๒ ได้แก่ 
๑. บุคลากร (Man) 

 
๑๑ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนสำราญงานสำเร็จ , พิมพ์ครั ้งที ่ ๓ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๑๒ สุธ ี ส ุทธิสมบูรณ์ และสมาน ร ังส ิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบ ื ้องต้น , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๑๗ , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒. 



๑๖ 

 

๒. งบประมาณ (Money) 
๓. วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
๔. การจัดการ (Management) 
การบริหาร คือ กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่วางแผนการจัดองค์การ จัดคนเข้าทำงาน สั่งการ 

และควบคุมการทำงานให้กิจกรรมขององค์การดำเนินไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพอยู่บน 
พื้นฐานของปัจจัยในการบริหาร การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลัก เกณฑ์ซึ่งมี
พื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่สำคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและกำหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สำหรับงานแต่ละอย่าง คือ 
ต้องมีการกำหนดวิธีการทำงานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถทำงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง 
และในเวลาเดียวกัน การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการรู้จัก 
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการทำงานที่ถูกวิธี 
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเปน็พิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติทีด่ีที่สุดตรง 
ตามงานที่จะให้ทำ 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี ่ยวกับวิธีการทำงาน ควบคู่กับการพิจารณา 
คนงานน้ี คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทำงานใหม่ที่ได้กำหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ 
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการทำงานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงข้ึน 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจำกับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช้โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๑๓ 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสำหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ  ไว้
ล่วงหน้า 

๒. การแสวงหา และกำหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
กำหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๑๓ ธงชัย สันติวงษ, องค์การและการบริหาร, พิมพครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗ – ๔๘. 



๑๗ 

 

๓. การเสริมกำลังบำรุง (Stimulation) หมายถึง การบำรุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co – ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลข้ันสุดท้าย
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลข้ัน
สุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๑๔ 

สร ุปได ้ว ่า การบริหาร ค ือ การใช ้ศาสตร์และศิลป์นำเอาทรัพยากรการศึกษา 
(Administration Resource) ที่จำเป็นมาใช้ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of 
Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารเป็นศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้องกระทำอะไรภายในสถานการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ ของการกระทำของพวกเขา
ได้ หรือการบริหารเป็นกระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำเนินกิจการตามข้ันตอน
ต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด 
ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่
ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ หลกัการเป็นผู้บริหารที่ด ี
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๕-๓๒) 

- ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะทำให้
ชนะใจลูกน้อง เป็นเสาหลักในการสร้างความเชื ่อมั่น
ให้แก่ลูกน้องได้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิ
โยกฤษฎ์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๒) 

การบริหารเป็นทรัพยากรทางการจัดการ ได้แก่ 
- บุคลากร (Man)- งบประมาณ (Money) 
- วัสดุอุปกรณ์ (Material)  - การจัดการ (Management) 

 
๑๔ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารคาสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



๑๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ หลกัการเป็นผู้บริหารที่ด ี(ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชยั สนัติวงษ์,  
(๒๕๔๓ ,หน้า ๔๗ – ๔๘.) 

 

การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและ
คนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็น
ประจำกับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์,  

(๒๕๔๒, หน้า ๖๗.) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ  การ
วางแผน  การแสวงหา  การเสร ิมกำลังบำร ุง  การ
ประสานงาน  การประเมินผลงาน  

 
๒.๑.๓ การบริหารจัดการเชิงพุทธ 
การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist management) ถือว่าเป็นสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่ง

ของสาขาวิชาการจัดการ (Management) ที่เป็นการจัดประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ ๒ ศาสตร์เข้า
มาบูรณาการด้วยกัน กล่าวคือ เป็นการนำเอาศาสตร์แห่งการจัดการ (Management Science) และ
พุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อนำเอาศาสตร์ ๒ ศาสตร์เขา้มา
บูรณาการเข้าด้วยกันจึงได้จัดให้มีองค์ความรู้สำหรับสาขาวิชาน้ีออกเป็น ๒ แนวทางกล่าวคือ 

แนวทางที่ ๑ เป็นการศึกษาความรู้การจัดการทั่วไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชา
เหล่านี ้ เป็นอาทิ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา การควบคุมทางการจัดการ
ตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามแนวพระพุทธศาสนาและมนุษย์
สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ 

แนวทางที่ ๒ เป็นการศึกษาความรู้เรื่องของการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือตาม
หลักที่มหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ประกาศใช้ประกอบด้วยองคก์ารทาง
พระพุทธศาสนา ๖ องค์การ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๑๕ 

ทัศนะเกี่ยวกับการบริหาร ๒ นัย คือ ๑) คำว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มา
จากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนำไป ดังนั้น คำว่า บริหาร จึงแปลว่า นำไป
โดยรอบ อีกสานวนหนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า 
“ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่าผู้

 
๑๕ สุรพล สุยะพรหม, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ , พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘-๑๙.   



๑๙ 

 

สามารถบริหารปัญหาและนำปัญหาไปโดยรอบ หรือกำจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป ๒) คำว่าบริหาร แปล
มาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง 
ดำเนินการ อำนวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบารุง๑๖ 

กระบวนการบริหารนั ้นต้องประกอบด้วย ขั ้นตอนที่สำคัญ หรือที ่เรียกกันย่อ ๆ ว่า 
“POSDCORB Model” ซึ่งอธิบายตามความหมายได้ดังนี้๑๗ 

๑. การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าว่าจะต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไร 

๒.การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน กำหนดโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดสายงานตำแหน่งต่าง ๆ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน 

๓. การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้าน
บุคคล อันได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทำงานที่
ดี การประเมินผลการทำงาน และการให้พ้นจากงาน 

๔. การอำนวย (D=Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานให้เกิด
ความร่วมมือเพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

๕. การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือเพื่อดำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

๖. การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 

๗. การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ
บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน 

หลักสำคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ๑๘ 
๑. การบริหาร เป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้สำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบคุคลอื่น มิฉะนั้นจะทำงานไม่สำเร็จสาระสำคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้นำและสามารทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ

 
๑๖ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐.  
๑๗ Gulick L. ,  and Urwick J. , Papers on the Science of Administration, (New York: 

Institute of Public Administration, 1973), pp. 18-19. 
๑๘ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 



๒๐ 

 

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถทำ
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

๒. การบริหาร ทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทำให้
ผู้บริหารจะต้องทำให้บรรลไุด้น้ันจะต้องมลีักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ทำให้สำเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทำให้สำเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ำก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง
การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุ
เวลาที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 

๓. การบริหาร เป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คำว่าประสิทธิผล
หมายความว่า ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ส่วนคำว่าประสิทธิภาพ หมายความว่า ทำงานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด การทำงานให้สำเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การทำให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ำสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหาร เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจำกัด การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ 
คือเมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไป ไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสม อย่าให้เกิดสิ้นเปลื้องโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัด ส่วนผู้บริหารในองค์กรจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕. การบริหาร จะต้องเผชิญกับสภาวแวดล้อมที่เปลี ่ยนแปลงไป ผู ้บริหารที่ประสบ
ความสำเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ถึงกระนั้นการบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง คือ 
๑. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับ

ข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 
๒. ทางหน้าที่ เป็นข้ันตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที ่บทบาท ความรับผิดชอบและเครือ่ง

อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสำเร็จเป้าหมาย 
๓. ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการบริหารดำเนินการในสถานการณ์ที่บุคลต่อบุคคลกำลงั

มีปฏิสัมพันธ์กันหรือร่วมทำปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน๑๙ 
 

๑๙ วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
๒๕๔๓), หน้า ๔๙. 



๒๑ 

 

นอกจากนี้การบริหารงานของผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ว่า การทำให้องค์กร
ประสบความสำเร็จผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท ดังนี้ 

๑. การเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง (Change agent) หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ
ในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง โดยผู้บริหารจะต้องมีความมั่นคงเข้มแข็ง 

๒. การเป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurial) หมายถึง ผู ้บริหารต้องเป็นผู ้ลงทุน มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริบดี 

๓. การเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Councelor) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเน้นและให้ความสำคัญ
แก่บุคคลและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากบุคลากร๒๐ 

องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้
ดังนี๒้๑ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางดำเนินการไว้
ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing)หมายถึง การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าที่
โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding)หมายถึง การทำให้เกิดการดำเนินงานตามที่ได้มกีาร
กำหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาที ่ดีนั ้นจะต้องมีการติดต่อสื ่อสาร ๒ ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน
และช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้การทำงานสำเร็จ 

๕. การควบคุม (Controlling) การติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นำเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็น

กระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลัก คือ 
เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ วิธีการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีงามเหมาะสมในองค์การ 

อย่างไรก็ตามการบริหารแบบมีส่ วนร่วม (Participation Management) เป็นแนว 
ทางการบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีสว่นร่วมในการคิด การวางแผนและการตัดสินใจใน
งานต่าง ๆ ที ่เข้ามามีส่วนรับผิดชอบอยู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การทำให้พนักงานเกิด

 
๒๐ Abramson, Mark A. , In Search of the New Leadership, (Management: September, 

1996), p. 14. 
๒๑ คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙.   



๒๒ 

 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรใด ที่ใช้นโยบายการ
บริหารแบบนี้ เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่า ฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของพนักงาน ที ่มีต่อ
ความสำเร็จขององค์การ ทำใหเกิดความรูสึกที่ดี มีความภูมิใจและรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น
การจูงใจในการทำงานที่ดีวิธีหนึ่ง๒๒ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหาร อัน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การการสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การ
รายงาน และการงบประมาณนอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ที ่แน่นอนทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
การบริหารเชิงกลยุทธ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ การบริหารจัดการเชิงพุทธ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุรพล สุยะพรหม,  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๘-๑๙. ) 

การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist management) ถือว่าเป็น
สาขาหร ือว ิชาเอกแขนงหนึ ่งของสาขาว ิชาการจัดการ 
(Management) ที่เป็นการจัดประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ 
๒ ศาสตร์เข้ามาบูรณาการด้วยกัน 

สิรภพ เหล่าลาภะ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐.)  

คำว่าบริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ 
Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ดำเนินการ 
อำนวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบารุง 

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

กระบวนการบริหารนั ้นต้องประกอบด้วย ขั ้นตอนที่สำคัญ 
หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCORB Model” 

เสนาะ ติเยาว์,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๒.) 

หลักสำคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ ๑. การบริหาร  ๒. 
การบริหาร  ๓. การบริหาร  ๔. การบริหาร  ๕. การบริหาร 

วัชรี บูรณสิงห์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๔๙.) 

ทางปฏิบ ัต ิการ เป ็นกระบวนการบริหารดำเน ินการใน
สถานการณ์ที่บุคลต่อบุคคลกำลังมีปฏิสัมพันธ์กันหรือร่วมทำ
ปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 

 

 
๒๒ สุพิณ เกชาคุปต, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๔), หน้า ๙๒-๙๓.   



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ การบริหารจัดการเชิงพุทธ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Abramson, Mark A.,  
(1996, p. 14.) 

ผู้บริหารจะต้องเน้นและให้ความสำคัญแก่บุคคลและเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากบุคลากร 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกจิ,  

(๒๕๔๙, หน้า ๓๙. ) 

องค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ 

ประการ ที่เรียกว่า POCCC 

สุพิณ เกชาคุปต,  

(๒๕๔๔, หน้า ๙๒-๙๓.) 

(Participation Management) เป็นแนว ทางการบริหาร ที่

เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน

และการตัดสินใจในงานต่าง ๆ 

 
๒.๑.๔ ระบบของการบริหารจัดการ 
การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบ อย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และ

ทฤษฎีที่พึงเช่ือถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบรหิาร โดยลักษณะนี้ 
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ ( Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา 

สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
การประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) นักวิชาการและผู้บริหารที่สำคัญได้เสนอ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ หรือภาระหน้าที่ในการบริหารที่แตกต่ างกันไว้ 
ดังนี ้

การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนผู้อื่น และนักบริหารมี
หน้าที ่ วางแผน จัดองค์การ แต่งตั ้งบุคคล อำนวยการ และความคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพื ่อให้
ดำเนินงานเป็นไปทางเดียวกันเพื่อสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ 
วิธีการบริหารต่าง ๆ ที่ใช้กันพอสรุปได้ ๓ ลักษณะ แต่ที่ดีที่สุด คือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็น
สำคัญ โดย ยึดเอาความสำเร็จเป็นพื้นฐานทำงานให้สำเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง 
และยินดีรับคำแนะนำจากทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ทั้งนำ้ใจคนและผล
ของงาน วิธีนี้ เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือ ใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ"๒๓ 

 
๒๓ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประย ูร ธมมจิตโต) , คุณธรรมสำหรับนักบร ิหาร , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒-๓.  



๒๔ 

 

จะเห็นได้ว่า กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ คือ๒๔ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ

ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การ
พัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องคำนึงถงึนโยบาย (Policy) เพื่อให้แผนงาน
ที่กำหนดข้ึนไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดำเนินงาน 

๒. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทำงานเพื ่อให้งานต่างๆ
สามารถดำเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ 
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทำงานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทำให้การทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปด้วยดี 

๖. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื ่อการดำเนินการ
เป็นไปด้วยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทำการประสานงานดีขึ้น และดำเนนิการ
แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาข้ึน 

๗. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทกุ
ฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่สำคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

๘. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ 
เพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ 
ผู ้บริหาร และสมาชิกของหน่วยงาน ได้ทราบความเคลื ่อนไหวของการดำเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งโดยทั่วไป การรายงาน จะหมายถึง 
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม ผู้บังคับบัญชา
และผู้ร่วมงาน ความสำคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

 
๒๔ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒.   



๒๕ 

 

๑๐. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธี ในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงิน ตลอดจนการใช้งบประมาณ ในการ
ควบคุมงาน 

นอกจากนั้นกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
๑. การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการกำหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 

เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒. การจัดองค์การ หมายถึง กำหนดอำนาจหน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
๓. การนำ หมายถึง ความพยายามทำให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๔. การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้

ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง๒๕ 

การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่สำคัญ ๔ ประการ คือ๒๖ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและกำหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สำหรับงานแต่ละอย่างคือ
ต้องมีการกำหนดวิธีการทำงานที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้สามารถทำงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของการ
รู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการทำงานที่ถูก
วิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ทำ 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี ่ยวกับวิธีการทำงาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานน้ี คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทำงานใหม่ที่ได้กำหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการทำงานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงข้ึน 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจำกับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่

 
๒๕ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑.   
๒๖ ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗ – ๔๘.   



๒๖ 

 

ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้นจากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มี
หลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมี
บทบาทเป็นจุดกลางของปัญหา และความสำเร็จของกลุ่มทีจ่ะต้องรับผดิชอบนำเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกบั
ประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์ และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สดุสำหรบักลุม่ ให้ดีข้ึน
และมากข้ึนเรื่อย ๆ 

การบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้๒๗ ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบรหิาร 
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม หรือ
งานรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญ เกี ่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ ่งประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทำการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกำหนดข้ึนเป็นแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการทำงานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจาต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่าง ๆ  ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระทำให้ผลสำเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลง ในการทำงานของคนงาน และองค์การที่มีอยู่
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดทั้งข้ึนและล่อง นอกจากนี้ยังต้องทำ
การประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจำอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสม ก็จำเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงกำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนก็เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำ 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และกำกับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกำกับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ทำไปนั้นสามารถเข้ากันได้ กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว ได้กำหนดหลักการ 
ในการบริหารจัดการขึ ้น ๑๔ ประการ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเพิ ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ 

 
๒๗ Rice, Alan., Human Resource Management, In a Business Context, 2  editions, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110.   
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๑) การแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) คนงานควรจะได้รับการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้น ให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น ซึ่ง
หลักการนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒)  อำนาจหน ้ าท ี ่ และความร ับผ ิ ดชอบ ( Authority and Responsibility) 
ความสำคัญของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่แบบเป็นทางการ ได้มาจากตำแหน่ง
หน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอำนาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความ
ชำนาญงานของบุคคล (Expertise) และความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) ความมี
คุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนำ (Leading) และสร้างความผูกพัน 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู ้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) คำสั ่งสองคำสั ่ง (Dual 
Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุม
สองคนได้ให้คำสั่ง กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทำให้เกิดการสับสน ในบางสถานการณ์ คำสั่ง
สองคำสั่งนี้ ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และทำให้เกิดการสับสน ในลำดับข้ันของอำนาจ
หน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอำนาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร ในระบบผู้บังคับบัญชาสองคน จะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึก ของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ และอาจไม่ให้ความร่วมมือ ในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่เช่ือฟัง 

๔) สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจำกัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจำนวนของระดับในลำดับขั ้นของการบริหาร
จัดการ จำนวนที่ดีที่สุดในลำดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้า ในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจำกัดจำนวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลง จะทำใหป้ญัหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั ้นการบังคับบัญชา โดย
ผู ้บริหารในระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชา แต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอื่น ๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น สำหรับการทำงานข้ามแผนกหรือ
การทำงานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้นำของแตล่ะทีม 

๕) การรวมอำนาจ (Centralization) เป็นการรวมอำนาจของการบังคับบัญชา ไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอำนาจหน้าที่ จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
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บัญชา แต่เป็นการกำหนดว่า ควรมีการรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไรและมีการ
กระจายอำนาจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกำหนด
แผนในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการ
วางแผนจะทำให้ขาดประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่ม หรือ
กิจกรรมของบุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผ ู้บริหารระดับสูงทำงานเป็นทีม ร่วมกับกลยุทธ์ของ
องค์การ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลาง ที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากร
ขององค์การอย่างไรเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่
ละกลุ่ม ต้องมีจุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice) 
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สำหรับสมาชิกทุกคน ภายในองค์การ
ซึ่งในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการ ความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียม
กัน 

๘) การออกคำสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพื่อแสดงให้เห็นถึงตำแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่า ตำแหน่ง
ของพนักงานแต่ละคน อาจจะมีการเลื่อนข้ันได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจ
มาก ขึ ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื ่องจากทรัพยากรมนุษย์ ถือว่ามีความจำเป็น ที ่จะต้องให้การ
ฝึกอบรม(Training) และการพัฒนากำลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะกำหนดตำแหน่ง
หน้าที่สำหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตน 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคล ในการกระทำสิ่ง ต่าง ๆ 
โดยปราศจากการสั่ง การจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี ้นับถือว่า เป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองคก์าร
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทำให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีวัด 
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง การ
เชื่อฟัง (Obedience) อำนาจ (Energy) คำขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความ
นับถือออกมา สำหรับอำนาจของผู้บงัคับบญัชา ความมีระเบียบวินัย เป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกบั
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและทำงานอย่างเข้มแข็ง
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัย จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้นำ ภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหาร ในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัล ประกอบด้วย
โบนัสและแผนการแบ่งกำไร เป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน มีความสำคัญอย่างมาก ต่อความสำเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรม ทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่ม
โดยการให้รางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทำได ้

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความสำคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทำงานเป็นทมีเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถ ในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาว เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ใช้อธิบายการประสบความสำเร็จ
ของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓) ผลประโยชน์ส ่วนตัว มีความสำคัญน้อยกว่า ผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังดำเนินกิจการอยู่
จะตอ้งมีการกำหนดผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู ้ส ึกร่วมกัน ของสมาชิกภายใน
องค์การที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอำนาจหน้าที่
ตามลำดับขั้นภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็น
ส่วนประกอบสำคัญในการที่ทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถ
บรรลุผลสำเร็จได้ หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ที่สำคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูง ก็จะทำให้องค์การมี
ความแข็งแกร่ง เพราะว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็น
ผลสำเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะทาให้ผู้ปฏิบัติได้ทางานจน
สำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว และกิจกรรมความร่วมมือของกลุ ่มต้องการ
ประสบความสำเร็จต่อส่วนรวม 



๓๐ 

 

อย่างไรก็ดี หลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า POSDCORB Model มีรายละเอียด
ดังนี๒้๘ 

๑. P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งต้องคำนึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้แผนที่กำหนด
ข้ึนมีความรอบคอบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 

๒. O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความชำนาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงาน ขนาด
ของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กันไป 

๓. S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าทำงาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอ
จะทำให้งานสำเร็จได้ 

๔. D - Directing (การสั่งการหรืออำนวยการ) เป็นการกำกบัดูแล สั่งงานผู้ใต้บังคับบญัชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้นำ การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๕. Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล ที่มี
สวนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ำกว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

๖. R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการนำเสนอผลสัมฤทธ์ิ ของการ
ปฏิบัตงิานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ  โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๗. B – Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติ 
งานโดยใช้วงจรงบประมาณ 

แนวคิดใหม่ของนักบริหาร คือ ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจะประสบความสำเร็จได้ คนในองค์การ
ต้องร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การทำงานต้องเป็นทีม (Team) และการบริหาร
ต้องจัดเป็นระบบ (System) ข้ันตอนการทำงานต้องสัมพันธ์กัน กลุ่มนักวิชาแนวคิดน้ีจึงได้เสนอ 

๑. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
๒. ทฤษฎีการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective :MBO) 

 
๒๘ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๘๖.   
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๓. ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ (Organization Development :OD) 
๔. ทฤษฎีการบริหารงานตามสถานการณ์ (Situational or Contingency approach) 
Modern Management มีดังนี ้
การบริหารจัดการสมัยใหม่และการทำงาน ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา ปรัชญา สร้าง

ทฤษฎีชีวิตทางด้านองค์การข้ึน คือ 
๑. องค์การ เป็นโครงสร้างทางสังคม (Social structure) เป็นที่รวมของกายภาพ ชีวภาพ 

บุคคล และสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อน และมีพลวัต (แรงและผลของแรง) 
๒. การบริหาร จัดการต้องเป็นไปทั้งระบบ (wholes) มากกว่าเป็นส่วนๆ (piece by 

piece) ดังเช่นนักทฤษฎีสมัยก่อน เขาได้เน้นเรื่องราวทางด้านจิตวิทยาองค์การ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทฤษฎี
การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

๓. พฤติกรรมศาสตร์ (Behavior science) มีความเห็นว่า คนคือหัวใจของการผลิต 
เทคโนโลยี กฎที่ทำงานหรือมาตรฐาน ไม่ได้เป็นหลักประกันผลงานทีด่ีเสมอไป แต่ผลงานที่ดีจะมาจาก
การจูงใจคน 

๔. ระบบ (System) หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพากัน และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น
ร่างกาย 

๕. ระบบบริหารจัดการ (Management system) หมายถึงส่วนต่าง ๆ จำนวนหนึ่งที่
สัมพันธ์และข้ึนอยู่ต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ให้
สำเร็จตามความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความสามารถ และความอ่อนไหว ใน
ความรู้สึกของผู้บริหาร จะช่วยให้พนักงานมีความร่วมมือนำไปสู้ผลผลิตที่สูง และจะต้องบริหารทั้ง
ระบบไม่เพียงแต่มนุษยสัมพันธ์เท่านั้น 

๖. การสื ่อสาร (Communication) เป็นส่วนสำคัญขององค์การ เพราะจะเชื ่อมโยง
ช่องว่างระหว่างความยินดีที่จะรับใช้กับเป้าหมายขององค์การ ความยินดีที่จะรับใช้ของเอกบุคคลการ 
สื่อสารข้อมูล 

เป้าหมายขององค์การ รูปแสดง ระบบความร่วมมือ ถ้าต้องการสิ่งที่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ 
ต้องทราบส่วนย่อยต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยนั้น เห็นว่าโลกประกอบด้วยระบบต่าง ๆ  
มีลำดับชั ้น จากระบบเฉพาะเจาะจง ไปสู ่ระบบที่มีลักษณะทั่วไปนอกจากจะมองเป็นระดับแล้ว 
องค์การยังแบ่งเป็นระบบปิด (Closed system) คือ ระบบที่พึ ่งตนเองได้ และระบบเปิด (Open 
system) คือระบบที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด 

การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น (Japanese Practice in Management) หลังสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก มีบริษัทต่างหันมาสนใจรูปแบบการ
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บริหารแบบญี่ปุ่น แต่การบริหารจัดการแบบนั้น ไม่สามารถนำไปใช้ได้หมดกับทุกชาติ ทั้งนี้พบว่า
พื้นฐาน ประเพณี วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ไม่เหมือนกับชาติอื่น ดังนี้ 

๑. ปัจจัยพื้นฐานของการบริหาร 
๑) ลัทธิกลุ่มนิยม เป็นลักษณะเด่น นิยมทำงานเป็นทีม กลุ่มลงมติ สมาชิกมีความสุข

เมื่อได้มีส่วนร่วมในงาน ช่วยเหลือ ประสานงาน ทุกอย่างมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ 
๒) สังคมญี่ปุ ่นมีลักษณะเด่น เป็นเกาะ เกิดความเข้าใจกัน เชื ่อถือกัน ลักษณะ

องค์การมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ง่าย ไม่เป็นทางการ 
๓) มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔) เน้นทำงานกลุ่ม 
๕) การตัดสินใจโดยการลงมติ ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ให้ผู้บริหารพิจารณา ส่วนที่ ๒ 

ตัดสินใจ 
๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน 
๗) ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีแก่พนักงาน 
๘) เป็นองค์การแบบง่าย และมีความยึดหยุ่น 
๙) การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
๑๐) บริษัทเป็นฐานลัทธิ สหภาพแรงงาน 
๑๑) มีความจงรักภักดีต่อบริษัท 

๒. ระดับชาติ 
๑) ศาสนาชินโต ไม่มีศาสดา ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นพี่น้องกัน และไม่มีใครอยากเด่น 
๒) การยึดถือดอกไม้ประจำชาติ คือดอกซากุระ เป็นลักษณะดอกไม้ที่เผชิญกับดินฟา้

อากาศ อดทน ออกดอกพร้อมกัน และร่วงพร้อมกัน 
๓. ระดับคณะกรรมการทั้งรัฐ/เอกชน 

๑) ถือว่าทุกคนในองค์การเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 
๒) มุ่งสร้างสัมพันธ์ของคนในองค์การให้กระชับ แน่นแฟ้น สามัคคี 
๓) มีความไว้วางใจกันและกัน สมาชิกมุ่งสร้างความเจริญ ทำกำไรให้องค์การ 
๔) ผู้บริหารและสมาชิกทุกคนยอมสละความสุขส่วนตัว เพื่อมุ่งสร้างความเจริญแก่

องค์การ 
๔. ระดับผู้นำ 

๑) ผู้บริหารเห็นว่าสมาชิก/ลูกน้อง เป็นลูกหลานต้องดูแล 
๒) ผู้บริหารอยู่กับลูกน้องด้วยความเข้าใจ ไม่ใช้อำนาจ 
๓) ผู้บริหารมองคน และความคิดของคน สำคัญกว่าเทคโนโลยี 
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๔) ผู้บริหารเช่ือว่าการใช้อำนาจในการปกครองนั้นไม่ดี เป็นการทำลายความคิดของ
ลูกน้อง 

๕) การตัดสินใจในการทำงานใช้การตัดสินใจเป็นกลุ่ม 
๖) ผู้บริหารมักแต่งตั้งจากระดับล่างขึ้นมา 
๗) ผู้นำขอบคุณลูกน้องที่ทำให้งานสำเร็จ ด้วยความเหนื่อยยาก 
๘) ความสำเร็จและความล้มเหลวข้ึนอยู่กับผู้นำว่าเห็นคุณค่าของลูกน้องเพียงไหน 

๕. ระดับสมาชิก/พนักงาน 
๑) ทำงานหนัก และมีมานะอดทน 
๒) คนญี่ปุ่นถือว่าการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องปกติ ไม่คอยปัดแข็งปัดขา กลั่นแกล้ง 

อยากเด่นคนเดียว 
๓) ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Situation or Contingency Approach) 

ทฤษฎีนี้ เริ่มนำมาใช้ใน ค.ศ. ๑๘๗๐ ด้วยนักวิชาการ ไม่เห็นด้วยกับการมีกฎเกณฑ์ หรือมีหนทาง
เดียวในการปฏิบัติงาน ทฤษฎีนี้เห็นว่า การบริหารจัดการย่อมขึ้นกับสถานการณ์ เป็นลักษณะทฤษฎีที่
ปรานีปรานอม ระหว่าทฤษฎีระบบเปิดกว้าง และเป็นนามธรรม กับความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติงาน
ข้ึนอยู่กบัแต่ละสถานการณ์โดยเฉพาะ และไม่มองกว้างเหมือนทฤษฎีระบบ 

ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ เป็นวิธีวิเคราะห์ที่กระทำในระดับที่เหมาะสม สามารถ
พิจารณาปัญหาได้ดี ไม่กว้าง หรือเฉพาะจุดเกินไป มีความสมดุลระหว่างหลายๆ  ด้าน คือสามารถ
พิจารณาปัญหาได้กระจ่างและง่าย สามารถใช้หลักวิชาอย่างถูกต้องเหมาะสม และยังสามารถ
พิจารณาสิ่งที่ยุ่งยาก สับสนไม่ชัดเจน ไปพร้อมกัน ทฤษฎีนี้สามารถรับรู้ปัญหาที่ยุ่งยากสับสน ช่วยใน
การเช่ือมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็นศาสตร์ วิชาการสามารถนำไปสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยตรง ช่วย
ให้ผู้บริหารเข้าใจว่าจะใช้เทคนิคอะไร อย่างไรจึงจะให้องค์การบรรลุผลสำเร็จ๒๙ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการบริหารจัดการ เป็นทฤษฎีในเชิงปริมาณหรือบริหารศาสตร์ แนวคิด
ตามสถานการณ์ และแนวคิดสมัยใหม่ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้นประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์การ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงาน การรายงานผล  และการงบประมาณ ที่
ผู้บริหารทุก ๆ องค์การจะต้องมีเพื่อให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ทำงานซึ่งแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการดังกล่าวนี้สำคัญยิ่งสำหรับบุคคลผู้ทำหน้าที่บริหาร 
เพราะจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งใจไว้ได ้

 
 

๒๙ Nova Bizz, การบร ิหารจ ั ดก ารธ ุ รก ิ จ  :  ทฤษฎ ีการบร ิ ห ารสม ั ยใ ห ม่ , [ออนไลน ์ ] , 
http://www.nova Bizz. net/management-102.html, [๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ ระบบของการบรหิารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมมจิตโต),  
(๒๕๔๑, หน้า ๒-๓.) 

การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบ อย่างเป็นระบบ 
คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเช่ือถือได ้

พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล,  
(๒๕๔๒, หน้า ๖๔-๗๒.)   

จะเห็นได้ว่า กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ 
ประการ คือ ๑. การวางแผน  ๒. การจัดการ  ๓. การจัดคนเข้า
ทำงาน  ๔. การตัดสินใจ ๕. การสั่งการ  ๖. การควบคุม  ๗. 
การร่วมมือประสานงาน  ๘. การสื่อข้อความ  ๙. การรายงาน
ผล ๑๐. การงบประมาณ 

วิโรจน์ สารรัตนะ,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑.)   

การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัต ิในทิศทางที ่จะทำให้
บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย 

ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗–๔๘) 

การบริหารที่มีหลกัเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มหีลกัเกณฑ์ซึง่มี
พื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่สำคัญ ๔ ประการ  

Rice, Alan.,  
(2004, p. 110) 

การบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ ๑. การวางแผน  ๒. การ
จัดองค์การ ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ ๔. การประสานงาน ๕. 
การควบคุม 

Nova Bizz,  
[๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

การบริหารจัดการสมยัใหม่และการทำงาน ความรู้ทางด้านสังคม
วิทยา ปรัชญา สร้างทฤษฎีชีวิตทางด้านองค์การขึ ้น คือ  ๑. 
องค์การ  ๒. การบริหาร  ๓. พฤติกรรมศาสตร์  ๔. ระบบ  ๕. 
ระบบบริหารจัดการ  ๖. การสื่อสาร 

ศิริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ,  

(๒๕๔๕, หนา้ ๘๖.) 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำใหส้ิ่งต่าง ๆ ได้รับการ

กระทำจนเป็นผลสำเร็จ หลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า 

POSDCORB  

 
 
 
 



๓๕ 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาล จากเอกสารทางวิชาการที่ 
หลากหลาย จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ตามลำดับ ดงันี ้

๒.๒.๑ ความหมายของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และ

ประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
คุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้๓๐ โดยนัยนี้ ธรรมาภิบาล คือ ประชารัฐ ซึ่งหมายถึง 

๑. ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๒. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบรหิารมคีวามแข็งแกร่ง
มีประสิทธิภาพ สะอาดโปร่งใส รับผิดชอบหรือ 

๓. ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดี หรือการปกครอง หรือการบริหาร
ที ่เป็นธรรมโดยจะมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ความโปร่งใส (Transparency) การตรวจสอบได้
(Accountability) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๑ 

ธรรมาภิบาลเป็นผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้กระทำลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้โดยสาระธรร
มาภิบาลหรือ Good Governance คือองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการจัดการอย่างมปีระสทิธิภาพเพือ่ให้
แนใ่จว่านโยบายที่กำหนดไว้จะไดผ้ล หมายถึงการมีบรรทัดฐาน๓๒ 

ธรรมาภิบาล เป็นกลไกของรัฐ ที่มุ่งความดีงามความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายสูงสุด ความ
มั่งค่ังของรัฐมีไว้เพื่อกระจายทรัพย์ไปสู่คนทุกหมู่เหล่า ไม่ให้เดือดร้อนด้วยเรื่องการอุปโภคบริโภคใน
นโยบายเรื่องเศรษฐกิจนั้น ต้องได้ทรัพย์มาด้วย ความชอบธรรม และมีส่วนเกื้อกูลประชาชนการใช้
ทรัพย์ก็ต้องใช้โดยธรรม มุ่งสิ่งที่เป็นธรรมเป็นความดีสนับสนุนให้คนเป็นคนประพฤติดี คนควรบูชา

 
๓๐ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

สายธาร, ๒๕๔๑), หน้า ๑๗. 
๓๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร :

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หนา ๑๙-๒๐. 
๓๒ อานันท์ ปันยารชุน, ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๕๔. 



๓๖ 

 

ความดีไม่ใช่ทรัพย์ ด้วยเหตุน้ีธรรมาภิบาลจึงมุ่งเนน้ สร้างคนให้มีคุณงามความดี ให้บูชาคุณงามความ
ดีมากกว่าจะเน้นระบอบการปกครอง๓๓ 

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการ
บา้นเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได้ระบุหลักการของ คำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึง  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่าย ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ยั่งยืนและเป็นส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุมกันแก่ประเทศเพือ่
บรรเทาป้องกันหรือแก้ไข เยียวยาภาวะวิกฤต ภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรูส้กึถึง
ความยุติธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทยและ
กระแสโลกปัจจุบัน๓๔ 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนของสังคม
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรคกอ่
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดำรงอยู่ร่วมกัน อย่าง
ส ันติ ตลอดจนมีการใช้อำนาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั ่นคงยั ่งยืน และมี
เสถียรภาพ๓๕ เป็นกลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหารที่มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด 
โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้ความสำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด่านหลัก๓๖ 

ธรรมาภิบาลเป็นระบบโครงสร้างกระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของรัฐซึ่งเป็ นการ
บริหารจัดการที่ดี๓๗ เป็นการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์  เพื่อการ

 
๓๓ ปรีชา ชางขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๓. 
๓๔ สถาบันพระปกเกล้า, ธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๔), หน้า ๘.   
๓๕ ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี  ภู่ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๓๖ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๕๔. 
๓๗ บวรศ ักด ิ ์  อ ุวรรณโณ , การสร ้ างธรรมาภ ิบาล (Good Governance) ในส ั งคมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : วิญญููชน, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 



๓๗ 

 

บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของชาติบ้านเมือง และยังหมายรวมไปถึงกระบวนการ ความสัมพันธ์และ
สถาบันต่างๆที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน ซึ่งประชาชนพลเมืองใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางในการ
บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวของกับชีวิตประเทศซึ่งมีองค์ประกอบรว่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
สร้างหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ การรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปราบปรามทุจรติและการประพฤติ
มิชอบ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย กรอบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม๓๘ 

ธรรมาภิบาล มีหลากหลายความหมาย เช่น ในต่างประเทศใช้คำว่า Good Governance
มีความหมายตามกลุ่มผู้ใช้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มธรรมาภิบาลอำนาจนิยม กลุ่มธรรมาภิบาลเสรี
นิยม และกลุ่มธรรมาภิบาลชุมชนนิยม แม้จะแตกต่างดา้นกรอบความคิดแต่ทุกกลุ่มมีเป้าหมายตรงกนั
ที่จะนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้นการ
เร่งรัดหาข้อยุติสำหรับกรอบความ หมายของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิดเพื ่อสร้าง
หลักการที่ชัดเจนและมีเอกภาพ ซึ่งจะเป็นกรอบแม่บทในการสร้างตัวชี้วัดที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่อง
จำเป็น ส่วนการเรียนรู้การใช้ธรรมาภิบาลจากต่างประเทศ และนำสาระที่เป็นข้อดีมาปรับใช้ย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลแม่ในบางกรณีอาจมีข้อจาํกัดเกีย่วกับลักษณะบางประการ
ของวัฒนธรรม ไทยที่ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย แต่ก็อาจผ่อนคลายปัญหา
ดังกล่าวไดโ้ดยมี การปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับข้ันตอน
การวิเคราะห์ ความจำเป็นในการสร้างตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลและวงจรการสร้างตัวช้ีวัดแล้ว ควรที่จะนำ
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดการจัดทำฐานข้อมูลของตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะการทบทวนจัดหมาดหมู่ตัวชี ้วัด และการคัดเลือกดัชนีกลางของตัวชี ้วัดที ่เหมาะสม
โครงสร้างคณะทำงาน การสร้างตัวชี้วัดเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ต้องมีขนาดกะทัดรัดประกอบด้วย
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญ เพื่อผลักดันให้มีการนำหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ให้มีผลทางนโยบาย และภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง๓๙ 

สรุปไดว่้า ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นกลไกในการบริหารงานของภาครัฐใน
ทุก ๆ ด้านโดยชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ของสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศ
มีพื้นฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้านกฎหมาย มีเสถียรภาพมีโครงสร้างการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 

 
๓๘ มหาธีร์ โมฮัมเหม็ด อ้างใน ไชยวัฒน ค้ำชู , การบริหารการปกครองที ่โปร่งใสด้วยจริยธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : น้ำฝนการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘. 
๓๙ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๕๒. 



๓๘ 

 

๒.๒.๒ ความเป็นมาของธรรมาภิบาล 
แนวคิดเรื ่อง Governance ได้ปรากฏมาตั ้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัย

โบราณ มาจากศัพท์ของ คำว่า Kubernan ที่บัญญัติโดยปราชญที่ชื ่อ Plato ซึ ่งก็คือระบบการ
ปกครอง (System of Governing) คำว่า Gubernare ซึ่งหมายถึง Rulemaking or Steering การ
กำหนด หรือถือหางเสือในการปกครอง แต่เดิมในภาษาอังกฤษคำนี้หมายถึง รัฐบาล (Government) 
ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) ซึ่งก็คือ การจัดการปกครอง 

ปัจจุบัน ทั้งในด้านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือว่า Governance 
หรือการจัดการปกครองเป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่
สำคัญคือ การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิด Governance เป็นประเด็นสำคัญใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบระหว่างรัฐกับภาคเอกชน หรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจ และ
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม๔๐ 

แนวคิดธรรมาภิบาลทำหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินงานที่เช่ือมโยง
กันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเน้นความจำเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจร ิงจ ัง และต่อเนื ่องเพื ่อให้ประเทศมีพื ้นฐานระบอบ
ประชาธิปไตย ที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย เสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน๔๑ 

แนวความคิด Governance ได้มีการศึกษากว้างขวางขึ้น และคำนี้ก็ถูกนำมาใชกันอย่าง
แพร่หลายในวงการ และองค์การเครือข่ายของธนาคารโลก โดยในระยะแรก ๆ  ธนาคารโลกกำหนด
ความหมายตามกรอบความคิดของการดำเนินงานที่เกี ่ยวกับขอบเขตของธนาคารโลกว่าด้วย
Governance and Development  ดังนั้น คำว่า Governance จึงเป็นที่เข้าใจกันว่า หมายถึง การ
กำหนดกลไกอำนาจของ ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรทั ้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื ่อให้เก ิดการพัฒนาในระยะ เร ิ ่มแรกนั ้นธนาคารโลกได้ พยายามอธิบายความหมายของ 
Governance ว่าครอบคลุมถึงความหมาย ๓ ลักษณะ คือ 

๑. โครงสร้างและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) 

 
๔๐ พระจักรพงษ์ กิตฺติภทฺโท, “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล : 

กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดกาเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๐-๓๑. 

๔๑ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐. 



๓๙ 

 

๒. กระบวนการ และขั ้นตอนที่ผู้มีอำนาจในการเมืองใช้ในการบริหารทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาประเทศ 

๓. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบาย
อยา่งมีประสิทธิผล๔๒ 

ความคิด Governance หรือ ธรรมรัฐ จึงเป็นการมอบอำนาจการเมืองการปกครองแบบ
ใหม่ที่แข็งทื่อตายตัว แต่ให้ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนและให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้นแนวคิด
ธรรมรัฐ คือ การเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารและการปกครองโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซึ่ง
กระบวนการนี้ทำให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดี
ซึ่งแนวคิดนี้ เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว่า ระบบราชการที่ล้าหลังทุกส่วนต้องการการปฏริูปต้องมี
การปรับ โครงสร้างราชการให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และประชาชนต้องการให้มกีาร
ตรวจสอบ โดยสื ่อมวลชนและนักวิชาการในการสร้ างธรรมาภิบาล โดยกระบวนความสัมพันธ์
(Interactive Relation) ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทำ
ให้การบริหาร ราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได ้มีความ ร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

การนำแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทย เมื ่อครั ้งแรกที่มีการอ้างถึงคำว่า
Governance ตามความหมายที่ใช้กันในวงวิชาการนั้น คำว่า Governance ถูกใช้ในหนังสือแสดง
เจตจำนงกู้เงินของประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)๔๓ ในปี ๒๕๔๐ เมื่อคราว
ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การกู้ เงินในครั้งนั้นจำนวน ๑๗.๒ พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ภายหลัง
การแสดงเจตจำนงของรัฐบาลไทยนี้เอง ที่ทำให้นักวิชาการกลุ่มต่าง ๆ เริ่มหันมาสนใจ Governance
ในบริบทของสังคมไทยมากข้ึน๔๔  ผู้ที่ทำให้คำว่า ธรรมรัฐเป็นคำที่ใช้แทนคำว่า Governance โดยให้
คำจํากัดความว่า หมายถึง การปกครองประเทศที่มีการบริหาร ที่เน้นการกระจาย อำนาจ เน้นการมี
สว่นร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนเป้าหมาย วิธีการ ทัศนคติ ของการบริหารของ
ประเทศมาเน้นที ่ประชาชนผู้รับบริการ เน้นความเป็นพลเมือง เน้นความเป็นชุมชน เน้นผลงาน
มากกว่าเนน้ผู้ผลิต ฝ่ายของผู้มีอำนาจ 

 
๔๒ เอเจอร์ แซม, ธรรมาภิบาลการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

น้ำฝน, ๒๕๔๕), หน้า ๓๑. 
๔๓ สมพงษ ์  ช ูมาก , ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่ างประ เทศ (ทศวรรษ ๑๙๙๐ และแนวโน ้ม) , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒๓. 
๔๔ ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรฐักับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น ๒, วารสารกรมประชาสัมพันธ์, ฉบับที่ ๒, 

ปีที่ ๔, (๘ มกราคม, ๒๕๔๑): ๑๐. 



๔๐ 

 

อย่างไรก็ตาม การจะเกิดธรรมรัฐได้ต้องมีการปฏิรูปสังคม คำว่า ธรรมรัฐ จึงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง โดยการเปิดแถลงข่าวเมื่อ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ เรียกร้องให้รัฐบาล นายชวน 
หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้นสร้าง ธรรมรัฐแห่งชาติ หรือ Governance โดยการระดมผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้นำ สถาบันหลักและเครือข่ายทางสังคมมาร่วมกันแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทย 

มีการใชคำว่า ธรรมรัฐ เป็นคำแปลของคำว่า Good Governance ในภาษาไทย ในช่วง
แรกดูจะสร้างความคลุมเครือมากกว่าความกระจ่างชัด ดว้ยความไม่ครอบคลุมของตัวศัพท์ที่เป็นการ
ผสมคำว่า ธรรม กับคำว่า รัฐ และต่อมาคำว่า ธรรมาภิบาล ถูกบัญญัติใช้เป็นความหมายของคำว่า
Good Governance หรือธรรมาภิบาล โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายหลัง
จากที่สถาบันฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโดยทาง
TDRI ไดก้ำหนดเรื่อง ธรรมาภิบาลในสังคมไทยให้เป็น ๑ ใน ๔ ของหัวข้อหลัก ๆ และมีข้อเสนอเพื่อ
ส่งเสริม ธรรมาภิบาลของไทยออกมา โดยนิยามธรรมาภิบาลว่า หมายถึง กฎเกณฑ์การปกครอง
บำรุงรักษาสังคมบ้านเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดีในทุก ๆ ดา้นและทุก ๆ ระดับ
รวมถึงการจัดระบบองค์การและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องค์การของรัฐและรัฐบาลที่
ไม่ใช่สว่นราชการ การบริการราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรทองถ่ิน องค์การอิสระ (Independent 
Organizations) องค์การภาคเอกชน ชมรม และสมาคมเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ นิติบุคคล ภาคเอกชน
และ ภาคประชาสังคม (Civil Society)  

และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลไทยได้บัญญัติความหมายที่เป็น ทางการของคำว่า 
Good Governance ว่าหมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและให้นิยามว่า การ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการ และฝ่าย
ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการ พัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติสำหรับการสร้างระบบบริหาร กิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยกำหนดเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยทุก
ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบนี้ได้
ระบุถึงหลักสำคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ๔๕ 

 
๔๕ เชาวนะ ไตรมาศ, การนำระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบูร

ณาการการบริหารจัดการเพื ่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค์การ , (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๑-๘. 



๔๑ 

 

๑. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎขอบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะทำให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่าน้ัน
โดย ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือ หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจำชาติ 

๓. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรบัปรงุ
กลไกการทำงานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน
อยา่งตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 

๔. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู ้และเสนอความเหน็
ในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ
ประชาพิจารณ และการแสดงประชามติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปญัหา ตลอดจนการเคารพใน
การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

๖. หลักความคุ้มคา่ เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สว่นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรคสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันไดใ้นเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน๔๖ 

ในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสรางธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย การนำระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงใน
แวดวงวิชาการได้ให้ความสำคัญต่อแนวคิดธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการกำหนดหลักการพิจารณา
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 
๑.๑) มีกฎที่จำเป็นรองรับ โดยไม่ให้กฎทำลายกฎเสียเอง 
๑.๒) มีการบังคับใช้ได ้

 
๔๖ ธีระพล อรุณะกสิกร, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒), หน้า ๘-๑๐. 



๔๒ 

 

๑.๓) ผลการใช้กฎมีความถูกต้อง โดยไม่ให้สนองเป้าหมายของผู้ถือและใช้กฎเสียเอง
เหนือกว่าเป้าหมายของกฎ 

๒. หลักคุณธรรม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 
๒.๑) มีกรอบกำหนดจรรยาบรรณที่เป็นรูปธรรม โดยไม่เพียงแตค่าดหวังเฉพาะจาก

จิตสำนึกในความมีคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเท่าน้ัน 
๒.๒) มีมาตรการกำกับควบคุมให้ต้องยึดถือปฏิบัติตาม โดยไม่เพียงแต่พึ่งพาอาศัย

เฉพาะบรรทัดฐานของข้อห้ามและความเช่ือทางศีลธรรม 
๒.๓) มีมาตรฐานพิสูจน์ความผิดกำหนดความผิดและการลงโทษ โดยไม่เพียงแตก่าร

ใช้มาตรฐานทางความรูสึกเป็นเครื่องวัดและไม่มีบทลงโทษ 
๓. หลักความโปร่งใส หลักการที่ควรพิจารณา คือ 

๓.๑) มีการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดการและข้ันตอนไหลเวียนของงานแบบเปิด
โดยออกแบบโครงสร้างและการทำหนา้ที่ขององค์การแบบเปิด ครอบคลุมทั้ง องค์การ 

๓.๒) มีการจัดระบบงาน และข้อมูลข่าวสารแบบเปด โดยการออกแบบระบบงาน
และ ข้อมูลข่าวสารแบบเปิดกระจายทั่วทั้งระบบ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

๓.๓) มีกระบวนการทำงานและกระบวนการตัดสินใจแบบเปิด โดยการออกแบบ
กระบวนการทำงานและการตัดสินใจให้เป็นแบบเปิดตลอดในทุกขั้นตอนที่สำคัญ 

๔. หลักการมีส่วนร่วม หลักการที่ควรพิจารณา คือ 
๔.๑) การเขาถึงข้อมูลข่าวสาร นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โดยการเขาร่วมใน

มิติของข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเขาร่วมในระดับของการรับรู้ 
๔.๒) การเขาถึงการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ โดยการเขาร่วมในมิติของการตกลง

ใจ ซึ่งเป็นเนื้อหาของการเขาร่วมในระดับของการกระทำหรือการปฏิบัติการ 
๔.๓) การเขาถึงการกำกับควบคุมผลกระทบ มาตรฐาน เป้าหมาย และผลกระทบ

โดยการเขาร่วมในมติของการคาดหวังผล ซึ ่งเป็นการเข้าร่วมในระดับของการปกป้องคุ้มครอง
ผลประโยชน์ 

๕. หลักความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ มีหลักประกันสามารถตรวจสอบได้
หลักการที่ควรพิจารณา คือ 

๕.๑) มีการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นพันธะสัญญาโดยวางกรอบ
ความรับผิดชอบให้มีขอบเขตชัดเจนและมีข้อผูกพันที่แนน่อน 

๕.๒) มีมาตรการกำกับควบคุมที่แน่นอนสม่ำเสมอ โดยสามารถรักษากรอบที่กำหนด
ไว้ให้ดำเนินอย่างตอ่เนื่องได้ 



๔๓ 

 

๕.๓) มีการติดตามประเมินวัดผลที่ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ โดยรักษามาตรฐานไว้ให้
อยูใ่นกรอบที่ยอมรับได ้

๖. หลักความคุมค่าหรือหลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการที่ควรพิจารณา
คือ 

๖.๑) มีการเพิ่มความสามารถในการทำงาน โดยให้มีการเพิ่มของความสามารถมี
สัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มของตนทุนที่เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่า 

๖.๒) มีการวัดการสร้างความสามารถและศักยภาพการทำงาน เพื่อผลผลิตโดยให้
การเพิ่มของผลผลิตมีสัดส่วนที่ผันไปในทางบวกตามต้นทุนในการเพิ่มความสามารถ 

๖.๓) มีการวัดเพิ่มผลผลติการทำงาน การควบคุมความเสี่ยงและการลดความสญูเสยี 
เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ที่ได้ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือ Governance ได้ปรากฏมีมาตั้งแต่อารยธรรม
การปกครองของกรีก สมัยโบราณจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล Governance
หรือการจัดการปกครองเป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญของการบริหารภาครัฐ โดยมีการเน้นบทบาทของ
การบริหารภาครัฐเป็นองค์ประกอบหลักที ่สำคัญ กระบวนการนี้ทำให้เกิดความเป็นธรรม ความ
โปร่งใส ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้มีการกำหนดเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๒ โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตาม
ระเบียบนี้ ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มคา่ 

๒.๒.๓ องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.

๒๕๔๒ ระบุว่า หลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มี ๖ ประการ ได้แก่ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม
ค่า๔๗ โดย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 

 
๔๗ สำนักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสรางระบบบริหารกิจการบ้านเมือง 

และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 



๔๔ 

 

ก. หลักนิติธรรม 
นิติธรรม คือ การใชกฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของ

กฎหมายที่ใชในประเทศต้องมีความยุติธรรมและถูกบังคับใชกับคนกลุ่มต่าง ๆ อย่างเสมอภาคเท่า
เทียม กัน๔๘ 

หลักนิติธรรม หมายถึง ระเบียบและกฎเกณฑที่ใชเป็นข้อตกลงในระดับต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน โดยระเบียบและหลักเกณฑ์และการบังคับใช้เหล่านั้นต้องเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับจาก
สมาชิก และ ระเบียบและหลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องนำมาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกในหน่วยงาน
และผู้รับบริการ รวมทั้งสภาพเอื้อต้อการควบคุมและพัฒนาผู้รับบริการด้วย๔๙ 

หลกันิติธรรม ประกอบด้วย กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้อง
คนดีและลงโทษคนไม่ดี ได้มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนไป การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ไดร้ับการ ยอมรับจากประชาชน๕๐ 

ทั้งเจตนารมณ สาระ และการบังคับใชกฎหมายต้องเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อ
คนหมู่มาก ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องเสมอภาค ชัดเจน และคาดการณ์ได้๕๑ การปกครอง
ประเทศจะใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยกรอบของกฎหมายที่ใช้ ใน
ประเทศต้องมีความยุติธรรมและบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน๕๒ 

การบริหารจัดการแบบ  ธรรมาภิบาลต้องมีกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของทุก
ภาคในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์นี้อาจหมายถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่
มิได้เป็นลายลักษณอักษร เช่น กฎเกณฑทางธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมด้วย๕๓ หลักนิติ

 
๔๘ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่, รัฐสภาสาร, ฉบับที่ 

๔, ปีที่ ๙, (กันยายน ๒๕๔๑) : ๑๘.   
๔๙ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างใน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สิงห์บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี, (สิงห์บุรี : สำนักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี, ๒๕๔๓), หน้า ๖. 

๕๐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, รายงานประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร 
: สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หน้า ๒.     

๕๑ อานันท์ ป ันยารชุน , นานาทัศนะว่าด้วยการบริหาร ก ิจการบ้านเมืองและส ังคมที ่ ดี , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 

๕๒ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance),
หน้า ๒๓. 

๕๓ วนิดา แสงสารพันธ์ุ, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, ปีที่ ๘, 
(กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔): ๓๙. 



๔๕ 

 

ธรรมนี้ ความสำคัญอยู่ที ่การวางข้อกำหนด ให้ประชาชนในแต่ละสังคมยึดถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน และมีการวางข้อห้ามมิให้ปฏิบัติที่ทุกคนต้องยึดถือเหมือน ๆ  กันอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีม
กัน๕๔ 

การดำเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) คือ การพัฒนา ปรับปรงุ
แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม๕๕ หลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม เป็น
หลักที่มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจของรฐัมีหลักการ
อันเป็นสาระสำคัญ คือ หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หลักความชอบดว้ยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความ
เป็นอิสระของผู้พพิากษา หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย และหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ๕๖ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ ดังนี ้
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ หลักการสำคัญของหลกันิติธรรม 
  

 
๕๔ เจริญ เจษฎาวัลย์, ทางสู่ธรรมาภิบาล (Good Governance to Be), (นนทบุรี : บริษัท พิมพ์ดี

จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๖. 
๕๕ สุจริต นิมิตกุล, การปกครองที ่ดี (Good Governance), (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์ , 

๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 
๕๖ สถาบันพระปกเกล้า, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : บริษัท พิมพ์ดี 

จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๒๖. 

หลักนิติ
ธรรม

การคุมครองสทิธิ
และเสรภีาพ

หลกัการแบ่งแยก
อ านาจ

ความชอบดว้ย
กฎหมายทางเนือ้หา

หลกัความเป็นอิสระ
ของผูพ้พิากษา

หลกัความชอบดว้ย
กฎหมายของฝ่าย
ตุลาการและฝ่าย

ปกครอง

ความเป็นกฎหมาย
สงูสดุของ รธน.

หลกัไมม่คีวามผดิไม่
มโีทษโดยกฎหมาย



๔๖ 

 

หลักการสำคัญของหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีหลักย่อย ๆ  ที่ต้องคำนึงถึง ๗ ประการ
ดังนี ้

๑. หลักการแบ่งแยกอำนาจ คือ ไม่ให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จโดยสิ้นเชิง เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ 

๒. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คือ กฎหมายนั้นต้องระบุบทบัญญัติอย่างชัดเจน
โดยมิให้กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลบนพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย ์และต้องบังคับใช้ด้วยความเสมอภาค ไม่จำเพาะเจาะจงแก่บุคคลหนึ่ง ๆ หรือกรณีใดกรณี
หนึ่งเท่าน้ัน 

๓. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง คือ จะต้องไม่พิจารณา
พิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมกัน 

๔. หลักความชอบดว้ยกฎหมายในทางเนื้อหา คือ ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณอักษรด้วย
ความชัดเจน และมิให้มีผลย้อนหลังไปเอาโทษกับเหตุการณ์ที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้ว 

๕. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา คือ หลักประกันว่าศาลนั้นจะสามารถช้ีขาด ตัดสิน
คดีความได้โดยอิสระจากอิทธิพลภายนอกอย่างแท้จริง เป็นการคุ้มครองการกระทำของผู้ทำหนา้ที่
พิพากษาหรือตัดสิน 

๖. หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย คือ โทษที่ได้รับนั้นตอ้งเกิดจากผลของ
การกระทำที่เป็นการกระทำความผดิตามที่ระบุไว้ในกฎหมายเทา่น้ัน กล่าวคือ หากไม่มีบทบัญญัตขิอง
กฎหมายไว้แล้ว ยอ่มไม่มีความผิด จะตรากฎหมายข้ึนมาบังคับเอาผิดย้อนหลังหรือเพิ่มโทษให้สูงข้ึน
ไม่ได ้

๗. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คือ การยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย 
สูงสุด ซึ่งหากมีกฎหมายใด ที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวยอ่มไม่มีผลบังคับใช้ 

ข. หลักคุณธรรม 
คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู้สนใจพัฒนาบุคลิกภาพจะต้องสนใจฝึกฝน

คุณธรรม ให้มั่นคงในการประพฤติ ใครไม่ปลูกฝังคุณธรรม กิเลสจะเกิดข้ึน ยิ่งปลูกฝังคุณธรรมมากข้ึน
เท่าใดย่ิงมีความโนมเอียงที่จะทำความดีมากยิ่งขึ้น๕๗ 

คุณธรรม หมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแตล่ะสิ่งซึ่งเป็นทีต่ั้งแหง่ความยึดถือ เป็นไปไดท้ั้งทางดีและ
ทางร้าย คือทำให้จิตใจยินดีก็เรียกว่าคุณ ทำให้จิตใจยินร้ายก็เรียกว่าคุณ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของ

 
๕๗ กีรติ บุญเจือ, จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 

๒๕๔๒), หน้า ๘๔. 



๔๗ 

 

มัน ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยประการทั้งปวงจะอยู่เหนือความหมายของคำ ๆ นี้ ส่วนคำว่า ธรรม มี
ความหมาย ๔ อย่าง ดังนี ้

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 
ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ตอ้งเรียนรู้ 
ธรรมะ คือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติ 
ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามีหน้าที่ที่จะต้องมีหรือใช้มันอย่างถูกต้อง 
คุณธรรม คือ สมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ 

เช่น ความรักความเมตตา ความสงสาร อยากให้ผู้อื่นพน้ทุกข ์ความยินดี การวางตัวเป็นกลาง ความมี
น้ำใจ เสียสละ ความกตัญญูกตเวที ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเคารพนบน้อบ และความ
สุภาพอ่อนโยน เป็นตน๕๘ 

คุณธรรม หมายถึง ความดีสูงสุด ปลูกฝังอยูใ่นอุปนิสัยอันดีงาม อยู่ในจิตสำนึก ความรูสึก
ผิดชอบชั ่วดี อันเป็นเครื ่องหมายเหนี่ยวรั ้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื ่อสนองความ
ปรารถนา๕๙ 

คุณธรรมเป็นคุณงามความดีที่วิญญูชนพึงสำนึกในจิตใจของตน ในด้านความจริง ความดี
ความงาม และใชเป็นหลักในการดำรงชีวิต๖๐ หลักคุณธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติในการทำในสิ่งที่
ถูกตอ้ง ดว้ยความซื่อสัตย จริงใจ ยึดมั่นในความถูกตอ้งดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรมจริยธรรม ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของผู้รับบริการ สามารถยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ หลักคุณธรรม
ประกอบด้วยการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งในและนอกองค์กรลดลง
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในชาติอย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบวินัย ความซื ่อสัตยสุจริต
(Integrity) ก็เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่ง เป็นการบริหารกิจการอย่างตรงไปตรงมา ในการรายงาน
ผลการดำเนินงานต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งความน่าเชื่อถือของรายงานจะขึ้นอยู่กับความ
ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร๖๑ 

 
๕๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ 

ศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 
๕๙ พระมหาอดิศร ถิรสีโล, คุณธรรมสำหรับครู, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๕๗. 
๖๐ เทวี วัฒนา และคณะ, กรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘. 
๖๑ โสมนัส ณ บางช้าง, Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, ปีที่ 

๘, (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔) : ๔๘-๕๐. 



๔๘ 

 

หลักคุณธรรม มีหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทำผดิ
วินัย และปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยมจรรยาวิชาชีพ๖๒ ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ หลักการสำคัญของหลกัคุณธรรม 
 

หลักการสำคัญของหลักคุณธรรม ซึ่งมีหลักย่อย ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ๓ ประการ ดังนี้ 
๑. ปลอดจากการทุจริต หมายถึง ไม่มีการทุจริต หรือไม่มีการแสวงหา ประโยชน์ที่มิควร

ได้โดยชอบ ปราศจากการคอรัปชั่นหรือฉ้อราษฎรบังหลวง ปฏิบัติงานให้เป็นตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ไม่ต่ำกว่าหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 

๒. ปลอดจากการทำผิดวินัย คือ ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและวินัย
ของเจ้าหนา้ที่รัฐ ทั้งในด้านการทำงานในหน้าที่ ความสัมพันธ์สว่นบุคคล พฤติกรรมส่วนตัว และการ
สนองตอบความต้องการของประชาชน รวมถึงการลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดตามกฎระเบียบ เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ ความเจริญของประเทศ ความมั่นคงของชาติ และ
ความผาสุกของประชาชน 

๓. ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยมจรรยาวิชาชีพ ซึ่งเป็นจรรยามารยาทมี
ปรากฏอยู่ในวงการวิชาชีพทั้งหลาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตของผู้อยูใ่นอาชีพนั้น ๆ โดยไม่มี

 
๖๒ สุพล วังสินธ์, คุณธรรมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู, วารสารประชาศึกษา, ฉบับที่ ๔, ปีที่ ๑, 

(มิถุนายน, ๒๕๓๔) : ๘. 

หลัก
คุณธรรม 

ปลอดจาก
การทุจริต 

ปลอดจาก
การทําผิด 

วินัย

ปลอดจาก
การทําผิด
มาตรฐาน
วิชาชีพ



๔๙ 

 

กฎหมายบ้านเมืองมาบังคับ กล่าวคือ เกิดจากสำนึกและยอมรับร่วมกันเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ควรกระทำ จรรยาวิชาชีพจึงเป็นอุดมคติที่สุงกว่ากฎหมาย ซึ่งจรรยาวิชาชีพหรือนิยมจรรยาวิชาชีพ
หรือจรรยาบรรณนี้ มีองค์ประกอบในด้านผลลัพธ์หรืออรรถประโยชน์ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านการยึดมั่น
คำสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา และการทำงานตามขั้นตอน 

ค.  หลักความโปร่งใส 
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการทำงาน กฎเกณฑกติกาต่าง ๆ ที่

เปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างอิสระ (Free Flow of 
Information) ประชาชนสามารถเขาถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ๖๓ เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานขององค์กรทุก ๆ  องค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สาระสำคัญอยู่ที่การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก และมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องในการ
ดำเนินงาน๖๔ 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเปิดเผย การดำเนินงาน และรายงาน
ทางการเงินของกิจการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ มีความชัดเจนและเรียบง่าย๖๕ และเป็นการ
พิจารณาที่การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับนโยบาย กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์กติกา และความตั้งใจจรงิ
ในการบริหารงานของรัฐต่อสาธารณชน มีความเป็นอิสระในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง หรือการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
และรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึง ความทันสมัย
ของข้อมูล และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น ในการทำ
ธุรกิจประกอบกิจกรรมสงัคม หรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐ นับเป็นสาระสำคัญ
ที่แสดงถึงความโปร่งใสของการบริหารประเทศ๖๖ 

ธรรมาภิบาลจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้้ากระบวนการปกครองและการบริหารขาดความโปร่งใสและ 
องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสประกอบด้วย สังคมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่

 
๖๓ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , “การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่”, รัฐสภาสาร, 

ฉบับที่ ๔, ปีที่ ๙, (กันยายน ๒๕๔๑) : ๑๑.   
๖๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 

๖๕ เจริญ เจษฎาวัลย์, การตรวจสอบธรรมาภิบาลทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Governance Audit 
Theory and Practice), (นนทบุรี : บริษัท พอดี จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖. 

๖๖ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 
หน้า ๖๔. 



๕๐ 

 

ถูกตอ้ง ทันเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ สังคมต้องมีกลไกที่ตรวจสอบได้ มีกระบวนการยุติธรรมที่
เป็นอิสระ มีสื่อที่เป็นอิสระ และสังคมต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนรัฐต้องมเีหตุผลที่
สามารถ อธิบายการตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ  ได้๖๗ ความโปร่งใสจะทำให้การทุจริตและการ
บิดเบือน ผลประโยชนส์าธารณะเกิดข้ึนได้ยาก๖๘ 

หลักการบริหารราชการที่มีความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency) เป็น
การบริหารราชการที่มีความสุจริตและโปร่งใส รวมถึงการมีระเบียบและการดำเนินงานที่เปิดเผย
ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เกี่ยวของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือ
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบและติดตามผลได้๖๙ ผู้บริหารต้องมีความโปร่งใสในการบริหารไม่ซอ่น
เร้น ปิดบัง รวมทั้งต้องเต็มใจอำนายความสะดวกให้มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
สว่น๗๐ 

หลักความโปร่งใส เป็นหลักสำคัญประการหนึ ่งของหลักธรรมาภิบาลที่ทั ่วโลกให้
ความสำคัญและพยายามหาทางส่งเสริมให้ทุกประเทศบริหารกิจการบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส และ
ได้ มีการจัดตั ้งสถาบันเพื ่อความโปร่งใสระหว่างชาติ (Transparency International : TI) ขึ ้นมี
สำนักงานอยู่ที ่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน มีหน้าที ่พิจารณาจัดอันดับความโปร่งใสในการ
บริหารงานเป็นประจำทุกปี สำหรับประเทศไทย จากการจัดอันดับความโปร่งใสในปี ๒๕๔๔ อยู่ใน
อันดับที่ ๖๒ จาก ทั้งหมด ๙๑ ประเทศ เฉพาะในทวีปเอเชีย ประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสดีกว่า
เพียง ๓ ประเทศ เท่านั้น คือ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย๗๑ ความ
โปร่งใสมุ่งถึงความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่พึงมีภาระ หน้าที่รับผิดชอบ

 
๖๗ อานันท์ ปันยารชุน, นานาทัศนะว่าด้วยการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี, หน้า ๗.   
๖๘ วนิดา แสงสารพันธN, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒, ปีที่ 

๑, (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔) : ๔๒. 
๖๙ สมาน รังสิโยกฤษฏ์, การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : 

บรรณกิจ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐.   
๗๐ โสมนัส ณ บางช้าง, “Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, 

ปีที่ ๘, (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔) : ๔๘.   
๗๑ ศัลยา ประชาชาติ, “ทีดีอาร์ไอ ลอกคราบเจ้าสัวไทย บริษัทภิบาลจอมปลอม เปิดรูปแบบโกงแหลก 

ผู้ถือหุ้น”, มติชนสุดสัปดาห์, (๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔) : ๑๒.   



๕๑ 

 

ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้อง ผู้บริหารต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจนโยบาย เป้าหมาย และทิศ
ทางการดำเนินงานไดต้รงกันกับที่คาดหวังอย่างทั่วถึง๗๒ 

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานควรเริ ่มจากการสร้างความไว้วางใจซึ ่งกันและกัน การ
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีอิสระในการสื่อสาร
และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อทุกคนมีความเข้าใจก็พรอมที่จะปฏิบัติ
เพื่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป๗๓ การทุจริตเป็นเสมือนสิ่งปฏิกูลกองใหญ่ของสังคมไทย สาเหตุหลัก
ที ่ทำให้การฉ้อราษฎรบังหลวงในประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางและสะดวกง่ายดาย มาจาก
โครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่บิดเบี้ยว เพราะให้อำนาจกับรัฐบาลและนักการเมืองมากเกิดไปโดย
ปราศจากการตรวจสอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชน๗๔ 

ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมายตรงกันข้ามหรือเกือบตรงกันข้ามกับการทจุริต
คอรัปชั่น โดยที่การทุจริตคอรัปชั่นให้ความหมายในเชิงลบและมีความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความ
โปร่งใสเป็นศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้ความหมายในเชิงสงบสุข กล่าวคือ การทจุริตคอรัปช่ัน
คือ พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอำนาจที่กระทำการใด ๆ  ในลักษณะซ่อนเร้น เพื่อให้ไดม้าซึ่ง 
ประโยชน์สว่นตน ส่วนความโปร่งใสหมายถึงพฤติกรรมที่รูเ้ห็นไดอ้ยา่งชัดเจนว่าเจ้าหนา้ที่ของรัฐอาศัย 
อำนาจหน้าที่กระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

หลักการสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของ ความโปร่งใส มี ๔ ประการ คือ ความโปร่งใส
ด้านโครงสร้างระบบงาน ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ และ
ความโปร่งใสดา้นการเปิดเผยของระบบงาน๗๕ ดังแผนภาพที่ ๒.๓ ดังนี้ 

 
 

 
๗๒ สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์, “หลักการปกครองที่ดี (Good Governance) กับสภาวะแวดล้อมของ 

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control Environment)”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, ปีที่ ๘, (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๔๔) : ๕๑-๕๓. 

๗๓ นันทชาติ ศุภมงคล, “คําให้สัมภาษณ์เรื่องธรรมาภิบาลในองค์กร”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, 
ปีที่ ๘, (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔) : ๑๖. 

๗๔ วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ , คู่มือการกู ้ชาติจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันสหสวรรษ , 
๒๕๔๔), หน้า ๔๒.   

๗๕ สถาบันพระปกเกล้า, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : บริษัท พิมพ์ดี 
จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕. 



๕๒ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ หลักการสำคัญของหลกัความโปรง่ใส 
 

หลักการสำคัญของหลักความโปร่งใส ซึ่งมีหลักย่อย ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. ความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน คือ ระบบของหน่วยงาน โปร่งใสมีระบบ

ตรวจสอบภายในหน่วยงานที่เข้มแข็ง มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม รวมถึงการสนับสนุน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้การทำงานของหน่วยงาน 

๒. ความโปร่งใสด้านระบบการให้คุณ คือ การให้ประโยชนแก่บุคลากร ที ่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพสูง และมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นการให้รางวัลเพื่อ
เป็นกำลังใจ และเป็นการกระตุ้นการทำงานในหน่วยงาน 

๓. ความโปร่งใสของระบบการให้โทษ คือ การลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจังด้วย
กระบวนการที่ชัดเจน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำไปสู่การยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในปัจจุบันและที่อาจเกิดมีขึ้นในอนาคต 

๔. ความโปร่งใสด้านการเปิดเผยของระบบงาน คือ การเปิดเผยให้ได้รับรู้กระบวน การ
ทำงานทั้งระบบ ซึ่งเน้นการเข้ามาร่วมควบคุมโดยประชาชนหรือสมาคมวิชาชีพ นำไปสู่การมีส่วนร่วม
อยา่งทั่วถึง ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 
 
 

หลกัความ
โปรง่ใส 

ความโปรง่ใส
ดา้นโครงสรา้ง
ระบบงาน

ความโปรง่ใส
ดา้นระบบการ

ใหค้ณุ 

ความโปรง่ใส
ของระบบการให้

โทษ 

ความโปรง่ใส
ดา้นการเปิดเผย
ของระบบงาน



๕๓ 

 

ง. หลักการมีส่วนรว่ม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) คือ กระบวนการของการให้ผู้

อยูใ่ต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นถึงการมีส่วนช่วยในการทำงานประสาน
ความเข้าใจกันและกันอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญอย่างสร้างสรรคในการแก้ปญัหาของการ
บริหารจัดการ ที่สำคัญต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการแบ่งอำนาจหน้าที่๗๖ หลักความมีส่วนร่วม
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารงานหรอืการดำเนินการตา่ง ๆ ของหน่วยงานไดร้ับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมตัดสินใจ รวมทั้งสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ๗๗ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นบทบาท
สำคัญของการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย รวมถึง
ตัวบทกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมทั้งหมด เช่น ด้าน
การจัดการสภาพแวดล้อม ดา้นการรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ด้านสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการประชาสังคม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล นั่นคือ การรวมตัวกันจดัต้ัง
เป็นองค์กรพัฒนาสังคมต่าง ๆ  อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันปกป้อง
และดูแลสิทธิของตนเอง๗๘ 

หลักความมีส่วนร่วม ประกอบด้วยความสัมฤทธิ ์ผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการ
ประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวของหรือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็น หรือจำนวนข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานเรื่องราว
ต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม หลักความมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่ าง ๆ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากร ของชุมชนและของชาติ ซึ ่งจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก ประชาชน 

 
๗๖ สมยศ นาว ีการ , การบร ิหารโดยว ัตถ ุประสงค ์  (Management by Objective: MBO), 

(กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 
๗๗ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างใน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สิงห์บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘. 

๗๘ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 



๕๔ 

 

หลักการสำคัญของหลักการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ การรับฟังความคิดเห็น การให้
ข้อมูล การร่วมตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม ดังแผนภาพที่ ๒.๔ ดังนี้ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ หลักการสำคัญของหลกัการมีส่วนร่วม 
 

หลักการสำคัญของหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีหลักย่อย ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ๔ ประการ ดังนี้ 
๑. การรับฟังความคิดเห็น คือ การเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้

ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนย่ิงข้ึน 
๒. การให้ขอมูล คือ การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ เช่น การแถลงข่าว

เป็นต้น ซึ่งตอ้งใหความสำคัญที่องค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของการให้ข้อมูลนั้น ๆ 
๓. การร่วมตัดสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกนั

ใช้สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซอนและมีข้อโต้แย้งมาก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ 

๔. การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม คือ การสร้างความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้พัฒนาข้ึนไป เช่น ไตส่วนสาธารณะ ทำประชาพิจารณ์ หรือทำประชามติ เป็นต้น 

จ. หลักความรับผิดชอบ 
คำว่า รับผิดชอบ มีคำในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันอยู่ ๒ คำ คือ คำว่า

Accountability และคำว่า Responsibility ซึ่งกรมวิชาการได้แปลความหมายของคำทั้งสอง นี้ไว้ใน

หลกัการมี
สว่นรว่ม

การรบัฟัง
ความคิดเห็น 

การใหข้อ้มลู

การรว่ม
ตดัสินใจ 

การพฒันา
ศกัยภาพใน
การมีส่วนรว่ม



๕๕ 

 

ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ว่า Accountability หมายถึง ภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้๗๙ และ
Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำของตน คือ ทุกฝ่ายในองค์กรจะตองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกรับผิดชอบมี 
ความเข้าใจว่าต้องรับผิดชอบต่อใครบ้าง ในลักษณะใด แค่ไหน และอย่างไร เช่น คณะกรรมการบรษัิท
และผู้บริหารต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเพยีงพอแกผู่้ถือหุน้ทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคกัน หรือพนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร
ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติต่อองค์กรและลูกค้า โดยปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณ เป็นต้น ส่วน Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ องค์กรจะต้อง
กำหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ทุกคนทุกฝ่ายรู้หนา้ที่ของตนว่าต้องทำอยา่งไร และเข้าใจใน
หนา้ที่ของตนเองอย่างชัดเจน ยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทำงาน เช่น มีการกำหนดภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าต้องพิจารณากลั่นกรองงานอะไร
บางมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร เป็นต้น๘๐ 

คำว่า Accountability เป็นความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจของตนและมีเหตุผลที่
อธิบายได้ เป็นความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที ่มีต่อสาธารณชนโดยมีการจัดองค์กร การ
กำหนดกฎเกณฑ์ที่เนน้การดำเนินงานที่สนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งยังสามารถที่จะ
ถูกตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ความรับผิดชอบของข้าราชการ ในอันที่จะให้บริการต่อสาธารณะตามเป้าหมาย ที่
กำหนด 

๒. ความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคล ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มอบหมายงานเป็นการให้
สัญญาทางใจว่า ผู้ปฏิบัติงานยินดีจะกระทำหน้าที่นั้นเพื่อผู้ที่มอบหมาย  Accountability เป็นการ
ตัดสินใจกระทำการใด ๆ หรือมาตรการที่นำไปใช้ในการกระทำ ใด ๆ ตอ้งสามารถอธิบายโดยมีขอ้มูล
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรู้ไดว่้าเหตุใดจึงตัดสินใจอย่างนั้น ซึ่งเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้วผลอาจจะออกมา
ดีหรือไม่ดีก็ได ้แตบุ่คคลตอ้งรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง๘๑ 

การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องกระทำโดยมีพันธะ
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำต่อสาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น โดย

 
๗๙ กรมวิชาการ, ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔), 

หน้า ๕.   
๘๐ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อ้างใน อัจฉรา โยมสินธ์ุ, “บรรษัทภิบาลกลยุทธธุรกิจ

แบบยั่งยืน”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑, ปีที่ ๘, (กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔) : ๓๓-๓๘. 
๘๑ พร้อมรินทร์ พรหมเกิด, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง”, รัฐสภาสาร, ฉบับที่ ๔, ปีที่ 

๘, (มีนาคม, ๒๕๔๓): ๒๗-๔๘. 



๕๖ 

 

คำนึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น๘๒ เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย มีวิธีพูดง่าย ๆ
อย่างหนึ่ง คือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอลน์มาอ้าง เพราะคนชอบและรู้จักกันมาก คือวา
ทะที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน วาทะนี้คนจำไดแ้ม่น เวลาพูด
กัน คนมักมองความหมายในแง่ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้ใช้สิทธิ ไดอ้ำนาจ หรือ
ไดค้วามเป็นใหญ่ในการที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยไดม้องคือ ความรับผิดชอบ๘๓ 

หลักความรับผิดชอบ ที่มีระบุไว้ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ความ
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาของบ้านเมือง มีความ
กล้าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทำ๘๔ รวมถึงความมุ่งมั ่นและตั ้งในปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถให้บรรลุความสำเร็จ สอดคลองตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือ
ส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกต่อหน้าที ่ สังคม ประชาชน และประเทศ โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ รวมทั้งยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานดังกล่าวทั้ง
ที่เป็นผลดีและผลเสียหาย ตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน
สามารถช้ีแจงเหตุผลได้ และพร้อมตอ่การรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องกระทำโดยมีพันธะ
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำกับสาธารณชนหรือผู้มีส่วนไดเ้สียกับหน่วยงานน้ัน โดยคำนึงถึง
ผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนแก่สว่นรวมเป็นหลัก และมีจิตใจเสียสละ และเห็นคุณค่าสังคมที่ตนเองสังกัด
อยู ่ประเภทของ Accountability จำแนกตามที่มาขององค์กรที่เกี่ยวของมี ๕ ประเภท คือ 

๑. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Organizational Administrative Accountability)
ได้แก่ Accountability ที่มีตามลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชาในองค์การทั ่วไป ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใด ๆ  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ถือว่าไม่มี Accountability และมีความผิดที่ต้องไดร้ับ
โทษตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใดของผู้บังคับบัญชา หาก
พิสูจนไ์ดว่้าคำสั่งดังกล่าวนั้นขาดความชัดเจนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากไม่มีทรัพยากรที่
เพียงพอ ในการที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุผลได้ 

 
๘๒ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ อ้างใน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, “การพัฒนาประชาคมเมือง 

เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่”, รัฐสภาสาร, ฉบับที่ ๔, ปีที่ ๙, (กันยายน, ๒๕๔๑) : ๑๓.   
๘๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปย ุต ฺโต) , กระบวนการเร ียนรู ้ เพ ื ่อพัฒนาคนไปสู ่ประชาธ ิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๔. 
๘๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๒๖ 



๕๗ 

 

๒. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Accountability) หมายถึง การตรวจสอบ
ควบคุมโดยกลไกที่นอกเหนือจากกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติภายในองค์การ กล่าวคือ เป็น
กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม โดยกระบวนการของกฎหมายที่ดำเนินการโดยกระบวนการทางนิติ
บัญญัติ หรือการดำเนินการโดยศาลยุติธรรม 

๓. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (Professional Accountability) สายงานบางอย่าง
ต้องการความเป็นวิชาชีพสูง อาทิ แพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์
และนักบัญชี การปฏิบัติอยู่ภายใต้ความคาดหวังในการใช้วิชาความรู้และทักษะเฉพาะด้าน หากไม่
สามารถปฏิบัติเป็นมืออาชีพให้บรรลุผล ก็มักจะได้รับการตำหนิเตือนว่า ไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
ที่เพียงพอ การใช้ดุลยพินิจของความเป็นมืออาชีพ อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์โดยส่วนรวมใน
ทางตรงข้ามอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำ หรือการตัดสินใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น เช่น
กรณีที่ประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ.๑๙๘๖ เมื่อแพทย์เดินขบวนประทวงการตัดสินใจของรัฐบาลที่
กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล 

๔. ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) เป็น Accountability ที่
อยูภ่ายใตแ้นวความคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามนัยที่ว่านักการเมืองคือตัวแทนของ
ประชาชนซึ่งเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ จัดสรรทรัพยากร และตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ
ตามความต้องการของประชาชน โดยผ่านการดำเนินงานของระบบราชการ การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการจึงตองมี Accountability ในทางการเมือง โดยปฏิบ ัติงานตามการมอบหมายจาก
นักการเมืองที่มีอำนาจหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

๕. ความรับผิดชอบทางคุณธรรม (Moral Accountability) เป็น Accountability ที่ให้
ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลหนึ่งในการบริหารงานภาครัฐจะมีพฤติกรรมที่ผันแปรไป
ตามแรงผลักดันของศีลธรรมทีค่อยดึง และศีลธรรมที่คอยผลัก และ Accountability ของบุคคลนั้นจงึ
ขึ้นอยู่กับศีลธรรมที่คอยผลักและดันเขาอยู่  ฉะนั้น Accountability จึงเป็นผลจากทาง เลือกด้าน 
ศีลธรรมของบุคคลคนน้ัน๘๕ 

หลักความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารกิจการ 
สาธารณะ โดยความเชื่อและความสนใจหลักสำนึกรับผิดชอบในสังคมไทยนั้นมีแรงผลักดันจากทั้ง 
ภายในและภายนอก  

หลักความรับผิดชอบมีหลกัการสำคัญ ๖ ประการ คือ การบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
การมีระบบติดตามประเมินผล การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน การมีการสร้าง
ความเป็นเจ้าของร่วมกัน การมีแผนสำรอง ดังแผนภาพที่ ๒.๕ ดังนี้ 

 
๘๕ เจบบร้า และเดวิวีด ี (Jabbar & Dwivedi) อ้างใน สถาบันพระปกเกล้า , วัดระดับการบริหาร

จัดการท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๕-๑๐๗. 



๕๘ 

 

  
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ หลักการสำคัญของหลกัความรับผิดชอบ 
 

หลักการสำคัญของหลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีหลักย่อย ๆ ที่ตองคำนึงถึง ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องมีวิธีการทำงานหรือกลไกการทำงานที่

รวดเร็ว มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายและวัตถุประสงค์ รวมถึงก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด 

๒. การมีระบบติดตามประเมินผล คือ ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าหรือล้มเหลวของการปฏิบัติงาน และจะได้แก้ไขปรับปรุง หรือ
ดำเนินการใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งยังต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวของได้มีส่วนร่วมใน
การกำหนดดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของงานด้วย 

๓. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ การที ่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างชัดเจนและ
สามารถบรรลุผลได้จริง ซึ่งเป้าหมายนั้นอาจอยู่ในรูปของการวัดเชิงปริมาณ หรืออาจอยู่ ในรูปเชิง
คุณภาพก็ได้ แต่ตองมีกำหนดเวลาแน่นอนในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำงานที่
ทันเวลา 

๔. การจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน คือ การจัดการกับผู้ที่ไม่ทำงาน ไม่มีผลงานปรากฏซึ่ง
บุคคลเหล่าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ซึ่งอาจจะใช้วิธีการพูดคุยว่ากล่าว ตักเตือน พักงาน หรือ
ให้ออกจากงาน เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการแล้วมุ่งเพื่อทำให้คนกระตือรือร้นทำดี ไม่ใช่กำจัดคนไม่ดีเพียง
อยา่งเดียว 

๕. การมีการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน คือ การสร้างสำนึกรักและหวงแหนองค์กร 
ด้วยความรูสึกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจากภายใน 

หลักความ
รบัผิดชอบ

การบริหารงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

การมีระบบ
ติดตาม

ประเมินผล 

การมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจน 

การจัดการกับผู้
ไม่มีผลงาน 

การมีการสรา้ง
ความเป็น

เจ้าของรว่มกัน

การมีแผนส ารอง 



๕๙ 

 

๖. การมีแผนสำรอง คือ การสำรองแผนเอาไว้เพื ่อเตร ียมพร้อมเผชิญกับความ
เปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นได้ในอนาคต กล่าวคือ เป็นการคิดล่วงหน้าเพื ่อเผชิญหน้าหรือแก้ไข
สถานการณ์ไดอ้ยา่งทันท่วงที 

ฉ. หลักความคุ้มค่า 
หลักความคุ้มคา่ หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มอียู่อยา่งจำกัดเพือ่ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สว่นรวม รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน๘๖ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการทำกิจการ
ใด้ต้องสร้างระบบคุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standard) ควบคู่กันไป ให้มีการกำหนด ระดับ
มาตรฐานที่จะไปถึง กำหนดวิธีปฏิบัติและสร้างคู่มือปฏิบัติแล้ววัดผลประเมินผลเป็นระยะ และการ
บริหารจัดการทุกด้านต้องยึดหลักประหยัดและหลักประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดการใช้ทรัพยากร 
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่ ๒ ระยะ คือ 

๑. คุณค่าระยะยาว บรรษัทภิบาลให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ 
องค์กรมากกว่าการตักตวงผลประโยชน์ในระยะสั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
มีความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เช่น การตัดสินใจ 
ลงทุนอย่างรอบคอบเพือ่ให้ไดผ้ลตอบแทนที่คุมคา่ในระยะยาว หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น พัฒนา 
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างตอ่เนื่อง การให้ความสำคัญ กับลูกค้าด้วยการขายสินค้า
หรือให้บริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมุ่งสร้างความประทับใจให้ลูกค้า 

๒. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกด้านมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่ง
สร้างความสมบูรณ์แบบ โดยมีนโยบายชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ มีการผลักดัน และ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีการพัฒนาตนตลอดเวลา๘๗ 

หลักความคุ้มค่ามีหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การประหยัด การมีศักยภาพในการแข่งขัน ดังแผนภาพที่ ๒.๖ ดังนี ้
 

 
๘๖ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างใน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สิงห์บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี , (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗. 

๘๗ อัจฉรา โยมสินธ์ุ, “บรรษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน”, วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘, 
(กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔) : ๓๓. 



๖๐ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๖ หลักการสำคัญของหลกัความคุ้มค่า 
 

หลักการสำคัญของหลักความคุ้มคา่ ซึ่งมีหลักย่อย ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ๓ ประการ ดังนี้ 
๑. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การตระหนักถึงความมีอยู่อย่างจํากัดของ 

ทรัพยากรที่ใช้ ดังนั้น จึงต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดนั้นให้เกิดผลประโยชน์ที่มากกว่าต้นทุนที่ 
เสียไปในการนำทรัพยากรเหล่าน้ันมาใช้อย่าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

๒. การประหยัด คือ การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหรือการลดต้นทุนผลิต กล่าวคือ ทำไดโ้ดย 
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มากข้ึนในขณะที่ใช้ต้นทุนเท่าเดิม หรือคงมูลค่าของผลผลิตให้คงที่ไว้ในขณะที่ 
ต้นทุนลดน้อยลง 

๓. การมีศักยภาพในการแข่งขัน คือ ความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรหรือหน=วย
งาน อื่น ๆ ได้แก่ การมีนโยบายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการวางกลยุทธ์ิและมีความเป็นผู้นำที่สามารถพา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้ได ้กล่าวไดว่้า ศักยภาพในการแข่งขันน้ี มุ่งไป
ที่กระบวนการบริหารและความมีภาวะผู้นำของผู้บริหารหรือผู้ปกครององค์กรหรือหน่วยงานน้ัน 

หลักความคุ้มคา่เป็นการมุ่งเนน้ถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิภาพ 
มีความประหยัด และสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งนี้ หลักความคุ้มคา่มีหลักการ 
สำคัญ ๓ ประการ คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประหยัด การมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 

หลกัความ
คุม้คา่

การใชท้รพัยากร
ใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ 

การประหยดั 
การมศีกัยภาพ
ในการแข่งขนั



๖๑ 

 

สรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือการปกครองที่
เป็นธรรม เป็นหลักการการบริหารที่มุ่งเนน้หลักการ โดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริการ
งาน แตเ่ป็นหลักการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อบริหารงานแล้ว จะเกิดความเช่ือมั่นว่าจะนำมา
ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในบริบทนี้เป็นหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งระบุว่า หลักการของการบริหารกิจการบ้านเมอืง
และ สังคมที่ดี มี ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) นิติธรรม คือ การตรากฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกา
ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับและมีการยินยอมพรอ้มใจและถือปฏิบัติร่วมกนั
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ๒) คุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามโดยการ
รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม ๓) ความโปร่งใส คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ๔) ความมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ  โดยเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการเข้ามามีสว่นร่วม ซึ่งจะช่วยให้เกดิ
ความสามัคคีและความร่วมมือกัน ๕) ความรับผิดชอบ คือ การตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อยา่งดยีิง่
โดยมุ่งรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข
ได้ทันท่วงที และ ๖) ความคุ้มค่า คือ การตระหนักรู้ถึงความมีจํากัดของทรัพยากร มีการบริหาร
จัดการที่ยึดหลักความประหยัดเป็นสำคัญ 

 
ตารางท่ี ๒.๕ สรปุแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธีรยุทธ บุญมี, 
(๒๕๔๑, หน้า ๑) 

ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ 
ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, 
(๒๕๔๔, หนา ๑๙-๒๐) 

ประชารัฐ หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดี หรือ
การปกครอง หรือการบริหารที่เป็นธรรม 

อานันท์ ปันยารชุน, 
(๒๕๔๒, หน้า ๕) 

ธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือองคป์ระกอบที่
ทำให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่า
นโยบายที่กำหนดไว้จะได้ผล 

ปรีชา ชางขวัญยืน, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐๓) 

สิ่งที่เป็นธรรมเป็นความดีสนับสนุนให้คนเป็นคนประพฤติดี 
คนควรบูชาความดีไม่ใช่ทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ธรรมาภิบาลจึง
มุ่งเน้น สร้างคนให้มีคุณงามความดี 

 
 



๖๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ สรปุแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันพระปกเกล้า, 
(๒๕๔๔, หน้า ๘)  

การมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย 

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี   
ภู่ตระกูล, 
(๒๕๔๙, หน้า ๓)  

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การ
บริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการ
พัฒนาของประเทศ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 
(๒๕๔๑, หน้า ๕๔) 

ธรรมาภิบาล เป็นกลไกของรัฐทั้งการเมอืงและการบริหารที่
มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และ
รับผิดชอบ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๐) 

ธรรมาภิบาลเป ็นระบบโครงสร้างกระบวนการและ
ความสัมพันธ์ของภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชา
สังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมือง 

มหาธีร์ โมฮัมเหม็ด, 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๘) 

พื้นฐานของการสร้างหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ การ
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การปราบปรามทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๕๒) 

ธรรมาภิบาล แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มธรรมาภิบาลอำนาจ
นิยม กลุ ่มธรรมาภิบาลเสรีนิยม และกลุ ่มธรรมาภิบาล
ชุมชนนิยม 

Agere Sam (เอเจอร์ แซม),  
(๒๕๕๓, หน้า ๓๐-๓๑) 

การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิด 
Governance เ ป ็ นประ เด ็ นสำค ัญ ในการ ศ ึ กษ า ถึ ง
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน 

สมพงษ์ ชูมาก, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๒๓) 

คำว่า Governance ถูกใช้ในหนังสือแสดงเจตจำนงกู้เงิน
ของประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 

ธีระพล อรุณะกสิกร, 
(๒๕๔๒, หน้า ๘-๑๐)   

ธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ  ๑. หลักนิติธรรม ๒. หลัก
คุณธรรม ๓. หลักความโปร่งใส  ๔. หลักการมีส่วนร่วม ๕. 
หลักความรับผิดชอบ  ๖. หลักความคุ้มค่า 

เชาวนะ ไตรมาศ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑-๘) 

การวัดเพิ่มผลผลิตการทำงาน การควบคุมความเสี่ยงและ
การลดความสูญเสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ที่ได้ 

 



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ สรปุแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลกัธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สำนักนายกรัฐมนตรี, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

หลักการของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมทีด่ี มี ๖ 
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมค่า 

สำนักนายกรัฐมนตรี, 
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

หลักการของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมทีด่ี มี ๖ 
ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมค่า 

ส ำน ั ก ง านคณะกร ร มก า ร ก า ร
ประถมศึกษาแห่งชาติ , 
(๒๕๔๓, หน้า ๖) 

หลักนิติธรรม หมายถึง ระเบียบและกฎเกณฑที่ใชเป็น
ข้อตกลงในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

วนิดา แสงสารพันธ์ุ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๙) 

การบริหารจัดการแบบ  ธรรมาภิบาลต้องมีกฎเกณฑ์เป็น
ตัวกำหนดความสัมพันธ์ของทุกภาคในสังคม 

เจริญ เจษฎาวัลย์, 
(๒๕๕๒, หน้า ๔๖)  

หลักนิติธรรม ความสำคัญอยู ่ท ี ่การวางข้อกำหนด ให้
ประชาชนในแต่ละสังคมยึดถือปฏิบัติ 

สุจริต นิมิตกุล, 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓) 

การดำเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of 
Law) คือ การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมาย
ให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 

กีรติ บุญเจือ, 
(๒๕๔๒, หน้า ๘๔) 

คุณธรรมเป็นส่วนหนึ ่งของบุคล ิกภาพ ผู ้สนใจพัฒนา
บุคลิกภาพจะต้องสนใจฝึกฝนคุณธรรม ให้มั ่นคงในการ
ประพฤติ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๒, หน้า ๑๘)  

คุณธรรม คือ สมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจ

ที ่ส ูง ประณีตและประเสริฐ เช่น ความรักความเมตตา 

ความสงสาร อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 

 
 
 
 



๖๔ 

 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทพระสังฆาธิการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด เกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการ จากเอกสารทางวิชาการ

ของนักวิชาการหลากหลายท่าน จึงได้ประมวลเนื้อหาสาระไว้ดังนี้ 
๒.๓.๑ ความหมายของพระสังฆาธิการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “ความหมายของบทบาทพระสังฆาธิการ” ผู้วิจัยได้

ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู ้ทำงานคณะสงฆ์อย่างมีอำนาจเต็มตามกฎหมายและ

ครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรอืในวัด ส่วนรองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
จะมีอำนาจเต็มที่ตามตำแหน่ง ก็เพราะได้รับการมอบหมาย จึงมีบัญญัติคำว่า “พระสังฆาธิการ”๘๘ 

คำว่า “พระสังฆาธิการ” แปลตามรูปศัพท์ แปลว่า พระภิกษุผู้ทำงานโดยสิทธ์ิขาดในทาง
คณะสงฆ์ หรือ พระภิกษุผู้ทำงานคณะสงฆ์โดยมีอำนาจเต็มตามตำแหน่ง นั่นเอง ซึ่งในตัวบท หมายถึง
พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์ที่มีตำแหน่ง ดังนี้ 

๑. เจ้าคณะใหญ่ 
๒. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
๓. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔. เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ 
๕. เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล 
๖. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส๘๙ 
คำว่า พระสังฆาธิการ มาจากคำว่า “สังฆ” และ “อธิการ” แปลตามรูปศัพท์ว่า พระภิกษุ

ผู้ทำงานโดยสิทธ์ิขาดในทางคณะสงฆ์ หรือพระภิกษุผู้ทำงานในคณะสงฆ์โลกมีอำนาจเต็มตามหน้าที่ผู้
ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการดังกล่าว มีอำนาจเต็มตามกฎหมายคณะสงฆ์ กฎ มติ คำ สั่งของมหาเถร
สมาคมครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด พระสังฆาธิการจึงมีลักษณะความเป็นผู้นำใน
การพัฒนาพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด ในหมู่บ้าน และในชุมชน โดยใช้หลักธรรมะใน
พระพุทธศาสนา๙๐ พระสังฆาธิการ คือ บุคลากรทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่ระดับวัดมีเจ้าอาวาส
เป็นผู้บริหารจัดการวัด มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ทำหน้าที่

 
๘๘ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺ ฺโญ), วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒, พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒. 
๘๙ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๘๔. 
๙๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๘-๙. 



๖๕ 

 

ปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวิจัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถร
สมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน๙๑ 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๒
ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจงัหวัด 
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส  
ผู ้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ ่งเป็นผู้มีอำนาจเต็มตามกฎหมายคณะสงฆ์  กฎ มติ คำสั ่งของมหาเถรสมาคม
ครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครอง 

๒.๓.๒ การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ” ผู้วิจัยได้

ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธกิาร

ได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการไว้ ๗ ข้อ ดังนี้ 
๑. มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง 
๒. มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
๔. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร_ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 
๖. ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน 
๗. ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน 
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ตามที่ระบุไว้ในกฎ

มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ มีดังนี้ 
๑. การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น  

๓๐ และมีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ 
๒. การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมีพรรษาพ้น ๒๐ พรรษา

และกำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี หรือกำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดในภาคนั้นมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์ ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพ หรือเป็น
พระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอกหรือเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค 

 
๙๑ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(ราชบุรี : สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๓๔. 



๖๖ 

 

๓. การแต่งตั ้งเจ้าคณะจังหวัดจะต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น  
๑๐ พรรษา กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน และกำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นแล้วไม่ตํ่า
กว่า ๒ ปี หรือกำลังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๔ ปี หรือมีสมณศักดิ์
ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือเป็นพระคณาจารย์โทขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ตํ่ากว่า  
๖ ประโยค 

๔. การแต่งตั ้งเจ้าคณะอำเภอ จะต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น  
๑๐ พรรษา กับมีสำนักอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และกำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอนั้นมาแล้ว
ไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี หรือกำลังดำรงตำแหน่งเจา้คณะตำบลในอำเภอนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือมีสมณ
ศักดิ ์ไม่ตํ ่ากว่าชั ้น สัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ ้นไป หรือมีเปรียญธรรมไม่ตํ ่ากว่า  
๔ ประโยค 

๕. การแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น ๕ พรรษา
กับมีสำนักอยู่ในเขตอำเภอนั้น และกำลังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลนั้นมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๒ ปี
หรือกำลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในตำบลนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือเป็นพระภิกษุมีสมณศักดิ์
หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรมหรือเป็นนักธรรมเอก 

๖. การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่เป็นพระอารามราษฎร์ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมี
พรรษาพ้น ๕ พรรษา และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถ่ินน้ัน 

๗. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีก
ส่วนหนึ่ง คือ ต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ สำหรับพระอารามหลวงชั้นเอกต้องมีสมณศักดิ์ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะชั้นราช สำหรบัพระ
อารามหลวงชั้นโท ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ สำหรับพระอารามหลวงชั้นตรี 
ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก ส่วนพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวงในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องมีพรรษาพ้น ๑๐ พรรษา เป็นผู้ทรงเกยีรตคุิณ
เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์๙๒ 

อนึ่ง พระสังฆาธิการจะพhนจากตำแหนjงได้ในกรณีมรณภาพ หรือพ้นจากความเป็น
พระภิกษุหรือลาออก หรือย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสำนักอยู่ หรือให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ โดยถูก
ปลดจากตำแหน่งหน้าที่ ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีพรรษาสมควร มีความรู้สมควร มี
ความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ ไม่เป็นผู้มี
ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณ
โรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อนไม่

 
๙๒ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, หน้า ๒๖๕-๒๗๑. 



๖๗ 

 

เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหนjง อาทิ พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว 
จะต้องมีพรรษาพ้น ๓๐ และมีสมณศักดิ์ไม่ต่ำกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะด้วย 

๒.๓.๓ อำนาจหน้าท่ีของพระสังฆาธิการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี ่ยวกับ “อำนาจหน้าที ่ของพระสังฆาธิการ” ผู ้วิจัยได้

ประมวลเนื้อหาสาระสำคัญไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์

เป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังที่ตราไว้ในมาตรา ๒๐ ทวิ 
ว่า เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ การแต่งตั ้งและการกำหนดอำนาจหน้าที ่เจ้าคณะใหญ่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม๙๓ โดยที่กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ได้ระบุให้เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ผูป้กครองใน ๕ เขต
ปกครอง ดังนี้ 

๑. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓ 
ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕ 

๒. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ 
และภาค ๗ 

๓. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค
๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ 

๔. เจ้าคณะใหญ่หนใต ้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ภาค ๑๗ และภาค 
๑๘ 

๕. เจ้าคณะใหญ่หนธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคทุกภาค  อำนาจ
หน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วย ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ มีดังนี ้

ข้อ ๗ เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตหนของตน ดังนี้ 
๑. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา 

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนนิไป
ด้วยดี 

 
๙๓ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, หน้า ๘๑-๘๑. 



๖๘ 

 

๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยช้ันภาคหรือ มีอำนาจ
หน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอื่นจากมหาเถรสมาคม 

๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา
ให้เป็น ไปโดยความเรียบร้อย 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
ข้อ ๘ ในเมื ่อไม่มีเจ้าคณะใหญ่ หร ือเจ้าคณะใหญ่ไม่อาจปฏิบ ัติหน้าที ่ได้  สมเด็จ

พระสังฆราชทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม รักษาการแทน
เจ้าคณะใหญ่ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าคณะใหญ่ เมื่อได้ปฏิบัติตามความตามวรรคต้นแล้ว ให้ดำเนินการเพื่อมี
พระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี ให้ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่มีอำนาจ หน้าที่
เช่นเดียวกับเจ้าคณะใหญ่ 

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ ให้มีเลขานุการเจ้าคณะ ใหญ่ 
๒ รูป ทำหน้าที่การเลขานุการ ในส่วนของการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มีระบุไว้ตามความใน
มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ว่า การปกครองคณะสงฆ$ส0วนภูมิภาค ให_มี
พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามช้ัน ตามลำดับ ได้แก่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และ
เจ้าคณะตำบล๙๔ 

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้า
คณะอำเภอ และรองเจ้าคณะตำบล เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั้น ๆ ก็ได้ 

เจ้าคณะภาค มีอำนาจหน้าที่ ดังที่มีระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)
ข้อ ๑๐ ว่า เจ้าคณะภาคมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 

๑. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

๒. ควบคุมและส0งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนนิไป
ด้วยดี 

๓. วินิจฉัยลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยช้ันจังหวัด 
๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 

 
๙๔ กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, หน้า ๖-๗. 



๖๙ 

 

๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร ผู้อยู่ในบังคับ
บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน  
เจ ้าคณะจังหวัด มีอำนาจหน้าที ่ ด ังที ่ม ีระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ่ ๒๓  

(พ.ศ.๒๕๔๑) ข้อ ๑๕ ว่า เจ้าคณะจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดของตน ดังนี้ 
๑. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  ให้ดำเนนิไป
ด้วยดี 

๓. วินิจฉัยลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยช้ันเจ้าคณะอำเภอ 
๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร ผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
เจ ้าคณะอำเภอ มีอำนาจหน้าที ่ ด ังที ่ม ีระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ่ ๒๓  

(พ.ศ.๒๕๔๑) ข้อ ๒๐ ว่า เจ้าคณะอำเภอมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ดังนี้ 
๑. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์  ให้ดำเนินไป
ด้วยดี 

๓. วินิจฉัยลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยช้ันเจ้าคณะตำบล 
๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตำบลให้เป็นไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร ผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 



๗๐ 

 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
เจ ้าคณะตำบล มีอำนาจหน้าที ่ ด ังที ่ม ีระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที ่ ๒๓  

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๒๕ ว่าเจ้าคณะตำบลมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตน ดังนี้ 
๑. ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม

ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือ
ตน 

๒. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนนิไป
ด้วยดี 

๓. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยช้ันเจ้า
อาวาส 

๔. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขต

ปกครองของตน และชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย 

๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
เจ้าอาวาส มีอำนาจหน้าที่ ดังระบุไว้ใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ดังนี้ 
มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
๑. บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดน้ัน

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม 
๓. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘ เจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้ 
๑. ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
๓. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำ

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิด คำสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม๙๕ 

 
๙๕ สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆาธิการ, หน้า ๘๔. 



๗๑ 

 

อนึ่ง พระสังฆาธิการผู ้เป็นเจ้าอาวาส หรือผู ้ร ักษาการแทนเจ้าอาวาส มีหน้าที ่ต้อง
รับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาตามความในมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๔๕ ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์
เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา และตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๘ และ มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา การเป็นเจ้าพนักงานตามความหมาย
แห่งกฎหมายอาญาแล้ว ย่อมมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติของเจ้าอาวาส และมีผลต่อบุคคลผู้จำตอ้ง
ปฏิบัติต่อเจ้าอาวาสนั้นด้วย หากความผิดน้ันผิดต่อกฎหมายอาญา ก็มีผลเป็นเจ้าพนักงานกระทำผิด 
ซึ่งต้องรับโทษหนักกว่าบุคคลธรรมดากระทำผิด ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลผู้กระทำต่อเจ้าอาวาส
อาจต้องรับโทษหนักขึ้นได้ ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น โดยที่
ความผิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน คือ 

๑. ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 
๒. ความผิดฐานทำร้ายเจ้าพนักงาน 
๓. ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
๔. ความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน 
๕. ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน 
๖. ความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ เป็นต้น 
โดยใน มาตรา ๑๔๘ และ มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขื่นใจหรือจูงใจ

เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษ
จำคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสีห่มื่นบาทหรือประหาร
ชีวิต๙๖  

มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

คำว่า เจ้าพนักงาน ได้แก่บุคคลผู ้ทำงานให้แก่รัฐโดยได้รับเงินเดื อนจากงบประมาณ
แผ่นดินประเภทเงินเดือน ซึ่งได้แก้ข้าราชการโดยทั่วไปนั่นเอง 

 
๙๖ คณะวิชาการ The Justice Group, ประมวลกฎหมายอาญา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พีรภาส 

จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๗๖. 



๗๒ 

 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการมีอำนาจหน้าที ่ในการปกครองคณะสงฆ์ในปกครองให้
ดำเนินการโดยเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ
ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน ควบคุมและส่งเสริมการ
รักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี วินิจฉัยลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ คำสั่งหรือคำวินิจฉัย แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะชั้นปกครองรองลงมา ตรวจการและจัด
ประชุมในเขตปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับพระสังฆาธิการระดับเจา้อาวาส ยัง
ต้องให้ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการบำเพ็ญกุศลอีกด้วย อนึ ่ง พระสังฆาธิการซึ ่งได้แก่
พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์นี้กฎหมายรับรองว่ามีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรปุแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปริยัติโสภณ , 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๒) 

เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู้ทำงานคณะสงฆ์อย่างมีอำนาจ
เต็มตามกฎหมายและครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครอง
หรือในวัด 

กนก แสนประเสริฐ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๘๔) 

พระสงฆ์ที่มีตำแหน่ง ดังนี้ ๑) เจ้าคณะใหญ่ ๒) เจ้าคณะภาค 
รองเจ้าคณะภาค ๓) เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
๔) เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ๕) เจ้าคณะตำบล 
รองเจ้าคณะตำบล ๖) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อำนาจเจริญ, 
(๒๕๔๗, หน้า ๘-๙) 

พระสังฆาธิการ มาจากคำว่า “สังฆ” และ “อธิการ” แปล
ตามรูปศัพท์ว่า พระภิกษุผู้ทำงานโดยสิทธิ์ขาดในทางคณะ
สงฆ์พระสังฆาธิการจึงมีลักษณะความเป็นผู้นำในการพัฒนา
พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัด 

สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
(๒๕๕๕, หน้า ๓๔) 

พระสังฆาธิการ คือ บุคลากรทางพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่
ระดับวัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารจัดการวัด มีเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค 

 
 



๗๓ 

 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

๒.๔.๑ ประวัติอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
เมืองพรหมบุรีนั้นสร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ สันนิษฐานกันว่า เป็นเมืองที่พระเจ้าพรหม 

(พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองไชยปราการ (ฝาง) ได้โปรดให้สร้างขึ้นขนานนามว่า เมือง
พรหมบุรี ตั้งอยู่ใต้วัดอัมพวัน หมู่ที่ ๕ ตำบลพรหมบุรีในปัจจุบัน ตามหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนนั้น มี
เมืองพรหมบุรีตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) แล้ว และได้ต้ังเมืองพรหมบุรี
เป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนี้แล้วยังเป็นหัวเมืองช้ันในและหัวเมืองช้ันในหน้าด่านทางด้านทิศเหนอื
อีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่าเมืองพรหมบุรีมีอยู่แล้วเมื่อตั้งกรุงศรี
อยุธยา 

ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้ทรงจัดการปกครองใหม่ โดยกำหนดให้หัว
เมืองช้ันในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองพรหมบุรีจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเมืองจัตวา 

ในสมัยสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี เมืองพรหมบรุีข้ึนกับกรงุธนบุร ีในประชุมพงศาวดารฉบบั
พันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนาท้องตรา พ.ศ. ๒๓๑๖ เกณฑ์ผู้รักษาเมืองพรหมบุรียกทัพไปสกัด
ข้าศึกด้านตะวันออกและคุมพรรคพวกสุ่มกำลังยกลงไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ เมืองพรหมบุรี
อยู่ในอำนาจปกครองของสมุหนายก โดยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้น้ัน 
เมืองพรหมบุรีคงมีฐานะเป็นเมืองตลอดมา ในกฎมณเฑียรบาลเป็นเมืองสำหรับหลานหลวงครอง ใน
กฎหมายลักพาบทหนึ่งเรียกชื่อว่า "พระพรหมนคร" แต่ในทางการปกครองได้ถูกจัดให้เป็นหัวเมือง
จัตวา มีเจ้าเมืองปกครองตลอดมา ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองจากใต้วัดอัมพวันไปอยู่ที่ปากปางหมื่นหาญ 
(อยู่เหนือตลาดปากบาง หมู่ที่ ๑ ตำบลพรหมบุรี) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่จวนหัวป่า เหนือวัดพรหมเทพา
วาส 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ ให้จัดการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองพรหมบุรีเป็นเมอืงอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (ต่อพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ยุบเมืองพรหมบุรีเป็น
อำเภอขึ ้นกับเมืองสิงห์บุรี เรียกว่า อำเภอพรหมบุรี โดยได้ทำการสร้างที ่ว่าการอำเภอที่ริมฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ที่ตั้งโรงเรียนพรหมวิทยาคารในปัจจุบัน) หมู่ที่ ๓ ตำบลพรหมบุรี 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ นายอนันต์ โพธิพันธ์ นายอำเภอพรหมบุรีได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไป
ตั้งที่เหนือวัดกุฎีทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำเชี่ยว เนื่องจากที่ตั้งอำเภอเดิมใกล้ตัวเมืองสิงห์บุรี แต่
ห่างไกลจากตำบลอื่น ๆ และประกอบกับมีราษฎรในพื้นที่ตำบลบางน้ำเชี่ยวได้บริจาคที่ดินในการ
ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เวลา ๐๘.๑๙-๐๙.๓๐ น.
ประกอบด้วยภูมิปาโลแห่งฤกษ์ นายพนม นันทวิสิทธ์ิ นายอำเภอพรหมบุรี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง นาย



๗๔ 

 

พิจิตร วงษ์จินดา นายอำเภอพรหมบุรี ผู้ดำเนินการปรับปรุง นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี ประธานวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เนื่องจากอำเภอเดิมมี
สภาพทรุดโทรม และคับแคบ โดยได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองและมีราษฎรในพื้นที่ร่วม
บริจาคในการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ โดยก่อสร้างบริเวณตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอหลังเดิม 
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำเช่ียว และใช้เป็นที่ว่าการอำเภอจนถึงปจัจบุันทีต่ั้งและอาณา
เขตอำเภอพรหมบุรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด 

อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) 
ทิศใต ้ติดต่อกับอำเภอไชโยและอำเภอโพธ์ิทอง (จังหวัดอ่างทอง) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าช้าง 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทอ้งทีอ่ำเภอพรหมบุรปีระกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๖ แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตำบลพรหมบุรี ครอบคลมุพื้นที่ตำบลพรหมบรุีทั้งตำบล 
เทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว ครอบคลมุพื้นที่ตำบลบางน้ำเช่ียวทั้งตำบล 
องค์การบรหิารส่วนตำบลพระงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระงามทัง้ตำบล 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบา้นหม้อทัง้ตำบล 
องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านแปง้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล 
องค์การบรหิารส่วนตำบลโรงช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงช้างและตำบลหัวป่าทั้งตำบล 
๒.๕.๒ การปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์ มีวัดในเขตการปกครอง 

จำนวน ๒๙ วัด แบ่งออกเป็น ๕ ตำบล ได้แก่ 
เจ้าคณะตำบลบางน้ำเช่ียว ดูแลปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดกุฎีทอง วัดโพธ์ิ

เอน วัดโภคาภิวัฒน์ วัดมงกุฎแก้ว วัดหลวง วัดอุตมพิชัย 
เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง ดูแลปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๖ วัด ได้แก่ วัดกลางธนรินทร์  

วัดคู วัดจินดามณี วัดพุทธาราม วัดอัมพวัน วัดพรหมบุรี 
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ ดูแลปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดเก้าชั่ง วัดโคปูน 

วัดตราชู วัดตาเถร วัดศรีพรหมประสิทธ์ิ 
เจ้าคณะตำบลพระงาม ดูแลปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ วัดชีปะขาว วัดเตย 

วัดทุ่ง วัดราหุล วัดสิงห์ 



๗๕ 

 

เจ้าคณะตำบลโรงช้าง  ดูแลปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๕ วัด  ได้แก่ วัดเทพมงคล วัดป่า
หวาย วัดประสาท วัดโบสถ์ วัดพรหมเทพาวาส 

การปกครองเป็นแบบแบ่งชั้นการสั่งการ มีเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะ
ตำบล และเจ้าอาวาส ธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นหลักการ โดย
มิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อ
การบริหารงานแล้ว จะเกิดความเช่ือมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลพัธ์ที่ดีที่สุดคือ ความเป็นธรรม, ความสุจริต, 
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามลำดับ ดังแผนภาพที่ ๒.๗ ดังนี ้
 
แผนภาพท่ี ๒.๗  แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมบรุี จังหวัดสิงห์บรุ ี
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๗ แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมบรุี 
 

เจา้คณะอำเภอ 
พรหมบุร ี

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 

ที่ปรกึษาเจ้าคณะ
อำเภอ 

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ 

เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะตำบล 

เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส 

อุบาสก-อบุาสกิา-แม่ชี-สามเณร 
ตลอดจนคฤหสัถ์ที่อาศัยในวัด 

ปกครอง 
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๒.๕.๓ โครงสร้างของการบริหารวัดตามหลักของธรรมาภิบาลของอำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

การบริหารวัดตามหลักของธรรมาภิบาลของอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยเจ้า
คณะอำเภอพรหมบุรี มีนโยบายให้วัดในเขตปกครองมุ่งการพัฒนาวัดให้เป็นระบบด้านการบริหารวัด
ของเจ้าอาวาส โดยอาศัยหลักธรรมภิบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นให้
ทราบถึงปัจจุบันที่มีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยมุ้งเน้นให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของคณะสงฆ์สูงที่สุด และเป็นการเน้นให้คณะ
สงฆ์เข้ามาบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดตามหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งการที่จะทำให้
หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารจัดการวัดเกิดผลสำเร็จได้นั ้น ผู ้บริหารหรือเจ้าอาวาสมี
ความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะนำมายึดปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่คณะสงฆ์ และเพื่อให้คณะสงฆ์
เกิดความเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น จึงต้องใช้วิธีการดำเนินการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ให้แก่คณะสงฆ์ เพื่อทำให้เกิดการบรหิารวัดอย่างมีประสทิธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดประโยชน์สงูสดุ 

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของหลักการบริหารวัดตามหลักของธรรมาภิ
บาล 

๑. สร้างความตระหนักร่วมกันในคณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กลไกการ
บริหารจัดการวัดที่ดี 

๒. ออกกฎระเบียบ มติ หรือคำสั่ง และประชุมคณะสงฆ์ช้ีแจงในการปฏิบัตใิหไ้ปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการบริหารวัดตามหลักของธรรมาภิบาล 

๓. เร่งรัดให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิณผล 
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข 

๔. แก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ และนำกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวัดตาม
หลักของธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

กลยุทธ์ในการสร้างการบริหารจัดการวัดที่ด ี
เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการวัดที่ดีให้เกิดข้ึนในอำเภอพรหมบุรี จำเป็นต้องร่วม

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว โดยต้องมีการปฏิบัตใิน ๓ ส่วน
ดังนี ้

๑. วัดต้องปฏิรูปบทบาทหน้าที ่ โครงสร้าง และกระบวนการทำงานของบุคลากร 
(บรรพชิต-คฤหัสถ์) ที่อยู่ในการปกครองของวัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๒. วัดต้องปฏิรูปการทำงานโดยยึดกติกาที่โปร่งใส มีระบบตรวจสอบที่มคุีณภาพ จัดระบบ
มาตรฐานการบริหาร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต้องเป็นไปด้วยความชอบด้วยพระธรรมวินัย  



๗๗ 

 

๓. คำนึงถึงประชาชน สร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญของวัด 
และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบหรือการบริหารวัดตามหลักของธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด   ดังนั้น โครงสร้างการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดังแผนภาพที่ ๒.๘ ดังนี ้

 
แผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงโครงสร้างการบรหิารกิจการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอพรหมบรุี จังหวัด

สิงห์บรุ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงโครงสร้างการบริหารกจิการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอพรหมบรุ ี

เจ้าอาวาส 

รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

การบริหารด้วย  หลักธรรมาภิบาล 

บำรุงรักษาวัด 
จัดกิจการวัด 

ดูแลสอดส่อง 
บรรพชิต-คฤหัสถ์ 

 

ธุระในการศึกษา 
บรรพชิต-คฤหัสถ์ 

อำนวยความ
สะดวก 

มอบหมายหน้าที ่

พระสงฆ์ ไวยาวัจกร 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

เจ้าอาวาสมหีน้าที ่
ตรวจสอบ 



๗๘ 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีนักวิจัยหลายท่านไดท้ำ
การวิจัย ผู้วิจัยจึงรวบรวมมาใช้ในการทบทวนวรรณ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารวัด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารวัด พบว่า มีนักวิจัย

หลายท่านได้ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารวัด ผู้วิจัยจึงรวบรวมมาใช้ในการทบทวนวรรณ เพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (บัณฑิต ปณฺฑิโต)๙๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
วัดของเจ้าอาวาสในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการเปรียบเทยีบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจดัการ
วัดของเจ้าอาวาสในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบว่า 
พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดของเจา้อาวาสในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร)๙๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตาม
วิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้านเช่นกัน และผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
๙๗ พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (บัณฑิต ปณฺฑิโต), “การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุร ี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจั ดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๙๘ พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), “การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตาม
วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๗๙ 

 

ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน มีผลต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร)๙๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร" ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการศาสนศึกษา การ
เผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะหม์ีประสทิธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ พบว่า ปัญหาที่สำคัญได้แก่ เจ้าอาวาสบางรูปขาดวิสัยทัศน์ ขาดเป้าหมาย ในการ
บริหารจัดการวัดที ่ชัดเจน การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุม  ปรึกษา 
วางแผน และกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการวัดตามความ
เคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คน
ไม่ถูกกับงาน จึงทำให้งานขาดประสิทธิภาพ 

พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ๑๐๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอลำลกูกา จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๔๕ และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครองและด้าน
สาธารณูปการมีประสทิธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๕ และ ๓.๕๔ ตามลำดับ ส่วน
ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

 
๙๙ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร), "ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์ปร ิญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจ ัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๐๐ พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจ ัดการเชิงพ ุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๘๐ 

 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์)๑๐๑ ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี" ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
การศึกษา อบรมและสั่งสอนเท่ากับ ๓.๙๕ ด้านการบำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติเท่ากับ 
๓.๗๘ ด้านการให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลเท่ากับ ๓.๖๑ และด้านการบริหารและการปกครอง
เท่ากับ ๓.๕๖ และการเปรียบเทียบทัศนะของพระภิกษุและสามเณรต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทศันะ
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสไม่แตกต่างกันตาม  สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสุพิศ วันทะวงษ์๑๐๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ" ผลการวิจัยพบว่า ๑) บทบาทเจ้าอาวาส
ในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง ๖ ด้าน คือ 
ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทในการบริหารจดัการวัด ด้านการปกครองและด้านการสาธารณสขุ
สงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ๒) ผลการเปรียบเทียบพระสงฆ์ที่มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจดัการวัดในเขตการปกคอรงคณะสงฆ์ อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สรุปไดว่้า การบริหารวัด คือ การกระตุ้นให้วัดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่เจริญ
ขึ้น ด้วยการปฏิบัติการตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็น
วงจร เป็นการทำให้ดีข้ึน ให้เจริญข้ึน เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ หรือกล่าวได้ว่า เป็นการทำให้

 
๑๐๑ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), "ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน

จังหวัดนนทบุรี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๑๐๒ พระสุพิศ วันทะวงษ์, "บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศร ีสะเกษ", วิทยานิพนธ ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจ ัดการเชิงพ ุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๘๑ 

 

ดีกว่าเดิม เป็นการปรับปรุงเปลีย่นแปลงจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่งที่ดีกว่า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที ่มีการกระทำให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกำหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า อนึ ่ง ในปัจจุบันทุกฝ่ายให้
ความสำคัญกับการบริหารวัด ทั้งด้านคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย หรือ
กล่าวไดว่้า เป็นกระบวนการบริหารที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น วัดจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นผู้นำ และให้
ความรู้ต่าง ๆ  แก่พุทธศาสนิกชนในการร่วมกันสร้างงานสาธารณูปการวัดและมีพุทธศาสนิกชนเป็น
กำลังช่วยในการ บริจาคทรัพย์และแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลางและวัดได้พัฒนาทางด้านจิตใจ ในการอบรมขัดเกลา สร้างความสามัคคีในชุมชน และพัฒนา
ด้านวัตถุเพื่ออำนวยประโยชน์แก่พระสงฆ์และคฤหัสถ์ ในการใช้สอยประโยชน์ศาสนสถานต่าง ๆ 
ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งงานด้านสาธารณูปการนี้ จะเป็นตัวบงช้ีวัดคุณภาพในด้านการพัฒนาวัด ซึ่งตรงตาม
หลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 
ตารางท่ี ๒.๗  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัด 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์  
(บัณฑิต ปณฺฑิโต), 
(๒๕๖๑) 

การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), 
(๒๕๖๑) 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
วัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร), 
(๒๕๕๓) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

พระครูสังฆรักษ์กฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ, 
(๒๕๕๕) 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน
เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ  
(พรสุทธิชัยพงศ์), 
(๒๕๕๙) 

พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของเจ้าอาวาส โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  

พระสุพิศ วันทะวงษ์, 
(๒๕๕๑) 

เจ้าอาวาสมีบทบาทในการบริหารจัดการวัด ด้าน
การปกครองและด้านการสาธารณสุขสงเคราะห์ อยู่
ในระดับมาก  

 



๘๒ 

 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีกี่ยวข้องกับหลักธรรมภิบาล 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมภิบาล พบว่า มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้เป็น

จำนวนมาก ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและนำมาใช้ในกรอบแนวคิดของงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 
พระไพฑูรย์ รตนิโก๑๐๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลยร์ักษ์ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก (๓.๗๖) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุตา่งกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ๑๐๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๗๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีลำดับดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม (๓.๗๗) ด้านหลักคุณธรรม (๓.๗๙) ด้านหลัก
ความโปร่งใส (๓.๘๒) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (๓.๗๖) ด้านหลักความรับผิดชอบ (๓.๘๗) และด้าน
หลักความคุ้มคา่ (๓.๗๔) 

พระจรุณ ธีรปญฺโญ๑๐๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเรียง ลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านหลักความคุ้มค่า (๓.๖๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ (๓.๖๑) ด้านหลักนิติธรรมธรรม 
(๓.๕๗) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (๓.๕๒) ด้านหลักคุณธรรม (๓.๔๙) และด้านหลักความโปร่งใส 
(๓.๓๑) 

 
๑๐๓ พระไพฑูรย์ รตนิโก, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง

อำเภอพิบูลย์ร ักษ์ จังหวัดอุดรธานี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐๔ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏโฐ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๐๕ พระจรุณ ธีรปญฺโญ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 
อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๓ 

 

พระปลัดอำนาจ ปญฺญาธโร๑๐๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารสว่นตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น อำเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ ทั ้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านอื่น ๆ  ที่
เหลืออยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม๑๐๗ ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบรรพตพิสัย จ ังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ๔.๐๐ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และด้านหลักความคุ้มค่า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ 

สรุปไดว่้า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตด้านเนื้อหา 
๖ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐนี้ มีกำเนิดมาจาก
พระพุทธศาสนาที่ยึดหลักความเชื่อมั่นในเรื่องเจตนาซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทำเรื่องความสุขของ
มนุษยอ์ันถือว่าเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทั้งที่เป็นปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๖ พระปลัดอำนาจ ปญฺญาธโร, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจั ้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๐๗ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระไพฑรูย์ รตนิโก, 
(๒๕๕๖) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวม อยู ่ในระดับมาก (๓.๗๖) และ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏโฐ, 
(๒๕๕๘) 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ
มาก (๓.๗๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

พระจรุณ ธีรปญฺโญ, 
(๒๕๕๔) 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จ ังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๕๒ 

พระปลัดอำนาจ ปญฺญาธโร, 
(๒๕๕๔) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น 
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวม อยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๘) 

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม, 

(๒๕๕๖) 

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๓.๙๗ 

 
๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับบทบาทพระสังฆาธิการ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพระสังฆาธิการ พบว่า มีผู้ทำการศึกษา

วิจัยไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้วิจัยนำมาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ 



๘๕ 

 

พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข๑๐๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิในอำเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกับพุทธจักรและอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์ โดยใช้หลักหน้าที่ของพระ
สังฆาธิการ ๖ ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ระพุทธศาสนา
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระภิกษุที ่มีอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ
การศึกษาทางธรรม และตำแหน่งที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 

พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต) ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๖ ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๕๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นในด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นในด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง ๒) ผลเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร ที่มีต่อบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ สว่นกลุ่มตัวอยา่งที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 
๐.๐๕ และ ๓) ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญัหานั้นก็คือ พระสังฆาธิการควรให้ความสำคญักับ
การพัฒนางานด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทะศาสนาให้มากกว่าเดิม โดย
เฉพาะงานด้านการศึกษาสงเคราะห์นั้นถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาสังคม และการพัฒนาองค์การ
คณะสงฆ์ ส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็มีความสำคัญในการสอนให้บุคคลทั่วไปยึดหลักธรรมคำ

 
๑๐๘ พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๘๖ 

 

สอนในทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างความมั่นคงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ด้วย๑๐๙ 

พระสมุห์กำพร สุชาโต (พิเชฐสกุล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า (๑) ด้านการปกครองนั้นมีบทบาท
ในการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื ่ออบรมสั ่งสอนด้านข้อวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยมี
ค่าสูงสุด และมีข้อที่ว่าการบริหารจัดการกิจการของวัดเช่น บัญชีรายรับ-จ่าย ให้เป็นไปด้วยดีเป็น
อันดับสุดท้าย (๒) ดา้นศาสนศึกษามีบทบาทในด้านการจัดต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรบับาลแีละ
หรือนักธรรมขั้นภายในวัด และมีการจัดหาทุกการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบธรรมสอบบาลี
เป็นระดับสุดท้าย (๓) ดา้นศึกษาสงเคราะห์มีบทบาทให้ด้านการเป็นครูช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษาต่าง ๆ อยู่ในระดับสูงสุด และมีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ในระดับ
สุดท้าย (๔) ด้านการเผยแผ่นั ้นมีบทบาทในด้านการจัดตั ้งห้องสมุดภายในวัดเพื ่อประโยชน์ใน
การศึกษาแก่พระภิกษ ุสามเณรและประชาชน แต่ม ีการจ ัดให้_ม ีการบรรยายธรรมทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นลำดับสุดท้าย (๕) ดา้นสาธารณูปการ มีการควบคุมดูแล
การก่อสร้างถาวรวัตถุภายในว ัดและที ่ธรณีสงฆ์อยู่ ในระดับสูงส ุด และมีการจัดการระบบ
สาธารณูปโภคภายในวัดเป็นลำดับสุดท้าย (๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์มีการบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติเป็นอันดับสูงสุด และมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
เป็นข้อสุดท้าย๑๑๐ 

พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิ
การที ่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการที ่ม ีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๒ 
และเมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบว่า ดา้นการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการปกครองและ

 
๑๐๙ พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต) , “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๑๐ พระสมุห์กำพร สุชาโต (พิเชฐสกุล), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” , วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๗ 

 

ด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก สำหรับผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ที่มีตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตาม
ปจัจัยส่วนบุคคล คือ ตำแหน่งพระสังฆาธิการ อายุ จำนวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับ
การศึกษาทางธรรม และระดับการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า พระสังฆาธิการที่มีตำแหน่งตา่งกันมี
บทบาทในการบริหารกจิการคณะสงฆ์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม
แตกต่างกัน ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสังฆาธิการที่มีอายุ จำนวนพรรษา ระดับ
การศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม และระดับการศึกษาทางเปรียญธรรมต่ างกัน มี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๑๑ 

พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่ า ๑) 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
อยูใ่นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบำรุงรักษาวัด
จัดกิจการและ ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปดว้ยดี มีประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๕ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านการปกครองสอดส่องให_บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยูห่รอืพำนักอยู่ในวัด
นั้น ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๗๔ ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ และด้านให้ความสะดวกตามสมควรในการ
บำเพ็ญกุศล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ๓.๖๓ และ ๒) ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ และตำบลที่อยู่ของพระสังฆาธิการต่างกัน มีผลทำ
ให้ประสิทธิภาพของการบริหารงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสังฆาธิการที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และสถานภาพส่วนบุคคลของผู_ตอบแบบสอบถามต่างกัน มีผลทำให้
ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๑๒ 

 
๑๑๑ พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล) , “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการ

คณะสงฆ$ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๑๒ พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล), “ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๘๘ 

 

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล) ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยไดด้ังนี้ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การปกครอง รองลงมาได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา และด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยต่ำที ่ส ุด ได้แก่ ด้านการ
สาธารณูปการ และ ๒) ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกตามสถานภาพ พบว่า มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในด้าน
การปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ แตกต่างกัน มีดังนี้ ที่มีอายุแตกต่างกัน การบริหาร
ก ิจการคณะสงฆ์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เ ว้นแต่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน ที่มีพรรษาและวุฒิการศึกษาสายสามัญแตกต่างกัน มีการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์แตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน และวุฒิการศึกษาสายปริยัติธรรมและ
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแตกต่างกัน มีการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน เว้นแตด้่านการสาธารณสงเคราะห์แตกต่างกัน๑๑๓ 

พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) พระภิกษุและสามเณร 
มีความ เห็นต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๖๐) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า พระภิกษุ
และสามเณรมีความเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่คา่เฉลี่ยสูงสุด (๓.๗๐) ในด้านการปกครอง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (๓.๔๘) ในด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ๒) บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวม พระภิกษุและสามเณร ที ่มี
สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี  
ต่างกัน มีความเห็น ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่าง กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๑๔ 

 
๑๑๓ พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้า

อาวาสในจังหวัดสุพรรณบุร ี” , วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจ ัดการเชิงพ ุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๑๔ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัว
ห ินจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์” , วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑ ิต สาขาวิชาการจ ัดการเช ิงพ ุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๙ 

 

พระครูวิมลขันติพลากร (ตื้อยศ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า เจ้าอาวาสและพระ
ลูกวัด มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยูใ่นระดับมากทุกด้าน และ ๒) ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าอาวาสกับพระลูกวัด ต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า เจ้าอาวาสและพระลูกวัด มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๑๕ 

สรุปไดว่้า ภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการหรือพระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งทางการปกครอง
ทุกระดับ มี ๖ ด้าน ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งนอกจากพระสังฆาธิ
การจะต้องจัดดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของมหาเถรสมาคม และต้องเป็นไปตามกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองด้วยแล้ว
นั้น ยังต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการเพื่อให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งศาสตร์เบื้องต้น ไดแ้ก่ ศาสตร์ทางภาวะผู้นำ นั่นเอง 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, 
(๒๕๕๓) 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระสังฆาธิในอำเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

พระครสูุชาติวุฒิกิจ, 
(๒๕๕๕) 

ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอมหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๖ ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ 

 
 

 
๑๑๕ พระครูวิมลขันติพลากร (ตื้อยศ), “ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิการ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระสมุหก์ำพร สุชาโต,  
(๒๕๕๔) 

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๗  

พระครูวีรธรรมานุสิฐ,  
(๒๕๕๕) 

บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๒ 

พระครูโสภณปทมุากร,  
(๒๕๕๕) 

ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ 

พระราชปริยัติโมลี,  
(๒๕๕๕) 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ, 
(๒๕๕๔) 

พระภิกษุและสามเณร มีความ เห็นต่อบทบาทการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๖๐) 

พระครูวิมลขันติพลากร,  
(๒๕๕๖) 

ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ” ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้ ดังนี้ 

ต ั วแปรต ้น  (Independent Variable) ค ื อสถานภาพส ่ วนบ ุ คคลของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม และหลักการบริหารธรรมาภิบาล ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านหลักนิติธรรม ๒) ด้านหลักความความ
โปร่งใส ๓) ด้านหลักความรับผิดชอบ ๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๕) ด้านหลักคุณธรรม และ ๖) ด้าน
หลักความคุ้มค่า 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คือ การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุร ีจังหวัดสิงห์บรุี ตามหน้าที่ของเจ้าอาวาส ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการบำรุงรักษา
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วัด ๒) ด้านการปกครองและสอดส่อง ๓) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม และ ๔) ด้านให้ความสะดวก
ในการบำเพ็ญกุศล 

 
           ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 
  (Independent Variable)                           (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๙  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
๑. อายุ  
๒. พรรษา  
๓. ตำแหน่ง  
๔. วุฒิการศึกษานักธรรม  
๕. วุฒิการศึกษาสามัญ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 
๑. ด้านการบำรงุรกัษาวัด  
๒. ด้านการปกครองและสอดส่อง  
๓. ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม  
๔. ด้านให้ความสะดวกในการบำเพญ็กุศล 

หลักธรรมาภิบาล 
๑. ด้านหลักนิติธรรม 
๒. ด้านหลักความความโปร่งใส  
๓. ด้านหลักความรบัผิดชอบ  
๔. ด้านหลักการมสี่วนร่วม  
๕. ด้านหลักคุณธรรม 
๖. ด้านหลักความคุ้มค่า 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  
(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling)และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) กับผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู ้วิจัยได้
กำหนดข้ันตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
๓.  กำหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
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๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากร (Population) ได้แก ่พระสงฆ์ในเขตการปกครองของอำเภอพรหมบุรี จงัหวัด

สิงห์บรุี จำนวน ๒๔๙ รูป๑ 
              กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) ผู ้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) และ
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี ้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากพระสงฆ์ จำนวน 
๒๔๙ รูป ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้๒ 
 

 
 

โดย N =  จำนวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๕๖๕ รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 

𝑛 =
249

1 + 249(0.05)2
 

𝑛 =
249

1 + 0.62
 

 

𝑛 =
249

1.62
 

 

𝑛 = 153.70 
 
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๑๕๔ รูป 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งตาม
ตำบล ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ 

 
๑ สำเนาเอกสาร, บัญชีสำรวจวัดประจำเดือนเมษายน, (จังหวัดสิงห์บุรี : สำนักงานเลขานุการเจ้า

คณะอำเภอพรหมบุรี, ๒๕๖๓), หน้า ๓๖. 
๒ สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

2)(1 eN

N
n

+
=
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กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจำนวนประชากร เพื่อให้ได้
ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยทำการสุ ่มแบบแบ่งตามตำบล 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้พระสงฆ์ เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วน
โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
จำนวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด × จำนวนประชากรในแต่ละช้ัน 
                              จำนวนประชากรทั้งหมด 

จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๕๔ รูป โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามตำบล ๕ ตำบล ตามสัดส่วนของประชากร รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
ดังนี ้
 
ตารางที่ ๓.๑  จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมบรุี 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ท่ี ตำบล จำนวนประชากร (รูป) จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง (รูป) 
๑ ตำบลบางน้ำเช่ียว  ๕๘ ๓๖ 
๒ ตำบลพระงาม ๕๖ ๓๔ 
๓ ตำบลบ้านหม้อ ๔๘ ๓๐ 
๔ ตำบลบ้านแป้ง ๔๔ ๒๗ 
๕ ตำบลโรงช้าง ๔๓ ๒๗ 
 รวม ๒๔๙ ๑๕๔ 

 
              ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ ่งสังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารโดย และงานวิจัยที ่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 
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ก. การสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์  
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของ

เครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไข 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข. ลักษณะของเครื่องมือ 
              การวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire Research) 
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตาม
กรอบของการบรหิารวัดตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุร ีจังหวัดสิงห์บรุี เพื่อใช้เกบ็
ข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ตอนท่ี ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวม ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

๑. ด้านการบำรุงรักษาวัด มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒. ด้านปกครองและสอดส่อง  มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓. ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม  มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔. ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล  มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
ตอนท่ี ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตาม

หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวม ๔ ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ดังนี ้
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๑. ด้านหลักนิติธรรม มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๒. ด้านหลักคุณธรรม มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๓. ด้านหลักความโปร่งใส มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๕. ด้านหลักความรับผิดชอบ มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
๖. ด้านหลักความคุ้มค่า มีคำถามทั้งหมด ๕ ข้อ 
ให้ครบทั้ง ๖ ด้าน ตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ กาย สังคม จิตและปัญญา มีคำถาม

ทั้งหมด ๕ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนท่ี ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารวัด

ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นคำถามแบบปลายเปิด 
(Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน
ภาษาเชิงวิชาการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

 
๓ ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๔ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการหา
ค่า  IOC จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ 

๒.๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
๒.๒) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๓) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัย 
๒.๔) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

                     ๒.๕) ผศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
               ๓) การหาค่าความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามท ี ่ ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ตำบลท่าตอ จังหวัดอยุธยา  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient)๕ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของความเชื่อมั่น
แบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๖ 

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 

๔ พระมหากฤษฎา ก ิต ฺต ิ โสภโณ, ผศ.ดร . , ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางการจ ัดการเช ิงพ ุทธ , 
(พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 

๕ Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 
Row, 1971), p. 67. 
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๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถงึ เจ้า
คณะอำเภอ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือพระสงฆ์ จำนวน ๒๔๙ รูป และกลุ่มตัวอย่างคือ พระสงฆ์ จำนวน 
๑๕๔ รูป โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลดว้ย
ตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย  ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๖๓ รวมใช้
ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ซึ่งจำนวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มีจำนวน ๑๕๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๕  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์  (Pearson Product Moment Correlation) เพื ่อบอกทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในการแปลความหมายดังนี้ 

๔) ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารวดัตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis technic) 
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๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๓ รูป คือ 

๑) พระครูปริยัติกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี 

๒) พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท 

๓) พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล รักษาการเจ้าอาวาสวัดหลวง 

กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารวัดตามหลกัธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๓ คน คือ 

๔) นายพงศธร เอกนิรันดร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเช่ียว 

๕) พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

๖) นายสุรเชษฐ์ ด้วงนคร นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ

สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๓ คน คือ 

๗) นายบุญลือ จันทร์อุทัย สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง 

๘) นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธ์ุ สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

๙) นายสมคิด สาตจีนพงษ์ สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว  

กลุ่มท่ี ๔ กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ จำนวน ๓ รูป คือ 

๑๐) พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ เจ้าอาวาส

วัดกลางทุ่ง 

๑๑) พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา 

๑๒) พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน   

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คำถามจำนวน ๑๐ ข้อ คือ ๑) ด้านหลักนิติธรรม  ๒) ด้านหลักคุณธรรม  ๓) ด้านหลักความโปรง่ใส  



๑๐๐ 

 

๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ  ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า  ๗) ด้านการ
บำรุงรักษาวัด  ๘) ด้านการปกครองสอดส่อง  ๙) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม  ๑๐) ด้านให้ความ
สะดวกในการบำเพ็ญกุศล  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือด้วยการหาค่าความเที ่ยงตรง 
(Validity) โดยการหาค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จำนวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเนื้อหาทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา 
๒) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว ผู้เช่ียวชาญด้านวิจัย 
๔) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
๕) ผศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

เพื ่อพิจารณาทั้งในด้านเนื ้อหาสาระ และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบ

สัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้อง

ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะท่ีหนึ่ง เป็นข้ันตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ข้ันตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะท่ีสอง เป็นข้ันตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ข้ันตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับข้ันตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพื่อใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  



๑๐๑ 

 

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
                                                                                                               



 

 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

      การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี”นั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง งานวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๕๔ คน เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่าอยู่ในระดับใด งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (IN depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิ
การและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๒ รูปหรือคน เพ่ือเสนอแนะการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีผลการวิจัยมีดังนี้  
 

 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานะ เพศ อายุ
สังกัดโรงเรียน ของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี” มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n=๑๕๔) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
อาย ุ    
 ๒๐-๒๕ ปี ๒๒ ๑๔.๓ 
 ๒๖-๓๐ ป ี ๑๔   ๙.๑ 
 ๓๑-๓๕ ป ี ๒๐ ๑๓.๐ 
 ๓๖-๔๐ ป ี       ๕   ๓.๒ 
 ๔๑-๔๕ ป ี ๓๔ ๒๒.๑ 
 มากกว่า ๔๖ ปี ๕๙ ๓๘.๓ 
               รวม    ๑๕๔ ๑๐๐.๐ 
พรรษา    
 ต่ำกว่า ๕ พรรษา ๕๙ ๓๘.๓ 
 ๖-๑๐ พรรษา ๒๕ ๑๖.๒ 
 ๑๑-๑๕ พรรษา ๓๕ ๒๒.๗ 
 ๑๖-๒๐ พรรษา ๑๖ ๑๐.๔ 
 ๒๑-๒๕ พรรษา ๑๖ ๑๐.๔ 
 มากกว่า ๒๖ พรรษา   ๓   ๑.๙ 
               รวม    ๑๕๔  ๑๐๐.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๑๕๔) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษาสามัญ   

 ต่ำกว่าปริญญาตรี ๑๔๐   ๙๐.๙ 

 ปริญญาตรี    ๗      ๔.๕ 

 ปริญญาโท    ๔    ๒.๖ 

 ปริญญาเอก    ๓    ๑.๙ 

 รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษานักธรรม   

 นักธรรมชั้นตรี  ๔๐  ๒๖.๐ 

 นักธรรมชั้นโท  ๒๒  ๑๔.๓ 

 นักธรรมชั้นเอก  ๗๓  ๔๗.๔ 

 ไม่มีวุฒินักธรรม  ๑๙  ๑๒.๓ 

 รวม ๑๕๔  ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   

 ป.ธ. ๑-๒ - ป.ธ. ๓     ๒   ๑.๓ 

 ป.ธ. ๔ - ป.ธ. ๖    ๔   ๒.๖ 

 ป.ธ. ๗ - ป.ธ. ๙    ๑     .๖ 

 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๔๗ ๙๕.๕ 

               รวม ๑๕๔  ๑๐๐.๐ 
 
 

 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดดังนี้ 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๔๖ ปี มีจำนวน  ๕๙ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๓ รองลงมามีอายุระหว่าง๔๑-๔๕ ปี มีจำนวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ ถัด
ต่อมามีอายุระหว่าง ๒๐-๒๕ ปี มีจำนวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ ถัดต่อมามีอายุระหว่าง  
๓๑-๓๕ ปี มีจำนวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐ ถัดต่อมามีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี มีจำนวน ๑๔ 



๑๐๕ 

 

รูป คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ และต่ำสุดมีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี มีจำนวน ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ 
ตามลำดับ  

ด้านพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาต่ำกว่า ๕ พรรษา มีจำนวน ๕๙
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ รองลงมามีพรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา มีจำนวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๔ ถัดต่อมามีพรรษาระหว่าง ๑๑-๑๕ พรรษา มีจำนวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗ ถัดต่อมามี
พรรษาระหว่าง ๖-๑๐ พรรษา มีจำนวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ถัดต่อมามีพรรษาระหว่าง 
๑๖-๒๐ พรรษา มีจำนวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ ถัดต่อมามีพรรษาระหว่าง ๒๑-๒๕ พรรษา มี
จำนวน ๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔ และต่ำสุดมีพรรษามากกว่า ๒๖ พรรษา มีจำนวน ๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๙ ตามลำดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน ๑๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน ๗
รูป คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ และต่ำสุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีจำนวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ กับ
ปริญญาเอก มีจำนวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๙ ตามลำดับ 

ด้านวุฒิการศึกษานักธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรม
ชั้นเอก มีจำนวน ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔ รองลงมามีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี มีจำนวน ๔๐ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ถัดต่อมามีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นโท มีจำนวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓  
และต่ำสุดไม่มีวุฒินักธรรม มีจำนวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓ ตามลำดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม มีจำนวน  ๑๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ และต่ำสุดมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมระหว่าง 
ป.ธ. ๔ - ป.ธ. ๖ มีจำนวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๖ ถัดต่อมามีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมระหว่าง 
ป.ธ. ๗ - ป.ธ. ๙ มีจำนวน ๑ รูป คิดเป็นร้อยละ๐.๖ ตามลำดับ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมใน ๑๐ ด้าน ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ๑. ด้านหลัก
นิติธรรม ๒. ด้านหลักความความโปร่งใส ๓. ด้านหลักความรับผิดชอบ ๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๕. 
ด้านหลักคุณธรรม ๖. ด้านหลักความคุ้มค่า และการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑. ด้านการบำรุงรักษาวัด ๒. ด้านการปกครองและสอดส่อง ๓. ด้าน
เป็นธุระในการศึกษาอบรม ๔. ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ด้านการวัดผลและประเมินผล 

ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (MeaN = x̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StarNdard 
DeviatioN = S.D)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - ๔.๑๐ ดังนี้ 



๑๐๖ 

 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ตารางที่ ๔.๒   ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม    

             (n=๑๕๔) 

 
หลักธรรมาภิบาล 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) ด้านหลักนิติธรรม  ๔.๑๖ ๐.๕๓ มาก 
๒) ด้านหลักความความโปร่งใส ๔.๑๙ ๐.๖๑ มาก 
๓) ด้านหลักความรับผิดชอบ ๔.๔๓ ๐.๖๑ มาก 
๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๔.๑๓ ๐.๔๑ มาก 
๕) ด้านหลักคุณธรรม ๔.๑๗ ๐.๕๕ มาก 
๖) ด้านหลักความคุ้มค่า ๔.๑๗ ๐.๕๐ มาก 

ภาพรวม ๔.๒๑ ๐.๔๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาลโดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ =  ๔.๒๑,S.D.= ๐.๔๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านหลักความรับผิดชอบ (x̅ = ๔.๔๓, S.D.=๐.๖๑) 
๒) ด้านหลักความความโปร่งใส (x̅ =  ๔.๑๙, S.D.=๐.๖๑)  
๓) ด้านหลักคุณธรรม (x̅ = ๔.๑๗, S.D.=๐.๕๕) 
๔) ด้านหลักความคุ้มค่า (x̅ =  ๔.๑๗, S.D.=๐.๕๐) 
๕) ด้านหลักนิติธรรม (x̅ =  ๔.๑๖, S.D.=๐.๕๓) 
๖) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (x̅ = ๔.๑๓, S.D.=๐.๔๑)๑)  

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม  

    (n=๑๕๔) 

ด้านหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจง 

กฎระเบียบตามวาระต่าง ๆ อยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๔.๓๗ ๐.๗๑ มาก 

๒) คณะสงฆ์มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะตามหลักพระธรรมวินัย ๔.๒๙ ๐.๕๘ มาก 

๓) คณะสงฆ์มีการจัดการกิจการของวัดให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 

๔) คณะสงฆ์มีการกระจายอำนาจในการบังคับบัญชาตาม ใน
ลำดับชั้น โดยไม่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่รูปใดรูปหนึ่ง เป็นการ
เฉพาะ ๔.๐๒ ๐.๗๔ มาก 

๕) คณะสงฆ์มีการจัดการความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ขึ้นสามารถ
ระงับความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ที่เกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงธรรม ๓.๙๙ ๐.๘๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๖ ๐.๕๓ มาก 

 
จากตารางที่  ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล  

ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ =  ๔.๑๖, S.D.= ๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อปัจจัยด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักความความโปร่งใส 

                                                                                                       (n=๑๕๔) 

ด้านหลักความความโปร่งใส 
ระดับความเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดเป็นไปอย่างเปิดเผย 

และชัดเจนทุกขั้นตอน      ๔.๑๒ ๐.๖๔ มาก 
๒) คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ตรวจสอบ

แผนการบริหารของวัด และโครงการต่าง ๆ       ๔.๑๗ ๐.๖๙ มาก 
๓) คณะสงฆ์มีการจัดกิจกรรมของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รับ

จ่าย อย่างเป็นระบบและชัดเจน       ๔.๑๙ ๐.๗๒ มาก 
๔) คณะสงฆ์มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส      ๔.๒๒ ๐.๗๗ มาก 
๕) คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดด้วยหลักความโปร่งใส 

และตรวจสอบได้ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่มี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๙ ๐.๖๑ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๔) พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล 
 ด้านหลักความความโปร่งใส โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๙, S.D.=๐.๖๑) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

ตารางที่ ๔.๕. ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้าน
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ 

                                                                                                           (n=๑๕๔) 

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
    ก่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ 

 
 ๔.๔๒   ๐.๗๖   มาก 

๒) คณะสงฆ์มีการให้ความสนใจและใส่ใจต่อปัญหาของพระภิกษุ 
สามเณรและชุมชน    

 
๔.๔๒ ๐.๖๘ มาก 

๓) คณะสงฆ์มีการดูแล ซ่อมแซม และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายใน
วัดที่ชํารุดทรุมโทรมอย่างต่อเนื่อง    

 
๔.๔๔ ๐.๗๗ มาก 

๔) คณะสงฆ์มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ภายใน
วัดได้อย่างทั่วถึง   

 
๔.๔๕ ๐.๗๑ มาก 

๕) มีการบริหารวัดด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้มี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๔๓ ๐.๖๑ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๕  พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล  
ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๓, S.D.=๐.๖๑) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

                                                                                                           (n=๑๕๔) 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรทุก ๆ กึ่งเดือน เพ่ือ 
     แจ้งรายละเอียดในการจัดการกิจการคณะสงฆ์       

 
 ๔.๑๔   ๐.๖๓    มาก 

๒) คณะสงฆ์เปิดโอกาสหรือรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ 
เพ่ือนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการวัด 

 
๔.๐๖ ๐.๕๖ มาก 

๓) คณะสงฆ์มีการบริหารวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม ทำให้มี
ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
๔.๑๘ ๐.๕๕ มาก 

๔) คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นใน 
การแก้ไขปัญหาตามโอกาสอันสมควร 

 
๔.๑๑ ๐.๕๘ มาก 

๕) คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในวัดทุกครั้ง 

 
๔.๑๕ ๐.๖๑ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๔๑ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล  
ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๓, S.D.=๐.๔๑) และเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม 

                                                                                                           (n=๑๕๔) 

ด้านหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์มีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิด 
    ผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน 

 
 ๔.๑๐   ๐.๖๘ มาก 

๒) คณะสงฆ์ใช้หลักการบริหารจัดการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม 

 
๔.๐๖ ๐.๗๓ มาก 

๓) คณะสงฆ์ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอต้นเสมอปลายใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 
๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 

๔) คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้อย่างยุติธรรม  ๔.๒๙ ๐.๖๐ มาก 
๕) คณะสงฆ์มีการกระตุ้นสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่สงฆ์อย่าง

สม่ำเสมอ 
 
๔.๒๔ ๐.๖๙ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๕๕ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๗ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล  
ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๑๗, S.D.=๐.๕๕) และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า 

 (n=๑๕๔) 

ด้านหลักความคุ้มค่า 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) คณะสงฆ์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูในวัดอย่างจํากัด ให้เกิด 
    ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

 
 ๔.๒๖   ๐.๕๗ มาก 

๒) คณะสงฆ์มีมีการรณรงค์ให้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
ทรัพยากรที่มีอยูของวัดอยู่เสมอ 

 
๔.๑๑ ๐.๖๕ มาก 

๓) คณะสงฆ์มีมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น ๆ      

 
๔.๑๔ ๐.๖๓ มาก 

๔) คณะสงฆ์มีมีการใช้งบประมาณของวัดอยางคุ้มค่าในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดสุด และประโยชน์
สูงสุด    

 
 
 ๔.๑๘ ๐.๗๒ มาก 

๕) คณะสงฆ์มีการจัดสรรบุคลากรที่มีอยูในวัดให้เหมาะสมกับงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 
๔.๑๙ ๐.๖๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๗ ๐.๕๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
ความคุ้มค่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๔.๑๗, S.D.=๐.๕๐) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

             (n=๑๕๔) 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการบำรุงรักษาวัด ๔.๔๔ ๐.๕๐ มาก 
๒) ด้านการปกครองและสอดส่อง ๔.๑๔ ๐.๕๙ มาก 
๓) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม ๔.๒๔ ๐.๖๖ มาก 
๔) ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ๔.๔๒ ๐.๕๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๓๑ ๐.๔๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล

ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุ รี  โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก (x̅ = ๔.๓๑,  
S.D.= ๐.๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการ
บำรุงรักษาวัด 

                                                                                                       (n=๑๕๔) 

ด้านการบำรุงรักษาวัด 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มีการ 
    บูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 

 
๔.๔๔ 

 
๐.๖๘ 

 
มาก 

๒) เครื่องใช้และเสนาสนะเม่ือขาดหรือไม่พอใช้ในวัดมีการ 
    ก่อสร้างหรือจัดหามาเพ่ิมเติมใช้พอใช้ 

 
๔.๓๘ 

 
๐.๖๖ 

 
มาก 

๓) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการภายใน 
    วัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

 
๔.๓๖ 

 
๐.๕๘ 

 
มาก 

๔) รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด 
    ลานจอดรถดูสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

 
๔.๐๗ 

 
๐.๗๙ 

 
มาก 

๕) ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพ่ือสะดวกใน
การตรวจสอบและเพ่ือความโปร่งใส 

 
๔.๕๖ 

 
๐.๕๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๔.๔๔ ๐.๕๐ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการบำรุงรักษาวัด อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๔, 
S.D.=๐.๕๐) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการ
ปกครองและสอดส่อง 

                                                                                                       (n=๑๕๔) 

ด้านการปกครองและสอดส่อง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มีการ 
    บูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 

 
 ๔.๐๖ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

๒) เครื่องใช้และเสนาสนะเม่ือขาดหรือไม่พอใช้ในวัดมีการ 
    ก่อสร้างหรือจัดหามาเพ่ิมเติมใช้พอใช้ 

 
๔.๑๑ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๓) ควบคุมดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการภายใน 
    วัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

 
๔.๐๘ 

 
๐.๗๖ 

 
มาก 

๔) รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด 
    ลานจอดรถดูสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

 
๔.๒๗ 

 
๐.๗๔ 

 
มาก 

๕) ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพ่ือสะดวกใน
การตรวจสอบและเพ่ือความโปร่งใส 

 
๔.๑๖ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

ภาพรวม ๔.๑๔  ๐.๕๙ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง อยู่ในระดับมาก  
(x̅ = ๔.๑๔, S.D.=๐.๕๙) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

                                                                                                        (n=๑๕๔) 

ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่ 
    อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๒) สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ ผู้เรียนดีแต่ 
    ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

 
๔.๔๒ 

 
๐.๗๑ 

 
มาก 

๓) จัดตั้งกองทุนการศึกษาประจำปี และรวบรวมทุนแจกทุน 
    ตามมติมหาเถระสมาคม 

 
๔.๓๖ 

 
๐.๘๐ 

 
มาก 

๔) จัดให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนงอ่ืนๆ ให้กับ 
    คณะสงฆ์และคฤหัสถ์ 

 
๓.๙๙ 

 
๐.๘๘ 

 
มาก 

๕) ส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคง
ในอนาคต 

 
๓.๙๗ 

 
๐.๙๓ 

 
มาก 

ภาพรวม ๔.๒๔ ๐.๖๖ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม อยู่ในระดับมาก   
(x̅ =  ๔.๒๔, S.D.=๐.๖๖) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความ
สะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

                                                                                                       (n=๑๕๔) 

ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑) จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่ 
    อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๖๖ 

 
มาก 

๒) สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ ผู้เรียนดีแต่ 
    ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

 
๔.๕๓ 

 
๐.๖๑ 

 
มากที่สุด 

๓) จัดตั้งกองทุนการศึกษาประจำปี และรวบรวมทุนแจกทุน 
    ตามมติมหาเถระสมาคม 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๖๐ 

 
มาก 

๔) จัดให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนงอ่ืนๆ ให้กับ 
    คณะสงฆ์และคฤหัสถ์ 

 
๔.๓๑ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

๕) ส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคง
ในอนาคต 

 
๔.๓๑ 

 
๐.๖๕ 

 
มาก 

ภาพรวม ๔.๔๒ ๐.๕๓ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก  
(x̅ = ๔.๔๒, S.D.=๐.๕๓) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ  
 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา  
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 



๑๑๘ 

 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำแนกตามอาย ุโดยภาพรวม 
(n=๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

      SS      df     MS      F     Sig. 

๑. ด้านการบำรุงรักษา 
    วัด  

ระหว่างกลุ่ม   ๐.๓๒     ๕.๐๐ ๐.๐๖ ๐.๒๕ ๐.๙๔ 
ภายในกลุ่ม ๓๗.๘๖ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๖   
รวม ๓๘.๑๘ ๑๕๓.๐๐    

๒. ด้านการปกครอง 
    และสอดส่อง 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๐.๘๘     ๕.๐๐ ๐.๑๘ ๐.๔๙ ๐.๗๘ 
ภายในกลุ่ม ๕๓.๐๓ ๑๔๘.๐๐ ๐.๓๖   
รวม ๕๓.๙๑ ๑๕๓.๐๐    

๓. ด้านเป็นธุระใน 
    การศึกษาอบรม 

ระหว่างกลุ่ม   ๑.๗๓     ๕.๐๐ ๐.๓๕ ๐.๗๘ ๐.๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๖๕.๓๓ ๑๔๘.๐๐ ๐.๔๔   
รวม ๖๗.๐๖ ๑๕๓.๐๐    

๔. ด้านให้ความสะดวกใน 
    การบำเพ็ญกุศล 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๑.๒๗     ๕.๐๐ ๐.๒๕ ๐.๘๙ ๐.๔๙ 
ภายในกลุ่ม ๔๒.๑๓ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๘   
รวม ๔๓.๔๐ ๑๕๓.๐๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม   ๐.๔๔     ๕.๐๐ ๐.๐๙ ๐.๓๗ ๐.๘๗ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๘๔ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๔   
รวม ๓๖.๒๙ ๑๕๓.๐๐    

 

 



๑๑๙ 

 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จำแนกตามพรรษา  โดยภาพรวม 

                                                                                                            (n=๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

      SS      df     MS      F     Sig. 

๑. ด้านการบำรุงรักษา 
    วัด  

ระหว่างกลุ่ม   ๓.๑๔     ๕.๐๐ ๐.๖๓ ๒.๖๖* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๐๔ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๔   
รวม ๓๘.๑๘ ๑๕๓.๐๐    

๒. ด้านการปกครอง 
    และสอดส่อง 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๔.๕๓     ๕.๐๐ ๐.๙๑ ๒.๗๒* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๙.๓๘ ๑๔๘.๐๐ ๐.๓๓   
รวม ๕๓.๙๑ ๑๕๓.๐๐    

๓. ด้านเป็นธุระใน 
    การศึกษาอบรม 

ระหว่างกลุ่ม   ๘.๓๘     ๕.๐๐ ๑.๖๘  ๔.๒๓** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๕๘.๖๘ ๑๔๘.๐๐ ๐.๔๐   
รวม ๖๗.๐๖ ๑๕๓.๐๐    

๔. ด้านให้ความสะดวกใน 
    การบำเพ็ญกุศล 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๒.๗๔       ๕.๐๐ ๐.๕๕ ๑.๙๙ ๐.๐๘ 
ภายในกลุ่ม ๔๐.๖๖ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๗   
รวม ๔๓.๔๐ ๑๕๓.๐๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๙๒     ๕.๐๐ ๐.๗๘  ๓.๕๘** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๒.๓๗ ๑๔๘.๐๐ ๐.๒๒   
รวม ๓๖.๒๙ ๑๕๓.๐๐    

 



๑๒๐ 

 

เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แตกต่าง ๓ ด้าน คือ ด้านการบำรุงรักษาวัด ด้านการ
ปกครองและสอดส่อง  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม และไม่แตกต่างกัน ๑ ด้าน ด้านให้ความ
สะดวกในการบำเพ็ญกุศล  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่ สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๔.๑๗ – ๔.๒๐ ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

 
 
พรรษา 

 
 

X̅ 
 

ด้านภาพรวม 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 
(๕๙ รูป) 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 
(๒๕ รูป) 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 
(๓๕ รูป) 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

๒๑–๒๕ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 
(๓ รูป) 

๔.๑๓ ๔.๔๒ ๔.๓๔ ๔.๔๑ ๔.๕๘ ๔.๖๗ 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 

 
๔.๑๓ 

- -๐.๒๙* -๐.๒๑* -๐.๒๘* -๐.๔๕* -๐.๕๔ 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 

 
๔.๔๒ 

- - ๐.๐๘ ๐.๐๑ -๐.๑๖ -๐.๒๕ 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 

 
๔.๓๔ 

- - - -๐.๐๘ -๐.๒๔ -๐.๓๓ 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 

 
๔.๔๑ 

- - - - -๐.๑๖ -๐.๒๕ 

๒๑ – ๒๕ 
พรรษา 

 
๔.๕๘ 

- - - - - -๐.๐๙ 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 

 
๔.๖๗ 

- - - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๒๑ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จำแนกตามพรรษา พบว่ามีความแตกต่าง
กัน ๔ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๖ – ๑๐ พรรษา  
(S.D. = ๐.๒๙) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑๑ – ๑๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๒๑) 

คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๑๖ – ๒๐ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๒๘) 

คูท่ี่ ๔ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๒๑ – ๒๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๔๕) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

ตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด  

(n = ๑๕๔) 

 
 

พรรษา 

 
 

X̅ 
 

ด้านการบำรุงรักษาวัด 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 
(๕๙ รูป) 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 
(๒๕ รูป) 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 
(๓๕ รูป) 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

๒๑–๒๕ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 
(๓ รูป) 

๔.๒๗ ๔.๕๑ ๔.๕๕ ๔.๕๑ ๔.๖๖ ๔.๔๗ 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 

 
๔.๒๗ 

- -๐.๒๔* -๐.๒๘* -๐.๒๔ -๐.๓๙* -๐.๒๐ 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 

 
๔.๕๑ 

- - -๐.๐๔ ๐.๐๐ -๐.๑๕ ๐.๐๕ 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 

 
๔.๕๕ 

- - - ๐.๐๔ -๐.๑๑ ๐.๐๙ 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 

 
๔.๕๑ 

- - - - -๐.๑๕ ๐.๐๕ 

๒๑ – ๒๕ 
พรรษา 

 
๔.๖๖ 

- - - - - ๐.๒๐ 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 

 
๔.๔๗ 

- - - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด จำแนกตามพรรษา พบว่า มี
ความแตกต่างกัน ๓ คู่ ดังนี้  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๖ – ๑๐ พรรษา  
(S.D. = ๐.๒๔) 



๑๒๓ 

 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑ – ๑๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๒๘) 

คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ๒๑ – ๒๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๓๙) 

ตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง 

(n = ๑๕๔) 

 
 
 
พรรษา 

 
 
 

X̅ 
 

ด้านการปกครองและสอดส่อง 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 
(๕๙ รูป) 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 
(๒๕ รูป) 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 
(๓๕ รูป) 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

๒๑–๒๕ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 
(๓ รูป) 

๓.๙๙ ๔.๒๖ ๔.๐๖ ๔.๒๓ ๔.๕๓ ๔.๓๓ 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 

 
๓.๙๙ 

- -๐.๒๗ -๐.๐๘ -๐.๒๔ -๐.๕๔* -๐.๓๕ 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 

 
๔.๒๖ 

- - ๐.๑๙ ๐.๐๓ -๐.๒๗ -๐.๐๘ 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 

 
๔.๐๖ 

- - - -๐.๑๖ -๐.๔๖* -๐.๒๗ 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 

 
๔.๒๓ 

- - - - -๐.๓๐ -๐.๑๑ 

๒๑ – ๒๕ 
พรรษา 

 
๔.๕๓ 

- - - - - ๐.๑๙ 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 

 
๔.๓๓ 

- - - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๑๒๔ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑๘  พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง จำแนกตามพรรษา 
พบว่า มีความแตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๒๑ – ๒๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๕๔) 

คู่ที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑ – ๑๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๒๑ – ๒๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

ตารางที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

(n = ๑๕๔) 

 
 
 
พรรษา 

 
 
 

X̅ 
 

ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 
(๕๙ รูป) 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 
(๒๕ รูป) 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 
(๓๕ รูป) 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

๒๑–๒๕ 
พรรษา 
(๑๖ รูป) 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 
(๓ รูป) 

๓.๙๗ ๔.๔๗ ๔.๓๐ ๔.๓๙ ๔.๕๑ ๔.๘๗ 
ต่ำกว่า ๕ 
พรรษา 

 
๓.๙๗ 

- -๐.๕๐* -๐.๓๒* -๐.๔๑* -๐.๕๔* -๐.๘๙* 

๖ – ๑๐ 
พรรษา 

 
๔.๔๗ 

- - ๐.๑๗ ๐.๐๘ -๐.๐๔ -๐.๓๙ 

๑๑ – ๑๕ 
พรรษา 

 
๔.๓๐ 

- - - -๐.๐๙ -๐.๒๒ -๐.๕๗ 

๑๖ – ๒๐ 
พรรษา 

 
๔.๓๙ 

- - - - -๐.๑๓ -๐.๔๘ 

๒๑ – ๒๕ 
พรรษา 

 
๔.๕๑ 

- - - - - -๐.๓๕ 

มากกว่า 
๒๖ พรรษา 

 
๔.๘๗ 

- - - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม จำแนกตามพรรษา 
พบว่า มีความแตกต่างกัน ๕ คู่ ดังนี้  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๖ – ๑๐ พรรษา  
(S.D. = ๐.๕๐) 



๑๒๖ 

 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๑ – ๑๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๓๒) 

คู่ท่ี ๓ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๑๖ – ๒๐ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๔๑) 

คู่ท่ี ๔ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา ๒๑ – ๒๕ 
พรรษา  (S.D. = ๐.๕๔) 

คู่ท่ี ๕ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษา ต่ำกว่า ๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา มากกว่า ๒๖
พรรษา  (S.D. = ๐.๘๙) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

สมมติฐานที่ ๓  พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จำแนกตาม
วุฒิการศึกษาสามัญ  โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
สามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

      SS      df     MS     F    Sig. 

๑. ด้านการบำรุงรักษา 
    วัด  

ระหว่างกลุ่ม      ๑.๖๐     ๓.๐๐ ๐.๕๓ ๒.๑๘ ๐.๐๙ 
ภายในกลุ่ม ๓๖.๕๘ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๔   
รวม ๓๘.๑๘ ๑๕๓.๐๐    

๒. ด้านการปกครอง 
    และสอดส่อง 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๔.๔๖     ๓.๐๐ ๑.๔๙  ๔.๕๑** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๙.๔๕ ๑๕๐.๐๐ ๐.๓๓   
รวม ๕๓.๙๑ ๑๕๓.๐๐    

๓. ด้านเป็นธุระใน 
    การศึกษาอบรม 

ระหว่างกลุ่ม   ๔.๔๘     ๓.๐๐ ๑.๔๙ ๓.๕๘* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๖๒.๕๘ ๑๕๐.๐๐ ๐.๔๒   
รวม ๖๗.๐๖ ๑๕๓.๐๐    

๔. ด้านให้ความสะดวกใน 
    การบำเพ็ญกุศล 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๒.๗๕     ๓.๐๐ ๐.๙๒ ๓.๓๘* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๐.๖๖ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๗   
รวม ๔๓.๔๐ ๑๕๓.๐๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม   ๓.๑๕     ๓.๐๐ ๑.๐๕ ๔.๗๕** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๓.๑๔ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๒   

รวม ๓๖.๒๙ ๑๕๓.๐๐    



๑๒๘ 

 

เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แตกต่าง ๓ ด้าน คือ ด้านการปกครองและสอดส่อง ด้าน
เป็นธุระในการศึกษาอบรม ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล  และไม่แตกต่างกัน ๑ ด้าน ด้าน
การบำรุงรักษาวัด  โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่ สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๔.๒๒ – ๔.๒๕ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

 
 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X̅ 

ด้านภาพรวม 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

(๑๔๐ รูป) 
ปริญญาตรี 

(๗ รูป) 
ปริญญาโท 

(๔ รูป) 
ปริญญาเอก 

(๓ รูป) 
๔.๒๗ ๔.๖๙ ๔.๒๔ ๕.๐๐ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๔.๒๗ - -๐.๔๓* -๐.๓๗ -๐.๗๓* 
ปริญญาตรี ๔.๖๙ - - -๐.๐๖ -๐.๓๑ 
ปริญญาโท ๔.๒๔ - - - -๐.๓๖ 
ปริญญาเอก ๕.๐๐ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม จำแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ พบว่ามี
ความ แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

 คู่ที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาตรี  (S.D. = ๐.๔๓) 

 คู่ที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาเอก (S.D. = ๐.๗๓) 



๑๒๙ 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง 

(n = ๑๕๔) 

 
 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X̅ 

ด้านการปกครองและสอดส่อง 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

(๑๔๐ รูป) 
ปริญญาตรี 

(๗ รูป) 
ปริญญาโท 

(๔ รูป) 
ปริญญาเอก 

(๓ รูป) 
๔.๐๘ ๔.๕๔ ๔.๕๕ ๕.๐๐ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๔.๐๘ - -๐.๔๖* -๐.๔๗ -๐.๙๒* 
ปริญญาตรี ๔.๕๔ - - -๐.๐๑ -๐.๔๖ 
ปริญญาโท ๔.๕๕ - - - -๐.๕๔ 
ปริญญาเอก ๕.๐๐ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๒พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง จำแนกตามวุฒิการศึกษา
สามัญ พบว่ามีความ แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาตรี  (S.D. = ๐.๔๖) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาเอก (S.D. = ๐.๙๒) 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

(n = ๑๕๔) 

 
 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X̅ 

ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

(๑๔๐ รูป) 
ปริญญาตรี 

(๗ รูป) 
ปริญญาโท 

(๔ รูป) 
ปริญญาเอก 

(๓ รูป) 
๔.๑๙ ๔.๗๑ ๔.๗๐ ๕.๐๐ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๔.๑๙ - -๐.๕๒* -๐.๕๑ -๐.๘๑* 
ปริญญาตรี ๔.๗๑ - - -๐.๐๑ -๐.๒๙ 
ปริญญาโท ๔.๗๐ - - - -๐.๓๐ 
ปริญญาเอก ๕.๐๐ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ พบว่ามีความ แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาตรี  (S.D. = ๐.๕๒) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาเอก (S.D. = ๐.๘๑) 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

 

ตารางที่ ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

(n = ๑๕๔) 

 
 
วุฒิการศึกษาสามัญ 

 
 

X̅ 

ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 

(๑๔๐ รูป) 
ปริญญาตรี 

(๗ รูป) 
ปริญญาโท 

(๔ รูป) 
ปริญญาเอก 

(๓ รูป) 
๔.๓๗ ๔.๘๐ ๔.๗๕ ๕.๐๐ 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๔.๓๗ - -๐.๔๓* -๐.๓๘ -๐.๖๓* 
ปริญญาตรี ๔.๘๐ - - ๐.๐๕ -๐.๒๐ 
ปริญญาโท ๔.๗๕ - - - -๐.๒๕ 
ปริญญาเอก ๕.๐๐ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ พบว่ามีความ แตกต่างกัน ๒ คู่ ดังนี้ 

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาตรี  (S.D. = ๐.๔๓) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิ
การศึกษาสามัญ ปริญญาเอก (S.D. = ๐.๖๓) 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม  โดยภาพรวม 

                                                                                                          (n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

      SS       df      MS     F    Sig. 

๑. ด้านการบำรุงรักษา 
    วัด  

ระหว่างกลุ่ม   ๔.๔๗     ๓.๐๐ ๑.๔๙ ๖.๖๔** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๓.๗๑ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๒   
รวม ๓๘.๑๘ ๑๕๓.๐๐    

๒. ด้านการปกครอง 
    และสอดส่อง 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๕.๐๖     ๓.๐๐ ๑.๖๙  ๕.๑๘** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๔๘.๘๕ ๑๕๐.๐๐ ๐.๓๓   
รวม ๕๓.๙๑ ๑๕๓.๐๐    

๓. ด้านเป็นธุระใน 
    การศึกษาอบรม 

ระหว่างกลุ่ม   ๔.๑๑     ๓.๐๐ ๑.๓๗ ๓.๒๖* ๐.๐๒ 
ภายในกลุ่ม ๖๒.๙๕ ๑๕๐.๐๐ ๐.๔๒   
รวม ๖๗.๐๖ ๑๕๓.๐๐    

๔. ด้านให้ความสะดวกใน 
    การบำเพ็ญกุศล 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๒.๓๐     ๓.๐๐ ๐.๗๗ ๒.๘๐ ๐.๐๔ 
ภายในกลุ่ม ๔๑.๑๐ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๗   
รวม ๔๓.๔๐ ๑๕๓.๐๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม   ๓.๔๗     ๓.๐๐ ๑.๑๖ ๕.๒๘** ๐.๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๒.๘๒ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๒   

รวม ๓๖.๒๙ ๑๕๓.๐๐    



๑๓๓ 

 

เมื่อพิจารณารายด้านก็พบว่า แตกต่าง ทุกด้าน คือ ด้านการบำรุงรักษาวัด ด้านการ
ปกครองและสอดส่อง ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล  โดยมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่  ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๔.๒๗ – ๔.๓๑ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

วุฒิ การศึ กษา
ทางธรรม 

 
 

X̅ 

ภาพรวม 

นักธรรมชั้นตรี 
(๔๐รูป) 

นักธรรมชั้นโท 
(๒๒รูป) 

นักธรรมชั้นเอก 
(๗๓รูป) 

ไม่มีวุฒิ
นักธรรม 
(๑๙รูป) 

๔.๒๔ ๔.๑๑ ๔.๔๖ ๔.๑๑ 

นักธรรมชั้นตรี ๔.๒๔ - ๐.๑๓ -๐.๒๒* ๐.๑๓ 

นักธรรมชั้นโท ๔.๑๑ - - -๐.๓๕* ๐.๐๐ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๔๖ - - - ๐.๓๕* 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๔.๑๑ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม พบว่า มีความแตกต่างกัน ๓ คู่  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๒๒) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นโท มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๓๕) 

คู่ที่  ๓ พระสงฆ์ที่มี นักธรรมชั้น เอก มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีไม่มีวุฒินักธรรม  
(S.D. = ๐.๓๕) 



๑๓๔ 

 

ตารางที่ ๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด 

(n = ๑๕๔) 

วุฒิ การศึ กษา
ทางธรรม 

 

X̅ 
ด้านการบำรุงรักษาวัด 

นักธรรมชั้นตรี 
(๔๐รูป) 

นักธรรมชั้นโท 
(๒๒รูป) 

นักธรรมชั้นเอก 
(๗๓รูป) 

ไม่มีวุฒิ
นักธรรม 

(๑๙รูป) 
๔.๔๑ ๔.๒๓ ๔.๖๐ ๔.๑๖ 

นักธรรมชั้นตรี ๔.๔๑ - ๐.๑๘ -๐.๑๙* ๐.๒๕ 

นักธรรมชั้นโท ๔.๒๓ - - -๐.๓๘* ๐.๐๗ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๖๐ - - - ๐.๔๔* 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๔.๑๖ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด พบว่า มีความแตกต่างกัน ๓ คู่  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๑๙) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นโท มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๓๘) 

คู่ที่  ๓ พระสงฆ์ที่มี นักธรรมชั้น เอก มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีไม่มีวุฒินักธรรม  
(S.D. = ๐.๔๔) 

 
 
 
 



๑๓๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง 

(n = ๑๕๔) 

วุฒิ การศึ กษา
ทางธรรม 

 

X̅ 
ด้านการปกครองและสอดส่อง 

นักธรรมชั้นตรี 
(๔๐รูป) 

นักธรรมชั้นโท 
(๒๒รูป) 

นักธรรมชั้นเอก 
(๗๓รูป) 

ไม่มีวุฒิ
นักธรรม 

(๑๙รูป) 
๔.๑๗ ๓.๘๓ ๔.๒๘ ๓.๘๖ 

นักธรรมชั้นตรี ๔.๑๗ - -๐.๓๔* -๐.๑๑ ๐.๓๑ 

นักธรรมชั้นโท ๓.๘๓ - - -๐.๔๕* -๐.๐๔ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๒๘ - - - ๐.๔๒* 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๓.๘๖ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง พบว่ามีความแตกต่างกัน 
๓ คู่  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นโท (S.D. = ๐.๓๔) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นโท มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๔๕) 

คู่ที่  ๓ พระสงฆ์ที่มี นักธรรมชั้น เอก มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีไม่มีวุฒินักธรรม  
(S.D. = ๐.๔๒) 

 
 
 



๑๓๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

(n = ๑๕๔) 

วุฒิ การศึ กษา
ทางธรรม 

 

X̅ 
ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

นักธรรมชั้นตรี 
(๔๐รูป) 

นักธรรมชั้นโท 
(๒๒รูป) 

นักธรรมชั้นเอก 
(๗๓รูป) 

ไม่มีวุฒิ
นักธรรม 

(๑๙รูป) 

๔.๐๖ ๔.๑๑ ๔.๔๑ ๔.๑๕ 

นักธรรมชั้นตรี ๔.๐๖ - -๐.๐๕ -๐.๓๖* -๐.๐๙ 

นักธรรมชั้นโท ๔.๑๑ - - -๐.๓๐ -๐.๐๔ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๔๑ - - - ๐.๒๗ 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๔.๑๕ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม พบว่ามีความแตกต่าง
กัน ๑ คู่  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๓๖) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

ตารางที่ ๔.๓๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD)  ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

(n = ๑๕๔) 

วุฒิ การศึ กษา
ทางธรรม 

 
 

X̅ 

ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

นักธรรมชั้นตรี 
(๔๐รูป) 

นักธรรมชั้นโท 
(๒๒รูป) 

นักธรรมชั้น
เอก 

(๗๓รูป) 

ไม่มีวุฒิ
นักธรรม 

(๑๙รูป) 
๔.๓๓ ๔.๒๗ ๔.๕๔ ๔.๒๗ 

นักธรรมชั้นตรี ๔.๓๓ - ๐.๐๖ -๐.๒๑* ๐.๐๖ 

นักธรรมชั้นโท ๔.๒๗ - - -๐.๒๗* ๐.๐๐ 
นักธรรมชั้นเอก ๔.๕๔ - - - ๐.๒๗* 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๔.๒๗ - - - - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล พบว่ามีความ
แตกต่างกัน ๓ คู่  

คู่ท่ี ๑ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๒๑) 

คู่ท่ี ๒ พระสงฆ์ที่มีนักธรรมชั้นโท มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีมนีักธรรมชั้นเอก (S.D. = ๐.๒๗) 

คู่ที่  ๓ พระสงฆ์ที่มี นักธรรมชั้น เอก มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีไม่มีวุฒินักธรรม  
(S.D. = ๐.๒๗) 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จำแนกตาม
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๓๑ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม ไม่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

 SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการบำรุงรักษา 
    วัด  

ระหว่างกลุ่ม   ๐.๙๓     ๓.๐๐ ๐.๓๑ ๑.๒๕ ๐.๒๙ 
ภายในกลุ่ม ๓๗.๒๕ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๕   
รวม ๓๘.๑๘ ๑๕๓.๐๐    

๒. ด้านการปกครอง 
    และสอดส่อง 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๐.๒๕     ๓.๐๐ ๐.๐๘ ๐.๒๔ ๐.๘๗ 
ภายในกลุ่ม ๕๓.๖๖ ๑๕๐.๐๐ ๐.๓๖   
รวม ๕๓.๙๑ ๑๕๓.๐๐    

๓. ด้านเป็นธุระใน 
    การศึกษาอบรม 

ระหว่างกลุ่ม   ๑.๗๐     ๓.๐๐ ๐.๕๗ ๑.๓๐ ๐.๒๘ 
ภายในกลุ่ม ๖๕.๓๖ ๑๕๐.๐๐ ๐.๔๔   
รวม ๖๗.๐๖ ๑๕๓.๐๐    

๔. ด้านให้ความสะดวกใน 
    การบำเพ็ญกุศล 
 

ระหว่างกลุ่ม   ๐.๒๖     ๓.๐๐ ๐.๐๙ ๐.๓๐ ๐.๘๒ 
ภายในกลุ่ม ๔๓.๑๔ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๙   
รวม ๔๓.๔๐ ๑๕๓.๐๐    

รวม ระหว่างกลุ่ม   ๐.๓๒     ๓.๐๐ ๐.๑๑ ๐.๔๕ ๐.๗๒ 
ภายในกลุ่ม ๓๕.๙๖ ๑๕๐.๐๐ ๐.๒๔   

รวม ๓๖.๒๙ ๑๕๓.๐๐    



๑๓๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

(n = ๑๕๔) 

สมมติฐานที่   F/t   Sig. 
ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่แตกต่างกัน ๐.๓๗ ๐.๘๗   
สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน ๓.๕๘ ๐.๐๐*   
สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกัน ๔.๗๕ ๐.๐๐*   
สมมติฐานที่  ๔ พระสงฆ์ที่ มี วุฒิ การศึกษานักธรรม
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
แตกต่างกัน ๕.๒๘ ๐.๐๐*   
สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไม่
แตกต่างกัน ๐.๔๕ ๐.๗๒  

 
 
 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๓๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสรุป
ได้ว่า 

พระสงฆ์ท่ีมี อายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๑๔๐ 

 

พระสงฆ์ที่มี พรรษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม  แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม  แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษานักธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด  (Open ended Questionnaire)  
ในประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมใน ๑๐ 
ด้าน ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล ๑. ด้านหลักนิติธรรม ๒. ด้านหลักความความโปร่งใส ๓. ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๕. ด้านหลักคุณธรรม ๖. ด้านหลักความคุ้มค่า และการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑. ด้านการบำรุงรักษาวัด ๒. 
ด้านการปกครองและสอดส่อง ๓. ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม ๔. ด้านให้ความสะดวกในการ
บำเพ็ญกุศล มีผลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักนิติธรรม 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

มีการออกกฎระเบียบแต่ไม่มีการปฏิบัติ
แบบจริงจัง 

ควรให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติอย่าง
จริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา ๑๐ รูป 

 

 จากตารางที่ ๔.๓๓ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักนิติธรรม พบว่า มีการออกกฏระเบียบ
แต่ไม่มีการปฏิบัติแบบจริงจัง มีจำนวน ๑๐ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ควรให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จำนวน ๑๐ รูป  
    
ตารางที่ ๔.๓๔  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความความโปร่งใส 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ปัญหารายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญต้องเก็บ
หลักฐานให้ครบและพร้อมเปิดเผยได้ 

ควรที่จะต้องอยู่ขณะแจง รายรับ-
รายจ่ายทุกครั้งและขึ้นบอร์ดทุกๆเดือน ๑๔ รูป 

 

 จากตารางที่ ๔๓๔ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความความโปร่งใส พบว่า ปัญหา
รายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญต้องเก็บหลักฐานให้ครบและพร้อมเปิดเผย มีจำนวน ๑๔ รูป  
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความความโปร่งใส พบว่า ควรที่จะต้องอยู่ขณะแจง รายรับ -
รายจ่ายทุกครั้งและขึ้นบอร์ดทุกๆเดือน จำนวน ๑๔ รูป  
 

 
 

 

 



๑๔๒ 

 

ตารางที่ ๔.๓๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ความรับผิดชอบยังน้อยและการดูแล
ไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะดูแลทั่วถึงก็
ตอนมีงานภายในวัด 

ควรดูแลพระภิกษุ สามเณร และการจัด
สาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและจริงจังสม่ำเสมอ 

๑๒ รูป 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๕ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ความ
รับผิดชอบยังน้อยและการดูแลไม่ทั่วถึง ส่วนมากจะท่ัวถึงก็ตอนมีงานภายในวัด มีจำนวน ๑๒ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ควรดูแลพระภิกษุ สามเณร และการจัด
สาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและจริงจังสม่ำเสมอ จำนวน ๑๒ รูป 
 
ตารางท่ี ๔.๓๖  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ  

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
วัด บ้าน โรงเรียนขาดความร่วมมือ
ร่วมแรงเพ่ิมขึ้น 

ควรมีการปลูกฝังความสามัคคี การมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น ๑๖ รูป 

 

 จากตารางที่ ๔.๓๖  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า วัด บ้าน โรงเรียน
ขาดความร่วมมือร่วมแรงเพ่ิมข้ึน มีจำนวน ๑๖ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ควรมีการปลูกฝังความสามัคคี การมีส่วน
ร่วมให้มากข้ึน  จำนวน ๑๖ รูป 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

ตารางที่ ๔.๓๗ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักคุณธรรม 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
คณะสงฆ์ส่วนหนึ่งประพฤติปฏิบัติ
ตนเสื่อมเสียทำให้ประชาชนเข้าวัด
น้อยลง 

ควรมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟัง
ธรรมให้มากข้ึน เพ่ือปลูกฝังประชาชนให้เข้าวัด
เสมอ ๑๐ รูป 

 

 จากตารางที่ ๔.๓๗  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักคุณธรรม พบว่า คณะสงฆ์ส่วนหนึ่ง
ประพฤติปฏิบัติตนเสื่อมเสียทำให้ประชาชนขั้ดน้อยลง มีจำนวน ๑๐ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ควรมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม
ให้มากขึ้น เพ่ือปลูกฝังประชาชนให้เข้าวัดเสมอ จำนวน ๑๐ รูป 
                 
ตารางที่ ๔.๓๘  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความคุ้มค่า 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

คณะสงฆ์มีการใช้ทรัพยากร และการ

รณรงค์แบบไม่ต่อเนื่อง 

ควรมีการบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น จะได้

เสียหายน้อยสุด ๑๘ รูป 
 

จากตารางที่ ๔.๓๘  ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า คณะสงฆ์มีการใช้
ทรัพยากร และการรณรงค์แบบไม่ต่อเนื่อง มีจำนวน ๑๘ รูป                                                                                                                 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ควรมีการบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น จะได้
เสียหายน้อยสุด จำนวน ๑๘ รูป 
 
 

 



๑๔๔ 

 

ตารางที่ ๔.๓๙  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
เครื่องมือเครื่องใช้โดยภาพรวมมีไม่
พอกับความต้องการ 

ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้สอยให้พร้อม
ตลอดเวลา ๒๐ รูป 

 

จากตารางที่ ๔.๓๙ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านการบำรุงรักษา พบว่าเครื่องมือเครื่องใช้โดย
ภาพรวมมีไม่พอกับความต้องการ  มีจำนวน ๒๐รูป  
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านการบำรุงรักษาวัดพบว่า ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้สอยให้
พร้อมตลอดเวลา มีจำนวน ๒๐ รูป 
 

ตารางที่ ๔.๔๐  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
การปกครองส่วนใหญ่ชอบลำเอียง ควรทำตนเป็นกลางให้มาข้ึน ๑๔ รูป 
 

จากตารางที่ ๔.๔๐ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านการปกครองและสอดส่อง พบว่า การ
ปกครองส่วนใหญ่ชอบลำเอียง มีจำนวน ๑๔ รูป  
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านการปกครองและสอดส่อง พบว่า ควรทำตนเป็นกลางให้มาขึ้น มี
จำนวน ๑๔ รูป  
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

 

ตารางที่ ๔.๔๑  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
วัดส่วนใหญ่ลำบาลกับการจัดตั้ง
กองทุนเพราะบางวัดค่าน้ำค่าไฟก็
หายาก 

ควรจะให้ผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจบ้างว่าวัดบ้าง
วัดแค่ค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่รอดอยู่แล้ว 

๑๓ รูป 
 

จากตารางที่ ๔.๔๑ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม พบว่า วัดส่วน
ใหญ่ลำบาลกับการจัดตั้งกองทุนเพราะบางวัดค่าน้ำค่าไฟก็หายาก มีจำนวน ๑๓ รูป  
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม พบว่า ควรจะให้ผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจ
บ้างว่าวัดบ้างวัดแค่ค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่รอดอยู่แล้วจำนวน ๑๓ รูป  
 

ตารางที่ ๔.๔๒  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
วัดบ้างวัดมีการตั้งราคาไว้ โดยไม่
คำนึงว่าวัดก็ต้องอาศัยญาติโยม 

ควรมีความเห็นอกเห็นใจบ้างสำหรับงานบางงาน 

๑๔ คน 
 

จากตารางที่ ๔.๔๒ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล พบว่า 
วัดบ้างวัดมีการตั้งราคาไว้ โดยไม่คำนึงว่าวัดก็ต้องอาศัยญาติโยม มีจำนวน ๑๓ รูป 

 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในประเด็น ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลพบว่า ควรมีความเห็นอก
เห็นใจบ้างสำหรับงานบางงาน มีจำนวน ๑๓ รูป 
 
 
 
 



๑๔๖ 

 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยกำหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประเด็นสาระสำคัญของวิจัยครั้งนี้  จำนวน ๑๒ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย  
ดังต่อไปนี้  

๑) พระครูปริยัติกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี 
๒) พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท 
๓) พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล รักษาการเจ้าอาวาสวัดหลวง 
๔) นายพงศธร เอกนิรันดร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ตำบลบางน้ำเชี่ยว 
๕) พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 
๖) นายสุรเชษฐ์ ด้วงนคร นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 
๗) นายบุญลือ จันทร์อุทัย สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว ไวยาวัจกร  

วัดกุฎีทอง 
๘) นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์ สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 
๙) นายสมคิด สาตจีนพงษ์  สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 
๑๐) พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง 
๑๑) พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา 
๑๒) พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 

๔.๕.๑ ท่านคิดว่า ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ควรเป็น
อย่างไร ? 

๑. ด้านหลักนิติธรรม 
๑)  ด้านหลักนิติธรรม ใช้หลักพระธรรมวินัยโดยมากเจ้าอาวาสใช้หลักเมตตาธรรมอยู่ใน

ความถูกต้อง ปกครองแบบพ่ีแบบน้อง ครูอาจารย์ปัญหาจึงมีน้อย ส่วนที่มีปัญหานั้นใช้นิติธรรมไม่ถูก
ตามครรลองครองธรรมขาดคุณธรรมและจริยธรรม เอาความถูกใจเป็นหลักจึงเกิดปัญหา๑ 

๒)  หลักนิติธรรม เป็นหลักของพระโดยตรงพระองค์ทรงเป็นเนตติแบบอย่าง แต่พระ
เรามาจากหลายทิศทาง ถ้านำแบบอย่างจากการศึกษานับแต่พระอุปัชฌาย์บอกนิสัย ถ้าเราใส่ใจเราก็
ชื่อว่า เรามีนิติธรรม แล้วการกระทำไม่ว่าจะอบรมสั่งสอนคนภายในวัด นอกวัดก็ย่อมไม่ขัดต่อหลักซึ่ง
ก็ต้องอยู่ที่รักด๒ี 

๓)  หลักนิติธรรมต้องใช้หลักนี้มาบริหารให้มาก เช่น การสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับผู้อยู่ใต้
การปกครองควรวางกฎระเบียบที่เป็นธรรม พิจารณาการสั่งการหรือมอบหมายงานและการลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืนระเบียบวินัยอย่างเป็นธรรม๓ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถเผยแพร่ความรู้
กฎระเบียบ และการลงโทษทางวินัย แก่ผู้ปฏิบัติตามกฏระเบียบไม่ถูกต้องด้วยหลักนิติธรรม๔ 

๕)  ด้านหลักนิติธรรม มีการปกครองตามกฎระเบียบของพระ เช่น ๑.พระที่พรรษามาก
ให้ความเมตตาอบรมด้านความประพฤติของพระหรือเณรที่บวชใหม่ ๒.แนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควร
ทำของพระให้เป็นแบบแผนเดียวกัน ๓.ใช้ความเมตตาธรรมปกครองให้เท่าเทียมกัน๕ 

๖)  ด้านหลักนิติธรรม คิดว่าท่านน่าจะปกครองตามพระวินัยของสงฆ์ ภายใต้ศีล ๒๒๗ 
ข้อ และทำตามกฏระเบียบของบ้านเมือง๖ 

 
๑ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์ , ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหม

บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

 

๗)  ยังไม่เป็นเอกฉันท์ ไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะเป็นเรื่องปกติ เนืองจากปัญหาบางอย่าง
เราปล่อยมาเป็นเวลานานจนบางทีต้องว่ากันตามพระวินัย และกฎหมาย๗ 

๘)  ด้านหลักนิติธรรมกระผมก็เห็นว่าพระสงฆ์ สามเณรก็อยู่ในกฎระเบียบในพระวินัย
พอสมควร มีการเรียนรู้เรื่องกฏหมายในทางโลก ทางธรรมอยู่โดยมีการอบรมของหน่วยราชการและ
คณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ๘ 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด  ควรมีการวางระเบียบกฎต่าง ๆ  ตามหลักพระธรรม
วินัยของสงฆ์๙ 

๑๐) ให้หลักธรรมเป็นธรรมของการปกครองแต่ละวัด๑๐ 
๑๑) ด้านกฎระเบียบต่าง ๆ คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรีมีความรู้ความเข้าใจพอสมควร 
และมีความเคร่งครัดต่อกฎต่าง ๆ๑๑ 
๑๒) การบริหารวัดคณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี ด้านหลักนิติธรรม ค่อนข้างดี๑๒ 
๒. ด้านหลักความความโปร่งใส 
๑)  ด้านความโปร่งใส นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเจ้าอาวาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ส่วยมากแต่ละวัดมีผลประโยชน์น้อย ปัญหาจึงไม่เกิด๑๓ 
๒)  หลักความโปร่งใส เมื่อว่าไปไม่โปร่งใสมาก โดยดูจากพวกอาศัยตั้งหลักได้แล้วก็

พยายามไสพวกตัวขึ้นมา เพ่ือตัวจะได้มีน่ามีตาเป็นการเพ่ิมอาณาจักร แต่สุดท้ายมักมีปัญหาภายใน 
เพราะเป็นความไม่ใส ที่ได้ก็คือใจขุ่นเนื่องจากขาดคุณธรรม สิ่งนี้จึงหนุนทางร้ายโดยทั้งหมดนี้ใครทำก็
จะรู้แก่ใจ๑๔ 

 
๗ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์ , สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

 

๓)  หลักความโปร่งใส คิดว่ายังไม่มีความโปร่งใสที่ดีพอ เช่น ในด้านการตัดสินใจใน
กิจกรรมส่วนรวมของวัด วัดยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้มีการรู้ทั่วถึง การสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูล
ต่าง ๆที่ชุมชนควรรู้ก็ยังน้อยเลยไม่รับทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรที่เพียงพอ๑๕ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีความสามารถกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีสื่อสารที่ดี มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวกิจทาวกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ๑๖ 

๕)  ด้านความโปร่งใสมีคณะกรรมการ อุบาสกอุบาสิกา ช่วยดูแลจะทำการสิ่งใดภายใน
วัดก็มีการเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ เพ่ือปรึกษาหารือและลงมติมีความเห็นชอบ
ในแนวทางตรงกัน และท่ีสำคัญต้องตรวจสอบได๑้๗ 

๖)  ด้ านหลักความโปร่งใส  คณ ะสงฆ์ท่ าน เสี ยสละมาบวชเพ่ื อสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศล ปฏิบัติตนตามพระวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ มีความโปร่งใส 
ข้อมูลทุกอย่างญาติโยมสามารถสอบถาม และตรวจสอบได้๑๘ 

๗)  ยังขาดการดำเนินเป็นตัวอย่างจากวัดใหญ่ๆก่อน และที่สำคัญควรมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแนะนำและให้การยอมรับทั้งภายในและภายนอกได้ ถ้าต้นน้ำทำ
เป็นตัวอย่างได้ กลางน้ำ ปลายน้ำไม่มีปัญหาแน่นอน๑๙ 

๘)  ด้านหลักความโปร่งใส ต้องเป็นขั้นเป็นตอนของผู้ใหญ่ในหน้าที่การปกครอง แต่ที่
เห็นๆก็ไม่มีอะไรที่เสียหายในอำเภอพรหมบุรี๒๐ 

 
 

 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล, รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด  เจ้าอาวาสจัดการเรื่องการรับบริจาคสิ่งของ  
เครื่องใช้หรือเงินทองให้อยู่ในความถูกต้องโปร่งใส๒๑ 

๑๐) วัดทุกวัดต้องมีรายรับ - รายจ่ายของแต่ละวัดอยู่แล้ว๒๒  
๑๑) คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี มีความจริงใจทำอะไรก็มักจะให้สะดวกและมีระเบียบ 
อีกท้ังจะทำสิ่งใดมักจะทำตามมติของสังคม ซึ่งสามารถทราบที่มาได้ตรวจสอบได้๒๓ 
๑๒) คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัด ด้านหลักความโปร่งใส 

ค่อนข้างด๒ี๔ 
๓. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
๑)  ด้านความรับผิดชอบ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี โดยมากทุกวัดจะรู้หน้าที่และรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ของตนตามหลักคุณธรรม๒๕ 
๒)  หลักความรับผิดชอบ การมอบหมายถ้าเป็นความถูกต้องและทำได้ย่อมเป็นไปตาม

กำลังความสามารถและสติปัญญา แต่เท่าที่เห็นมาการสนองงานการรับผิดชอบในคณะสงฆ์เป็นไป
ด้วยดี๒๖ 

๓)  หลักความรับผิดชอบก็ควรจะมีความรับผิดชอบให้มากหรือดียิ่งข้ึน เพราะอยากให้มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตน และต่อสังคมมีความสำนึกที่ดีต่อสังคมีความเอาใจใส่ใน
ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นและมีความกระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขปัญหา๒๗ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้ายอมรับการกระทำของตนเอง๒๘ 

 
๒๑ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 

 

๕)  ด้านความรับผิดชอบ  เช่น เจ้าคณะอำเภอมอบหมายงานให้เจ้าอาวาสแต่ละวัดให้
รับผิดชอบในกิจกรรมงานส่วนใด ท่านก็จะมาหาตัวช่วยเพ่ือแบ่งงานให้พระลูกวัดหรือญาติโยมที่
สามารถช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ๒๙  

๖) ด้านหลักความรับผิดชอบ คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่
ละวัด ตามความเหมาะสมในแต่ละวัด แต่ละด้านตามมติคณะสงฆ์ เพ่ือให้ญาติโยมได้รับความ
สะดวกสบายในการมาสร้างบุญในวัดอย่างมีความสุข๓๐ 

๗) พระภิกษุทุกรูปในอำเภอพรหมบุรี รู้ดีอยู่แล้ว ทำผิดอย่างไรก็ต้องรับผิดนั้นๆไม่ว่าจะ
เป็นพระวินัยหรือกฏหมาย๓๑  

๘) หลักความรับผิดชอบ คิดว่าก็มีการประชุม การรับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชาได้
เป็นอย่างด๓ี๒ 

๙) ให้ความสนใจ  และใส่ใจต่อปัญหาของภิกษุสามเณรในวัด  ให้มีความเป็นอยู่
สะดวกสบาย๓๓ 

๑๐) วัดแต่ละวัดก็มีการรับผิดชอบแต่ละวัดอยู่แล้ว ต้องตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที๓่๔  

๑๑) จะมีการแบ่งงานกันทำตามหน้าที่ต่าง ๆกัน ไปในลักษณะของการแจกงาน
ออกเป็นแขนงต่าง ๆแล้วนำมาสรุปร่วมกัน๓๕ 

๑๒) คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัด ด้านหลักความรับผิดชอบ 
เป็นอย่างด๓ี๖ 

 

 
๒๙ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 

 

๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
๑)  ด้านการมีส่วนร่วม โดยมากเจ้าอาวาสกับผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนในชุมชน 

จะมีส่วนร่วมคอยช่วยเหลือกันต่างคนต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกันร่วมมือกันเป็นอย่างดี๓๗ 
๒)  หลักการมีส่วนร่วมโดยรวมหมายถึง การเสียสละไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือปัจจัยเป็นค่า

ใช่จ่ายในกิจการนั้น คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรีก็ดูดีเพราะเจ้ามือที่มีกำลัง สิ่งที่ตั้งก็สำเร็จตามประสงค์ 
แต่ก็คงมิได้พูดถึงผู้เสียสละเวลาซึ่งก็มีบ้างที่ไม่ค่อยมา เพราะคุณค่าและราคาแต่ละคนเป็นเรื่องจน
ใจ๓๘ 

๓)  หลักการมี ส่ วน ร่ วมก็ ต้ อ งมี การทำให้ ม ากขึ้ น  เพ ราะควรเปิ ด โอกาส ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชุมชนมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นและออกความคิดเห็นในปัญหาสำคัญหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ได้มากกว่านี้๓๙ 

๔) คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนรับรู้ และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาที่สำคัญในองค์กร๔๐ 

๕)  ด้านการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นงานของวัดต่าง ๆ ในเขตตำบล อำเภอ หรือจังหวัด 
คณะสงฆ์ก็จะไปร่วมทำกิจกรรมโดยมิได้ขาด๔๑ 

๖)  ด้านหลักการมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เมื่อมีงานบุญใหญ่ๆ คณะสงฆ์
แต่ละวัดมักจะมาร่วมในกิจกรรมของแต่ละวัดหรือที่พูดกันว่ามาร่วมด้วยช่วยกัน และคณะญาติโยมก็มี
ส่วนร่วมกิจกรรมนั้น ๆด้วย รวมทั้งสามารถรับรู้และตรวจสอบได้ทุกเรื่องในกิจการนั้น ๆ๔๒ 
 
 

 
๓๗ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๓ 

 

๗)  หลักการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะดีขนาดไหนถ้าการการยอมรับประนีประนอม
ปฏิสัมพันธ์ อภัยกัน หลักการก็จะเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้น๔๓ 

๘)  หลักการมีส่วนร่วม ก็มีการร่วมกิจกรรมกับทุก ๆ อำเภอ๔๔ 
๙)  ให้ผู้บริหาร  และกรรมการวัด  มีการจัดการในเรื่องการทำงานของวัดให้มีลักษณะ

เป็นทีม๔๕ 
๑๐) มีการไหว้พระทำวัตรสวดมนต์ ก็เป็นส่วนร่วมกันอยู่แล้ว๔๖ 
๑๑) จะมีการร่วมมือกันทำทั้งฝ่ายสงฆ์และหมู่บ้านมีการประสานงานกันเสมอ๔๗ 
๑๒) การบริหารจัดการวัด ด้านหลักการมีส่วนร่วม คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการ

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี๔๘ 
 

๕. ด้านหลักคุณธรรม 
๑)  ด้านคุณธรรม ที่มองและฟังพอจะรู้ว่าวัดทั่วไปของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จะใช้

หลักคุณธรรมในการปกครอง ระหว่างเจ้าอาวาสกับพระผู้ใต้บังคับบัญชาของตน๔๙ 
๒)  หลักคุณธรรม คณะสงฆ์เมื่อว่าตรง ๆ เราก็จะเห็นว่าโค้งบ้างตรงบ้าง เหตุที่เป็น

อย่างนั้นก็เพราะใจซึ่งต้องตอบว่า ไม่มีคุณธรรม ผู้ที่ขาดคุณธรรมคณะสงฆ์ก็ต้องอาศัยพระวินัย  คณะ
สงฆ์ได้จัดการศึกษาก็เพ่ือจะพัฒนาคุณธรรมเพ่ือให้เป็นเครื่องกำกับใจ และได้วิสัยทัศน์ทางธรรม๕๐ 

๓)  หลักคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ควรยึดมั่นในหลักคุณธรรมให้มีเพ่มมากขึ้น และควร
ส่งเสริมสนับสนุนบุคคลในองค์กรให้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัย๕๑ 

 
๔๓ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรห มบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๔ 

 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง สนับสนุนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์๕๒ 

๕)  ด้านคุณธรรม ท่านมีเมตตา มีศรัทธาที่จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้ง
ทำตากฏระเบียบแบบแผนมหาเถระท่ีปฏิบัติสืบกันมา๕๓ 

๖)  ด้านหลักคุณธรรมคณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรีมีความยินยอม พร้อมใจปฏิบัติตน
ร่วมกันตามกฏระเบียบของมหาเถระสมาคม๕๔ 

๗)  อยู่ที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ถ้าต้นน้ำดีก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรียังถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ แต่เป็นธรรมดาที่ยังขาดการยอมรับ ก็ต้องทำการชี้แจง แก้ไข 
ปรับทัศนคติกันต่อไป๕๕ 

๘)  ด้านคุณธรรม มีการสอนศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน มีการเจริญภาวนาในบางสำนักอยู่
แล้ว จึงมีต้นทุนในกการประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมในสังคมและประกอบอาชีพอย่างมีความสุข๕๖ 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด  จัดการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในวันพระ  และวันอาทิตย์ด้วย๕๗ 

๑๐) มีการจัดเรียนจัดสอน และมีการเทศน์ในวันพระของแต่ละวัด๕๘ 
๑๑) มีความโอบอ้อมอารีย์อีกทั้งยังมีความสงเคราะห์แก่วัด และหมู่บ้านเมื่อได้รับความ

เดือดร้อน๕๙ 
 
 

 
๕๒ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๕ 

 

๖. ด้านหลักความคุ้มค่า 
๑)  ด้านความคุ้มค่า จะมองเห็นเลยว่าแต่ละวัดนั้นจะพัฒนาสิ่งก่อสร้าง จะสร้าง

พอประมาณยึดการโปร่งใสเป็นหลักและคุ้มค่า๖๐ 
๒)  หลักความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ที่ตามมาจากการบัญชาการจากด้านบนสู่ล่าง ถ้าถูกทาง

ถูกธรรม ความสัมฤทธิ์ผลก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะเราจะเอาปรัชญาทางโลกลงมาเทียบปรัชญาทางธรรม 
คำว่าคุ้มค่า คือให้เขารู้หน้าที่แล้วทำให้ดีนับว่ามีความคุ้มค่าแล้ว๖๑ 

๓)  หลักความคุ้มค่าก็ควรมีความปลูกฝังบุคลากรในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้มากข้ึน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและมีการรณรงค์ให้
คนภายในองค์กรมีจิตสำนึกท่ีจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่านี้๖๒ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี บริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม๖๓ 

๕)  ด้านความคุ้มค่า ปัจจัย ๔ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัด พระภิกษุสงฆ์ท่านบริหารจัดการ
เป็นอย่างดี เช่น อุปกรณ์ของใช้ภายในวัด ภาชนะต่าง ๆ เน้นประหยัดสุดประโยชน์สูง๖๔ 

๖)  ด้านหลักความคุ้มค่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี ท่านเน้นให้พระเป็นพระแท้สร้าง
ความศรัทธาแก่ญาติโยม เป็นต้นบุญ ต้นแบบนำพาญาติโยมสร้างบุญกุศลถือว่าคุ้มค่ามากเพียงพอ ทุก
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างคุ้มค่าและญาติโยมมีส่วนร่วม๖๕ 

๗)  การจัดการความคุ้มค่า เช่นหลัก ๕ ส. ยังขาดการติดตามประเมินผล ยังเห็นเป็น
เพียงทฤษฎียังไม่นำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริงได้๖๖ 

 
๖๐ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

 

๘)  หลักความคุ้มค่า อยู่ที่ผลของการร่วมกิจกรรมในงานนั้น ๆ ที่ร่วมกันทำว่าผู้ให้
ความรู้และผู้รับความรู้มีความสามัคคีในผลงานนั้น ๆ ไหม๖๗ 

๙) ให้ภิกษุสามเณรมองเห็นคุณค่า  และประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ของวัด  โดย
กรรมการวัดเป็นผู้ดูแล และให้มีการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด๖๘ 

๑๐) มีการประเมินผลการปฏิบัติของวัดนั้น ๆ ยึดหลักการในการประหยัด และความ
คุ้มค่าจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการในส่วนรวม๖๙ 

๑๑) มีการใช้ทั้งด้านความคิด การลงมือกระทำจะทำให้มีประโยชน์มากที่สุดแก่สังคม 
และเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมต่อไป๗๐ 

๑๒) ด้านหลักความคุ้มค่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัดได้เป็น
อย่างดี๗๑ 

 

 ๔.๕.๒ ท่านคิดว่า ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ?  

  

๑.  ด้านการบำรุงรักษาวัด 
๑)  ด้านการบริหารบำรุงรักษาวัดของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี ถือว่าดูแลได้ดีระดับหนึ

งอยู่ในเกณฑ์ดี มีน้อยวัดมากที่จะไม่ดูแลวัดของตน จากการได้เห็นและได้ฟังมา๗๒ 

๒)  การบำรุงรักษาวัด ต้องบริหารจัดการทั้งภายใน - ภายนอก เพราะพระเราต้องอิง
ชาวบ้านชาววัด เมื่อบุคคลภายในหมายถึงผู้อยู่ในวัดทั้งหมด เรียนรู้และจดจำจารีตซึ่งเป็นข้อวัตรแล้ว
นำมาปฏิบัติ คนภายในวัดชื่อว่าได้ขัดเกลาตน ซึ่งผลก็จะนำไปสู่ภายนอก คือทั้งชาวบ้านชาววัด การ
บริหารจึงอยู่ที่จัดระเบียบคนภายใน ท่านจึงมีคำกล่าวว่า พระวินัยทำให้คนพาตนไปสู่ความเป็นคน
พิเศษ๗๓  

 
๖๗ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 

 

๓)  การบำรุงรักษาวัดของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรีนั้นเห็นว่า การบำรุงรักษานั้นอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ได้ หมายความว่าแต่ละวัดมีสักยภาพในการหาทุนมาบำรุงรักษาได้ไม่เหมือนกัน เช่น บาง
วัดมีความสามารถในการหาทุนทรัพย์ง่ายก็มี การพัฒนาวัดบำรุงรักษาวัดได้อย่างสวยงามสะอาดตามี
ระเบียบ และมีบุคลากรที่เพียงพอ บ้างวัดไม่มีสักยภาพในการหาทุนการบำรุงรักษาวัดก็จะมีแต่ปัญหา 
อุปสรรคและบุคลากรก็ไม่เพียงพอ๗๔ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี ดูแลรักษาวัดที่ประจำพรรษาอยู่เป็นอย่างดีทุกวัด เช่น 
ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงตบแต่งศาสนสถานและวัตถุของวัดให้เป็นไปด้วยดี๗๕ 

๕)  ด้านการบำรุงรักษาวัด แต่ละวัดเจ้าอาวาสท่านจะเป็นผู้ปกครองและดูแล และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้พระแต่ละรูปในการดูแลทำความสะอาด ในส่วนเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม
ตามการเวลาท่านก็จะบอกบุญญาติโยมเพ่ือนำปัจจัยมาทำนุบำรุงต่อไป๗๖ 

๖)  ด้านการบำรุงรักษาวัด เจ้าอาวาสจะเป็นผู้แบ่งบุญหน้าที่รันผิดชอบ ที่จะช่วยกัน
บำรุงรักษาวัดกิจวัตรของสงฆ์ว่าแต่ละท่านรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดบริเวณไหนของวัด 
มอบหมายให้ทำกันเป็นประจำ เพ่ือให้วัดเป็นสถานที่สะอาด ร่มรื่นน่าเข้าไปพ่ึงพาอาศัยและดูแลศา
สนสถานก่อนมีกิจกรรมงานบุญใหญ่ๆ ของเทศกาลต่าง ๆ๗๗ 

๗)  ยังขาดการศึกษารูปแบบการบริหารที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คิดว่าต้องเข้าแก้ปัญหา
เรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือคดีความมากยิ่งข้ึน การบริหารจัดการที่สำคัญยิ่งก็คือ 
การลงมือปฏิบัติจริง และอยู่ที่การนำเอาทฤษฎีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ค่อยได้รับพัฒน
รูปแบบ และวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการบำรุงรักษาวัดทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีเป็น
ระบบและรูปธรรมที่ดีและเหมาะสมในสถานกาณืยุคปัจจุบันจากคณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรีมาก
นัก๗๘ 

 
๗๔ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 

 

๘)  คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี มีการจัดการบำรุงรักษาวัดได้ดีทีเดียว สังเกตุได้จากความ
สะอาดของวัด ระเบียบของสิ่งของก่อสร้างภายในวัดนั้นเป็นระบบ ในการจัดสรรและบำรุงสิ่งที่ชำรุด
ทรุดโทรม สิ่งก่อสร้างภายในวัดก็ดูสีสันสดใสเสมอเกือบทุกวัด๗๙ 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัดดูแลความสะอาด ปฏิรูปสิ่งของอุปกรณ์โบราณสถาน  
และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้มีความสวยงาม  และสะอาดเรียบร้อย๘๐ 

๑๐) การบำรุงรักษาวัดเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส และชาวบ้านของวัดนั้น ๆ ที่อยู่ในการ
ปกครองของตำบลนั้น ๆ ของแต่ละพ้ืนที่เน้นความสะอาดเป็นหลัก๘๑ 

๑๑) มีการดูแลรักษาวัดเป็นอย่างดี ตลอดทั้งให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้สถานที่ในวัด๘๒ 

๑๒) ค่อนข้างดี มีการเอาใจใส่ในการบำรุงรักษาวัด๘๓ 
๒.  ด้านการปกครองและสอดส่อง  
๑)  ด้านการปกครอง และสอดส่องนั้น ระดับเจ้าอาวาสและผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชน

ในชุมชน แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ปัญหาจึงมีน้อย ส่วนที่มีปัญหานั้นเกิดจากการไม่ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลกัน ผู้ปกครองอยู่นอกพ้ืนที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่เข้าใจในการปกครอง๘๔ 

๒)  ด้านการปกครอง คณะสงฆ์เราก็ใช้ของเก่า หมายถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เมื่อฟัง
คำสั่งมาก็ต้องมาตรอง เพ่ือกันความบกพร่องในการกระทำ ซึ่งต้องย้ำว่า ต้องเป็นไปตามพระธรรม
วินัย ไม่ใช่ไปอิงชาวโลก เมื่อทำก็ต้องมีการรายงาน เพ่ือจะได้ให้ผู้สั่งและสนองได้สอดส่อง ซึ่งบางครั้ง
ก็ต้องมาตรวจตราด้วยตนเอง๘๕ 

๓)  ด้านการปกครองวัดควรจะมีการแบ่งงานด้านการปกครองให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การปกครอง และมีการมอบหมายงานและมีการแบ่งงานให้ ควรที่จะจัดให้มีการประชุมในทุกฝ่ายทั้ง

 
๗๙ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

 

ภิกษุ สามเณรและชาวบ้าน เพ่ือรับรู้เรื่องต่าง ๆร่วมกันเพ่ือป้องกันปัญหา และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา ถ้าบริหารได้ดังนี้งานด้านการปกครองจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน๘๖ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี ควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิต และคฤหัสถ์ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถระสมาคม๘๗ 

๕)  ด้านการปกครอง ส่วนมากจะเป็นแบบพ่อปกครองลูก พี่ปกครองน้อง ยึดหลักธรรม
เป็นแรงเชื่อมใจ เชื่อมความสัมพันธ์โดยศีล และเจ้าอาวาสจะเป็นผู้สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพระ
ลูกวัด๘๘ 

๖)  ด้านการปกครองและสอดส่อง เจ้าอาวาสแต่ละวัดปกครองพระภิกษุลูกวัด และขึ้น
ตรงกับเจ้าคณะตำบล ส่วนเจ้าคณะตำบลก็ขึ้นตรงใต้การปกครองของเจ้าคณะอำเภอปกครอง
ตามลำดับชั้น เพ่ือช่วยกันดูแลคณะสงฆ์ เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าเคารพ ศรัทธาของ
ญาติโยม๘๙ 

๗)  ยังขาดการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่รอให้เหตุเกิดขึ้นก่อนถึงจะเข้าไปดำเนินการ 
คณะสงฆ์ไม่มีเอกภาพที่ไปในทางเดียวกัน ขาดการยอมรับและการปฏิสัมพันธ์ เป็นปัญหาที่ต้ อง
แก้ไข๙๐ 

๘)  ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จัดว่าใช้ได้มากเลย ไม่ว่าจะเป็นการ
ห่มผ้า การศึกษา การจัดกิจกรรมก็ร่วมกันกับทุก ๆ ฝ่ายและทุก ๆ อำเภอ๙๑ 

๙)  ให้ผู้บริหาร  และกรรมการวัด ดูแลให้พระเณรปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่ในระเบียบ
วัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนา๙๒ 

 
๘๖ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๗ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

 

๑๐) เป็นการบริหารเป็นขั้นตอนของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี เจ้าคณะอำเภอ และเจ้า
คณะตำบลนั้น ๆ ช่วยกันดูแลสอดส่อง๙๓ 

๑๑) มีการประชุมทุกศุกร์แรกของเดือน เพ่ือให้แสดงความเข้าใจแก่กัน และนำปัญหา
มาหารือกัน เพ่ือที่จะได้ช่วยกันดูแลและบริหารงานด้านต่าง ๆได้๙๔ 

๑๒) ในการปกครองมีการประชุมกันประจำทุกเดือน แสดงถึงการเอาใจใส่ในการ
ปกครองเป็นอย่างด๙ี๕ 

๓.  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม  
๑)  ด้านการเป็นธุระในการศึกษาและอบรม ถือว่าพอใช้ได้  โดยมากทุกวัดให้ความ

ร่วมมือไปศึกษาในสถานที่เดียวกัน โดยเจ้าอาวาสจะเป็นธุระจัดอำนวยความสะดวกในการนำพาพระ
ในวัด๙๖ 

๒)  การศึกษาขณะนี้ ดูเหมือนว่ากำลังพัฒนา แต่ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในปัจจุบันก็ย่อมไม่
เหมือนในอดีต เพราะชีวิตทางโลกที่เรียนมมา ถ้าเขาไม่มีคุณธรรมสัญญาที่จดจำก็จะนำเข้ามาใช้ใน
ชีวิตพระ เมื่อฆราวาสอาจเอ้ือมเข้ามาแม้ในเวลาบรรพชาอุปสมบท พระอุปัชฌาย์จะเน้นบอกบริกรรม
ภาวนา หรือนิสัยก็ไม่สามารถจะละคลายสิ่งที่ฝังใจได้ ปัจจุบันวัดอัมพวันในอำเภอพรหมบุรี หลวงพ่อ
ท่านเห็นการณ์ไกล จึงได้จัดอบรมพระบวชใหม่ เพ่ือให้ได้นิสัยความเป็นพระไปบ้าง๙๗ 

๓)  ด้านนี้วัดควรส่งเสริมในการศึกษาให้มากกว่านี้ และควรจัดให้มีการศึกษาหรืออบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนหรือพระภิกษุที่มีเวลาหรือโอกาสในการบวชที่มีระยะเวลาสั้น 
และควรจะมีสื่อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากข้ึนด้วย๙๘ 

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี ได้จัดให้มีการเรียนการสอน พระปริยัติธรรมให้
บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งจัดให้มีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตตา
ทวิธีการที่กำหนดในคำสั่งมหาเถระสมาคม๙๙ 

 
๙๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๔ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๘ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ,  

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๑ 

 

๕)  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม ตัวอย่างเช่น วัดที่เป็นสำนักเรียน ทางวัดท่านจะ
เอ้ือเฟ้ือสถานที่เปิดเป็นโรงเรียนนักธรรมชั้นตรี - โท - เอก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องการ
ขบฉัน ดูแลน้ำปานะทั้งพระอาจารย์และพระนักศึกษาธรรม๑๐๐ 

๖)  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม มีการบริหารจัดการวัด ช่วงเข้าพรรษาพระภิกษุมี
การเรียนนักธรรมตรี โท เอก ญาติโยมที่สนใจก็สามารถมาเรียนร่วมกับพระภิกษุได้ รวมทั้งมีการเปิด
สอน วิชาพระอภิธรรม เพ่ือให้พระภิกษุและญาติโยมได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับจิตมากยิ่งข้ึน๑๐๑ 

๗)  ปัจจุบันมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นพอสมควร เห็นได้ชัดจากการจัดมีการอบรมการเรียน
การสอนหลักสูตรนักธรรม ส่วนธรรมศึกษายังต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และทัศนคติ
เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในอำเภอพรหมบุรีที่จะต้องดำเนินการแก้ไขกันต่อไป๑๐๒ 

๘)  การเป็นธุระในการศึกษาในอำเภอพรหมบุรีนั้น ก็นับว่าใช้ได้ ถึงอำเภอจะไม่มีสำนัก
บาลีแต่อำเภอพรหมบุรีก็มีพระสอนบาลีได้ แสดงว่าอำเภอพรหมบุรีมีการปูพื้นฐานการศึกษาได้ดี๑๐๓ 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด จัดหาวิทยากร  และพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ด้านศาสนา
เข้ามาอบรมพระเณรให้มีการศึกษา  และมีความรู้เรื่องวินัยของพระ๑๐๔ 

๑๐) ในด้านการศึกษานั้นมีการบริหารการศึกษาที่วัดกลางธนิทร์ของอำเภอพรหมบุรี มี
การศึกษานักธรรมตรี - โท - เอก ประจำทุก ๆ ปี๑๐๕ 

๑๑) มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาทั้งด้านปริยัติธรรมและสามัญ เช่น การ
แจกทุนการศึกษาท้ังพระภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียนทุก ๆปี๑๐๖ 

๑๒) ในด้านการศึกษาก็มีการส่งเสริมเป็นอย่างดี มีทั้งส่งเสริมทางด้านบาลี นักธรรม 
และสายสามัญ๑๐๗ 

 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๒ 

 

๔.  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
๑)  ด้านการอำนวยความสะดวกนั้น ในการบำเพ็ญกุศลจะมีงานของวัดหรืองานของ

ญาติโยมเกิดขึ้น โดยมากทางวัดจะให้ความสะดวกแทบทุกอย่างจะเป็นสถานที่และสิ่งของที่ใช้ในงาน
นั้นๆ มีน้อยวัดมากที่จะไม่ให้ความสะดวก๑๐๘ 

๒)  การบำเพ็ญกุศลก็มีหลายฝ่าย การบริหารจึงเหมือนการบริการ อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้ามา ตกว่าต้องอยู่ที่การบริหารจะหาผู้ที่เหมาะกับหน้าที่ และรู้วิธีการที่จะไม่ให้ผู้ใช้บริการ
หมดศรัทธา๑๐๙ 

๓)  ความสะดวกยังน้อยไป เพราะงานส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นการบริการก็ว่าได้ อีกทั้งบาง
แห่งที่ไม่เพียงพอ เครื่องมือของใช้สอยไม่เพียงพอ สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องสุขาไม่พอใช้ ป้ายบอก
สถานที่ต่าง ๆในวัดก็ไม่มีหรือมีก็น้อย๑๑๐  

๔)  คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี อำนวยความสะดวกแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ขอใช้
วัดเป็นที่จัดบำเพ็ญกุศลทั้งท่ีเป็นส่วนตัวและส่วนรวมเป็นอย่างดี๑๑๑ 

๕)  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ทางวัดจะจัดการทำความสะอาดสถานที่ 
จัดศาลา จัดเรียงที่นั่งไว้ให้เรียบร้อย และเชิญชวนญาติโยมมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน และหากเป็น
งานสวดพระอภิธรรม ทางคณะเจ้าภาพไม่มีปัจจัยท่านก็จะอนุเคราะห์ให้ญาติโยม รวมทั้งบอกบุญ
ญาติโยมหาปัจจัยช่วยเหลือคณะเจ้าภาพ๑๑๒ 

๖)  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล มีความพร้อมในการให้ความสะอาด สะดวก
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทำให้ความศรัทธาของสาธุชนในถิ่นของอำเภอพรหมบุรีมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาจึงนำสิ่งของเครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ให้มีความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลทุกวัด๑๑๓ 

 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหม

บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล ,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี , 

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 

 

๗)  ปัจจุบันถือว่าดีตามนโยบาย เช่นการเจริญพุทธมนต์ถวาเป็นพระราชกุศลทุกวันที่ 
๑๒ ของเดือน การฟังสวดพระปาฏิโมกข์ทั้งปี แต่ก็ยังมีปัญหาในการปฏิบัตินั่นก็คือ ความร่วมมือ 
ความสามัคคี เป็นต้น๑๑๔ 

๘)  การบำเพ็ญกุศลในอำเภอพรหมบุรี ก็มีการร่วมมือกับอำเภออ่ืน ๆ เช่น การเจริญ
พระพุทธมนต์พิธีสำคัญๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการให้สถานที่ โดยการเวียนตามวัดในอำเภอ๑๑๕ 

๙)  ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด  จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ในการประกอบ
ภารกิจของชาวบ้าน  และสงฆ์เพ่ือสะดวกในการหยิบใช้๑๑๖ 

๑๐) ช่วยกันในการทำหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละวัด การเจริญพระพุทธมนต์พิธี
สำคัญๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการให้สถานที่ โดยการเวียนตามวัดในอำเภอ๑๑๗ 

๑๑) มีการจัดสถานที่เพ่ือความสะดวกแก่ผู้มาขอใช้สถาที่ เช่น ให้การแนะนำด้านศา
สนพิธี วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น๑๑๘ 

๑๒) ในด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลก็ทำได้ดี อำนวยความสะดวกในด้าน
สถานที่ และการต้อนรับก็ดีมาก๑๑๙ 
 

๔.๕.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริหารวัดตาม

หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้ง ๑๐ ด้านได้ความว่า 
 

๑) ด้านหลักนิติธรรม 
  สรุปโดยภาพรวม ยังไม่เป็นเอกฉันท์ ไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก
ปัญหาบางอย่างเราปล่อยมาเป็นเวลานานจนบางทีต้องว่ากันตามพระวินัย และกฎหมาย คณะสงฆ์ใน
อำเภอพรหมบุรี เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถเผยแพร่ความรู้กฎระเบียบ และการลงโทษทางวินัย 
แก่ผู้ปฏิบัติตามกฏระเบียบไม่ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม กระผมก็เห็นว่าพระสงฆ์ สามเณรก็อยู่ใน
กฎระเบียบในพระวินัยพอสมควร มีการเรียนรู้เรื่องกฏหมายในทางโลก ทางธรรมอยู่โดยมีการอบรม

 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี,  

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 

 

ของหน่วยราชการและคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ให้ผู้บริหาร และกรรมการวัด  ควรมีการวาง
ระเบียบกฎต่าง ๆ  ตามหลักพระธรรมวินัยของสงฆ์ คิดว่าน่าจะปกครองตามพระวินัยของสงฆ์ ภายใต้
ศีล ๒๒๗ ข้อ และทำตามกฏระเบียบของบ้านเมือง หลักนิติธรรมต้องใช้หลักนี้มาบริหารให้มาก เช่น 
การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้อยู่ใต้การปกครองควรวางกฎระเบียบที่เป็นธรรม พิจารณาการสั่งการ
หรือมอบหมายงานและการลงโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนระเบียบวินัยอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 
 

 ๒) ด้านหลักความความโปร่งใส 
สรุปโดยภาพรวม คิดว่ายังไม่มีความโปร่งใสที่ดีพอ เช่น ในด้านการตัดสินใจในกิจกรรมส่วนรวมของ
วัด วัดยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้มีการรู้ทั่วถึง การสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่ชุมชนควรรู้ก็ยัง
น้อยเลยไม่รับทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรที่เพียงพอ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเจ้าอาวาสให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่วยมากแต่ละวัดมีผลประโยชน์น้อย ปัญหาจึงไม่เกิด   - คณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี มีความจริงใจทำอะไรก็มักจะให้สะดวกและมีระเบียบ อีกทั้งจะทำสิ่งใดมักจะทำตาม
มติของสังคม ซึ่งสามารถทราบที่มาได้ตรวจสอบได้ โดยดูจากพวกอาศัยตั้งหลักได้แล้วก็พยายามไส
พวกตัวขึ้นมา เพ่ือตัวจะได้มีน่ามีตาเป็นการเพิ่มอาณาจักร  
 

 ๓) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
สรุปโดยภาพรวม วัดแต่ละวัดก็มีการรับผิดชอบแต่ละวัดอยู่แล้ว ต้องตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ เช่น เจ้าคณะอำเภอมอบหมายงานให้เจ้า
อาวาสแต่ละวัดให้รับผิดชอบในกิจกรรมงานส่วนใด ท่านก็จะมาหาตัวช่วยเพ่ือแบ่งงานให้พระลูกวัด
หรือญาติโยมที่สามารถช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ พระภิกษุทุกรูปในอำเภอพรหมบุรี รู้ดีอยู่แล้ว ทำ
ผิดอย่างไรก็ต้องรับผิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพระวินัยหรือกฏหมาย คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละวัด ตามความเหมาะสมในแต่ละวัด แต่ละด้านตามมติคณะสงฆ์ เพ่ือให้ญาติโยม
ได้รับความสะดวกสบายในการมาสร้างบุญในวัดอย่างมีความสุข  
 

 ๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
สรุปโดยภาพรวม วัดแต่ละวัดก็มีการรับผิดชอบแต่ละวัดอยู่แล้ว ต้องตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่ ด้านความรับผิดชอบ เช่น เจ้าคณะอำเภอมอบหมายงานให้เจ้า
อาวาสแต่ละวัดให้รับผิดชอบในกิจกรรมงานส่วนใด ท่านก็จะมาหาตัวช่วยเพ่ือแบ่งงานให้พระลูกวัด
หรือญาติโยมที่สามารถช่วยขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ พระภิกษุทุกรูปในอำเภอพรหมบุรี รู้ดีอยู่แล้ว ทำ
ผิดอย่างไรก็ต้องรับผิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นพระวินัยหรือกฏหมาย คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละวัด ตามความเหมาะสมในแต่ละวัด แต่ละด้านตามมติคณะสงฆ์ เพ่ือให้ญาติโยม
ได้รับความสะดวกสบายในการมาสร้างบุญในวัดอย่างมีความสุข  
 
 



๑๖๕ 

 

๕) ด้านหลักคุณธรรม 
สรุปโดยภาพรวม  อยู่ที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ถ้าต้นน้ำดีก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ คณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรียังถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่ แต่เป็นธรรมดาที่ยังขาดการยอมรับ ก็ต้องทำการชี้แจง แก้ไข 
ปรับทัศนคติกันต่อไป คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง สนับสนุนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์ คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้อง 
สนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์ ด้านคุณธรรม มีการสอนศีลธรรมแก่เด็ก
นักเรียน มีการเจริญภาวนาในบางสำนักอยู่แล้ว จึงมีต้นทุนหลักคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ควรยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมให้มีเพ่มมากขึ้น และควรส่งเสริมสนับสนุนบุคคลในองค์กรให้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์
สุจริตมีระเบียบวินัย 
 

๖) ด้านหลักความคุ้มค่า 
สรุปโดยภาพรวม คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัดได้เป็นอย่างดี หลักความคุ้มค่า 
ผลสัมฤทธิ์ที่ตามมาจากการบัญชาการจากด้านบนสู่ล่าง ถ้าถูกทางถูกธรรม ความสัมฤทธิ์ผลก็ถือว่า
คุ้มค่า เพราะเราจะเอาปรัชญาทางโลกลงมาเทียบปรัชญาทางธรรม คำว่าคุ้มค่า คือให้เขารู้หน้าที่แล้ว
ทำให้ดีนับว่ามีความคุ้มค่าแล้ว มีการประเมินผลการปฏิบัติของวัดนั้นๆ ยึดหลักการในการประหยัด 
และความคุ้มค่าจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการในส่วนรวม ด้านความคุ้มค่า ปัจจัย ๔ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัด 
พระภิกษุสงฆ์ท่านบริหารจัดการเป็นอย่างดี เช่น อุปกรณ์ของใช้ภายในวัด ภาชนะต่าง ๆ เน้น
ประหยัดสุดประโยชน์สูง 

 

๗) ด้านการบำรุงรักษาวัด 
สรุปโดยภาพรวม การบริหารจัดการที่สำคัญยิ่งก็คือ การลงมือปฏิบัติจริง และอยู่ที่การ

นำเอาทฤษฎีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ค่อยได้รับพัฒนรูปแบบคณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี 
ดูแลรักษาวัดที่ประจำพรรษาอยู่เป็นอย่างดีทุกวัด เช่น ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงตบแต่งศาสน
สถานและวัตถุของวัดให้เป็นไปด้วยดี แต่ละวัดเจ้าอาวาสท่านจะเป็นผู้ปกครองและดูแล และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้พระแต่ละรูปในการดูแลทำความสะอาด ในส่วนเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม
ตามการเวลาท่านก็จะบอกบุญญาติโยมเพ่ือนำปัจจัยมาทำนุบำรุงต่อไป 
 

๘) ด้านการปกครองและสอดส่อง 
สรุปโดยภาพรวม ด้านการปกครอง ส่วนมากจะเป็นแบบพ่อปกครองลูก พ่ีปกครองน้อง ยึดหลักธรรม
เป็นแรงเชื่อมใจ เชื่อมความสัมพันธ์โดยศีล และเจ้าอาวาสจะเป็นผู้สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของพระ
ลูกวัด ยังขาดการติดตามประเมินผล ส่วนใหญ่รอให้เหตุเกิดขึ้นก่อนถึงจะเข้าไปดำเนินการ คณะสงฆ์
ไม่มีเอกภาพที่ไปในทางเดียวกัน ขาดการยอมรับและการปฏิสัมพันธ์ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข คณะสงฆ์
ในอำเภอพรหมบุรี ควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิต และคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ



๑๖๖ 

 

หรือคำสั่งของมหาเถระสมาคม - ด้านการปกครองของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จัดว่าใช้ได้มากเลย 
ไม่ว่าจะเป็นการห่มผ้า การศึกษา การจัดกิจกรรมก็ร่วมกันกับทุก ๆ ฝ่ายและทุก ๆ อำเภอ 
 

๙) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
สรุปโดยภาพรวม ด้านนี้วัดควรส่งเสริมในการศึกษาให้มากกว่านี้ และควรจัดให้มีการศึกษาหรืออบรม
ในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนหรือพระภิกษุที่มีเวลาหรือโอกาสในการบวชที่มีระยะเวลาสั้น 
และควรจะมีสื่อที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากขึ้นด้วย ด้านการเป็นธุระใน
การศึกษาและอบรม ถือว่าพอใช้ได้  โดยมากทุกวัดให้ความร่วมมือไปศึกษาในสถานที่เดียวกัน โดย
เจ้าอาวาสจะเป็นธุระจัดอำนวยความสะดวกในการนำพาพระในวัด การศึกษาขณะนี้ ดูเหมือนว่ากำลัง
พัฒนา แต่ว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาในปัจจุบันก็ย่อมไม่เหมือนในอดีต เพราะชีวิตทางโลกที่เรียนมมา ถ้าเขา
ไม่มีคุณธรรมสัญญาที่จดจำก็จะนำเข้ามาใช้ในชีวิตพระ เมื่อฆราวาสอาจเอ้ือมเข้ามาแม้ในเวลา
บรรพชาอุปสมบท พระอุปัชฌาย์จะเน้นบอกบริกรรมภาวนา หรือนิสัยก็ไม่สามารถจะละคลายสิ่งที่ฝัง
ใจได้ ปัจจุบันวัดอัมพวันในอำเภอพรหมบุรี หลวงพ่อท่านเห็นการณ์ไกล จึงได้จัดอบรมพระบวชใหม่ 
เพ่ือให้ได้นิสัยความเป็นพระไปบ้าง  
 

๑๐) ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
สรุปโดยภาพรวม มีการประเมินผลการปฏิบัติของวัดนั้นๆ ยึดหลักการในการประหยัด 

และความคุ้มค่าจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการในส่วนรวม มีการประเมินผลการปฏิบัติของวัดนั้นๆ ยึด
หลักการในการประหยัด และความคุ้มค่าจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการในส่วนรวม - หลักความคุ้มค่าก็
ควรมีความปลูกฝังบุคลากรในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้
มากข้ึน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและมีการรณรงค์ให้คนภายในองค์กรมีจิตสำนึกท่ีจะใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่านี้   ด้านความคุ้มค่า จะมองเห็นเลยว่าแต่ละวัดนั้นจะพัฒนาสิ่งก่อสร้าง 
จะสร้างพอประมาณยึดการโปร่งใสเป็นหลักและคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

๔.๖ องค์ความรู้ 
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยการแสดงแผนภาพ ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

๑  ด้ า น ก า ร
บำรุงรักษา 

* พระสงฆ์มีความ
คิด เห็ น ต่ อ  ด้ าน
การบำรุงรักษาวัด 
อยู่ ในระดับมาก  

( =๔.๔๔,  
S.D.=๐.๕๐) 

๒ ด้านการปกครอง
และสอดส่อง 

* พ ระส งฆ์ มี ค ว าม
คิดเห็นต่อ ด้านการ
ปกครองและสอดส่อง 
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

( =๔.๑๔,  
S.D.=๐.๕๙) 

๓ ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

* พ ระสงฆ์ มี คว าม
คิดเห็นต่อ ด้านเป็น
ธุ ร ะ ใน ก า ร ศึ ก ษ า
อบรม อยู่ ในระดับ

มาก ( = ๔.๒๔,  
S.D.=๐.๖๖) 

หลักธรรมมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม 
คณะสงฆ์มีการจัดประชุม
พระภิกษุสามเณรเพื่อชี้แจง 
กฎระเบียบตามวาระต่าง ๆ 
อยู่ เป็นประจำอย่างน้ อย
เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 

ด้านหลักความโปร่งใส 
คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการ
วัดด้วยหลักความโป ร่ งใส 
และตรวจสอบได้ก่อให้เกิด
บรรยากาศในการทำงานที่มี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

ด้านหลักคุณธรรม 
คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคมได้
อย่างยุติธรรม 

 

ด้านให้ความสะดวก
การบำเพ็ญกุศล 
* พ ร ะ ส งฆ์ มี ค ว า ม

คิดเห็นต่อ ด้านให้ความ
สะดวกในการบำเพ็ญ
กุศล อยู่ในระดับมาก   

( = ๔.๔๒,  
S.D.=๐.๕๓) 

 

ด้านหลักการมสี่วนร่วม 

คณะสงฆ์มีการบริหารวัดด้วย
หลักการมีส่วนร่วม ทำให้มี
ความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้านหลักความรับผิดชอบ 
คณะสงฆ์มีการจัดสาธารณูปโภค 
เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ภายในวัด
ได้อย่างทั่วถึง   

ด้านหลัดความคุ้มค่า 
ค ณ ะส งฆ์ ส าม ารถ ใช้
ทรัพยากรที่มี อยู ในวัด
อ ย่ า ง จํ า กั ด  ใ ห้ เกิ ด 
ป ร ะ โย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ
ส่วนรวม 

 



๑๖๘ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า ความคิดของพระสงฆ์ ทีมีต่อการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีลักษณะที่สำคัญในแต่ละด้านโดยได้
แบงออกเป็น ๖ ด้าน ๑. ด้านหลักนิติธรรม ๒. ด้านหลักความความโปร่งใส ๓. ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ๕. ด้านหลักคุณธรรม ๖. ด้านหลักความคุ้มค่า พระสงฆ์ที่ตอบ
ผู้แบบสอบถามคสามคิดเห็นที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี โดยสรุปมีดดังนี้ 

๑) ด้านหลักนิติธรรม พบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือ
ชี้แจง กฎระเบียบตามวาระต่าง ๆ อยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๒) ด้านหลักความความโปร่งใส พบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตาม 
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่  คณะสงฆ์มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภาย ในวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

๓) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คณะสงฆ์มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น 
น้ำประปา ไฟฟ้า ภายในวัดได้อย่างทั่วถึง   

๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คณะสงฆ์มีการบริหารวัด ด้วย
หลักการมีส่วนร่วม ทำให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

๕) ด้านหลักคุณธรรม พบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้
อย่างยุติธรรม 

๖ ) ด้านหลักความคุ้มค่าพบว่าพระสงฆ์ทีมีความคิดต่อการบริหารวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ คณะสงฆ์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู
ในวัดอย่างจํากัด ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 

 

 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ ได้สังเคราะห์จากการวิจัยโดยการแสดงแผนภาพ  
ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ที่มา :  จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 

ด้านหลัก
นิติธรรม 

 

ด้านหลัก
ความคุ้มค่า 

 

ด้านหลักความ
รับผิดชอบ 

 

 

ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม 

 

ด้านหลัก
ความโปร่งใส 

 

ด้านหลัก
คุณธรรม 

 

สังเคราะห์
จากการวิจัย 

ด้านให้ความ
สะดวกการ
บำเพ็ญกุศล 

 

ด้านการ
ปกครองและ

สอดส่อง 
 

ด้านการ
บำรุงรักษาวัด 

 

ด้านเป็นธุระใน
การศึกษาอบรม 

 



๑๗๐ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๒  สรุปได้ว่า การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยแบ่ง ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการบำรุงรักษาวัด คือ  ทำบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเพ่ือความโปร่งใส และควรหมั่นดูแล
และจัดหาเครื่องใช้สอยให้พร้อมตลอดเวลา ๒) ด้านการปกครองและสอดส่อง คือรักษาความสะอาด
กุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด ลานจอดรถดูสะอาดอย่างสม่ำเสมอและ ควรทำตนเป็นกลางให้
มากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ๓) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม คือ จัดการเรียนการ
สอนให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย  ควรจะให้
ผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจบ้างว่าวัดบ้างวัดแค่ค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่รอดอยู่แล้ว  ๔) ด้านให้ความสะดวกใน
การบำเพ็ญกุศล คือ สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ ผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปและควรมีความเห็นอกเห็นใจบ้างสำหรับงานบางงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
                                                                                                                                             

การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สงิห์บุรี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ  

๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
เขตอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In Depth Interview) กับผู้ ให้ ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่ อ
สนับสนุน แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุมากกว่า ๔๖ ปี มีจำนวน  ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 

๓๘.๓  มีพรรษาต่ำกว่า ๕ พรรษา มีจำนวน ๕๙รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน ๑๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ มีวุฒิการศึกษานักธรรมช้ันเอก มีจำนวน ๗๓ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔ ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีจำนวน  ๑๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ                     

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
             ๒.๑ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = ๔.๒๑,

S.D.= ๐.๔๒) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาล ในด้านหลักความ

รับผิดชอบ อันดับสูงที่สุด (X =๔.๔๓, S.D.= ๐.๖๑) รองลงมาด้านหลักความความโปร่งใส ( X  = ๔.๑๙,  

S.D.=๐.๖๑) ถัดมาด้านหลักนิติธรรม (X = ๔.๑๖, S.D.=๐.๕๓ )  ถัดมาด้านหลักคุณธรรม (X =๔.๑๗,  
S.D.= ๐.๕๕) ถัดมาด้านหลักความคุ้มค่า (X = ๔.๑๗, S.D.=๐.๕๐) และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านหลักการมีส่วน

ร่วม ( X = ๔.๑๓, S.D.=๐.๔๑) 
๒.๒ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๕๓, S.D.= ๐.๕๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่อ
ช้ีแจง กฎระเบียบตามวาระต่าง ๆ อยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๔.๓๗, S.D.=๐.๗๑) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มี
การออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะตามหลักพระธรรมวินัย (X =๔.๒๙, S.D.=๐.๕๘) 
ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดการกิจการของวัดให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ( X =๔.๑๕, S.D.=๐.๖๗) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการกระจายอำนาจในการ
บังคับบัญชาตาม ในลำดับช้ัน โดยไม่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่รูปใดรูปหนึ่ง เป็นการเฉพาะ (X =๔.๐๒, 
S.D.=๐.๗๔)  และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีการจัดการความขัดแย้ง (อธิกรณ์) 
ข้ึนสามารถระงับความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ที่เกิดข้ึนได้อย่างเที่ยงธรรม (X =๓.๙๙ ,S.D.=๐.๘๖) 

๒.๓ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความความโปร่งใส 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๙, S.D.=๐.๖๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดด้วยหลักความ



๑๗๔ 
 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
อันดับสูงที่สุด ( X = ๔.๒๕, S.D.=๐.๗๘) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภาย ในวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส (X =๔.๒๒, S.D.=๐.๗๗) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มี
การจัดกิจกรรมของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รับจ่าย อย่างเป็นระบบและชัดเจ (X =๔.๑๙, S.D.=๐.๗๒) 
ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ตรวจสอบแผนการบริหารของวัด และ
โครงการต่าง ๆ ( X =๔.๑๗, S.D.=๐.๖๙) และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีการ
บริหารจัดการวัดเป็นไปอย่างเปิดเผย และชัดเจนทุกขั้นตอน (X =๔.๑๒ ,S.D.=๐.๖๔) 

๒.๔ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X= ๔.๔๓, S.D.=๐.๖๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา 
ไฟฟ้า ภายในวัดได้อย่างทั่วถึง อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๔.๔๕, S.D.=๐.๗๑) รองลงมาในข้อที่คณะ
สงฆ์มีการดูแล ซ่อมแซม และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด ที่ ชํารุดทรุมโทรมอย่างต่อเนื่ อง  
(X =๔.๔๔, S.D.=๐.๗๗) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ก่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ (X =๔.๔๒, S.D.=๐.๗๖) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์
มีการให้ความสนใจและใส่ใจต่อปัญหาของพระภิกษุ สามเณรและชุมชน (X =๔.๔๒, S.D.=๐.๖๘)  
และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือมีการบริหารวัดด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้มี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (X =๔.๔๐ ,S.D.=๐.๖๗) 

๒.๕ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๓, S.D.=๐.๔๑)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์มีการบริหารวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม 
ทำให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๔.๑๘, S.D.=๐.๕๕) รองลงมาในข้อที่
คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนภายในวัดทุก
ครั้ง ( X =๔.๑๕, S.D.=๐.๖๑) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรทุก ๆ กึ่งเดือน 
เพื่อแจ้งรายละเอียดในการจัดการกิจการคณะสงฆ์ (X =๔.๑๔, S.D.=๐.๖๓) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหาตามโอกาสอันสมควร (X =๔.๑๑, 
S.D.=๐.๕๘)  และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์เปิดโอกาสหรือรับฟังข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการวัด (X =๔.๐๖ ,S.D.=๐.๕๖) 

๒.๖ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =๔.๑๗, S.D.=๐.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้อย่าง
ยุติธร ( X = ๔.๒๙, S.D.=๐.๖๐) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการกระตุ้นสร้างความสามัคคีให้เกิดใน
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หมู่สงฆ์อย่างสม่ำเสมอ (X =๔.๒๔, S.D.=๐.๖๙) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรมเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติหน้าที่ (X =๔.๑๘, S.D.=๐.๗๐) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มี
ความทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทำงาน (X =๔.๑๐, S.D.=๐.๖๘)  
และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์ใช้หลักการบริหารจัดการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรม ( X =๔.๐๖ ,S.D.=๐.๗๓) 

๒.๗ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (X =๔.๑๗, S.D.=๐.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ในข้อที่คณะสงฆ์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูในวัดอย่างจํากัด 
ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๔.๒๖, S.D.=๐.๕๗) รองลงมาในข้อที่
คณะสงฆ์มีการจัดสรรบุคลากรที่มีอยูในวัดให้เหมาะสมกับงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ( X =๔.๑๙, S.D.=๐.๖๓) ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีมีการใช้งบประมาณของวัดอยางคุ้มค่าใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดสุด และประโยชน์สูงสุด (X =๔.๑๘, S.D.=๐.๗๒) 
ถัดมาในข้อที่คณะสงฆ์มีมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานนั้น ๆ ( X =๔.๑๔, S.D.=๐.๖๓)  และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีมีการรณรงค์
ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยูของวัดอยู่เสมอ (X =๔.๑๑ ,S.D.=๐.๖๕) 

๒.๘ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = ๔.๒๑,S.D.= ๐.๔๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร ีในด้านการบำรงุรกัษาวัด อันดับสูงที่สุด (X =๔.๔๔, S.D.= ๐.๕๐) รองลงมา
ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล (X = ๔.๔๒, S.D.=๐.๕๓) ถัดมาคือด้านเป็นธุระในการศึกษา
อบรม ( X =๔.๒๔, S.D.=๐.๖๖)  และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการปกครองและสอดส่อง(X =๔.๑๔, 
S.D.=๐.๕๙) 

๒.๙ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการบำรุงรักษาวัด อยู่ในระดับมาก (X =๔.๔๔, S.D.=๐.๕๐) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในข้อที่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อสะดวกใน
การตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใส อยู่ในอันดับสูงที่สุด (X =๔.๕๖, S.D.=๐.๕๕) รองลงมาในข้อที่
เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มีการบูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่
เสมอ ( X =๔.๔, S.D.=๐.๖๘) ถัดมาในข้อที่เครื่องใช้และเสนาสนะเมื่อขาดหรือไม่พอใช้ในวัดมีการ
ก่อสร้างหรือจัดหามาเพิ่มเติมใช้พอใช้ (X =๔.๓๘, S.D.=๐.๖๖) ถัดมาในข้อที่ควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการภายในวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ (X =๔.๓๖, S.D.=๐.๕๘)  และข้อที่มี
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อันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือรักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด ลานจอดรถดู
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ (X =๔.๐๗ ,S.D.=๐.๗๙) 

๒.๑๐ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการปกครองและสอดส่อง อยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๔, S.D.=๐.๕๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ในข้อที่รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณ
ลานวัด ลานจอดรถดูสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X =๔.๒๗, S.D.=๐.๗๔) รองลงมา
ในข้อที่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใส 
(X =๔.๑๖, S.D.=๐.๖๙) ถัดมาในข้อที่เครื่องใช้และเสนาสนะเมื่อขาดหรอืไม่พอใช้ในวัดมีการกอ่สรา้ง
หรือจัดหามาเพิ่มเติมใช้พ (X =๔.๑๑, S.D.=๐.๗๑) ถัดมาในข้อที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
ก่อสร้างหรือกจิการภายในวัดอยู่อย่างสมำ่เสมอ (X =๔.๐๘, S.D.=๐.๗๖)  และข้อที่มอีันดับค่าเฉลี่ยน
น้อยที่สุดคือเมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มีการบูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้
งานได้อยู่เสมอ ( X =๔.๐๖ ,S.D.=๐.๘๓ ) 

๒.๘ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม อยู่ในระดับมาก  (X= ๔.๒๔, S.D.=๐.๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ในข้อที่จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และ
คฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X =๔.๔๗, S.D.=๐.๗๑) 
รองลงมาในข้อที่สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ ผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป (X =๔.๔๒, S.D.=๐.๗๑) ถัดมาในข้อที่จัดตั้งกองทุนการศึกษา
ประจำปี และรวบรวมทุนแจกทุนตามมติมหาเถระสมาคม (X =๔.๓๖, S.D.=๐.๘๐) ถัดมาในข้อที่จัด
ให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนงอื่นๆ ให้กับคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ (X =๓.๙๙, S.D.=๐.๘๘)  
และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคงใน
อนาคต ( X =๓.๙๗ ,S.D.=๐.๙๓) 

๒.๙ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก  (X = ๔.๔๒,  
S.D.=๐.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ในข้อที่สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือ
คฤหัสถ์ ผู้ เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มี โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป (X = ๔.๕๓,  
S.D.=๐.๖๑) รองลงมาในข้อที่จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัด
ได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย (X = ๔.๔๗, S.D.=๐.๖๖) ถัดมาในข้อที่จัดต้ังกองทุนการศึกษาประจำปี 
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และรวบรวมทุนแจกทุนตามมติมหาเถระสมาคม  (X = ๔.๔๗, S.D.=๐.๖๐) ถัดมาในข้อที่จัดให้มี
การศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนงอื่นๆ ให้กับคณะสงฆ์และคฤหัสถ์  (X = ๔.๓๑, S.D.=๐.๗๐) 
และข้อที่มีอันดับค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุดคือส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคงใน
อนาคต ( X = ๔.๓๑, S.D.=๐.๖๕) 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  

 ๑) ด้านหลักนิติธรรม 
     ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุร ีด้านหลกันิติธรรม พบว่า มีการออกกฏระเบียบแต่ไม่มีการปฏิบัติแบบจริงจัง 
    ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักนิติธรรม ควรให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

๒) ด้านหลักความความโปร่งใส 
      ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักความความโปร่งใส พบว่า ปัญหารายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญต้องเก็บ
หลักฐานให้ครบและพร้อมเปิดเผยได้  
                  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความความโปร่งใส ควรที่จะต้องอยู่ขณะแจง รายรับ-รายจ่ายทุกครั้งและ
ข้ึนบอร์ดทุกๆเดือน  

 ๓) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
      ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ความรับผิดชอบยังน้อยและการดูแลไม่
ทั่วถึง ส่วนมากจะดูแลทั่วถึงก็ตอนมีงานภายในวัด 

    ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรดูแลพระภิกษุ สามเณร และการจัดสาธารณูปโภค
ให้ต่อเนือ่งและจริงจังสม่ำเสม 

             ๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
                 ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า วัด บ้าน โรงเรียนขาดความร่วมมือร่วมแรง
เพิ่มข้ึน 



๑๗๘ 
 

     ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบรหิารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จงัหวัดสงิหบ์ุรี ด้านหลักการมสี่วนร่วม ควรมีการปลูกฝังความสามัคคี การมสี่วนร่วมให้มากขึ้น 

๕) ด้านหลักคุณธรรม 
                  ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านหลักคุณธรรม พบว่า คณะสงฆ์ส่วนหนึ่งประพฤติปฏิบัติตนเสื่อมเสียทำ
ให้ประชาชนเข้าวัดน้อยลง 

     ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบรหิารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักคุณธรรม ควรมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากขึ้น 
เพื่อปลูกฝังประชาชนให้เข้าวัดเสมอ 

๖) ด้านหลักความคุ้มค่า 
                 ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่าคณะสงฆ์มีการใช้ทรัพยากร และการรณรงค์
แบบไม่ต่อเนื่อง 

    ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านหลักความคุ้มค่า ควรมีการบูรณาการให้ดีย่ิงข้ึน จะได้เสียหายน้อยสุด 

๗) ด้านการบำรุงรักษาวัด 
                  ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการบำรุงรักษาวัด พบว่า เครื่องมือเครื่องใช้โดยภาพรวมมีไม่พอกับ
ความต้องการ 

   ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบรหิารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการบำรุงรักษาวัด ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้สอยให้พร้อมตลอดเวลา 

๘) ด้านการปกครองและสอดส่อง 
                  ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการปกครองและสอดส่อง พบว่า การปกครองส่วนใหญ่ชอบลำเอียง 

    ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการปกครองและสอดส่อง ควรทำตนเป็นกลางให้มาข้ึน 

๙) ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
                  ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม พบว่า วัดส่วนใหญ่ลำบาลกับการจัดตั้ง
กองทุนเพราะบางวัดค่าน้ำค่าไฟก็หายาก 



๑๗๙ 
 

    ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม ควรจะให้ผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจบ้างว่า
วัดบ้างวัดแค่ค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่รอดอยู่แล้ว 

๑๐) ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
                    ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวกับการบรหิารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล พบว่า เครื่องมือเครื่องใช้โดย
ภาพรวมมีไม่พอกับความต้องการ 

      ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้
สอยให้พร้อมตลอดเวลา 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและน่าสนใจและนำมา
อภิปรายดังนี้  

 

๕.๒.๑. ระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน  

ด้านภาพรวม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X = ๔.๒๑,S.D.= ๐.๔๒) แสดงให้เห็นว่า 
หลักธรรมาภิบาล ในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความความโปร่งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า จึงทำให้คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและ
ระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจรุณ ธีรปญฺโญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์”  พบว่า โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก๑ 

 
๑ พระจรุณ ธีรปญฺโญ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๘๐ 
 

 ด้านหลักนิติธรรม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๑๖,  
S.D.= ๐.๕๓) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่อช้ีแจง กฎระเบียบตาม
วาระต่าง ๆ อยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะสงฆ์มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะตามหลักพระธรรมวินัย คณะสงฆ์มีการ
จัดการกิจการของวัดให้มคีวามชัดเจนและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ คณะ
สงฆ์มีการกระจายอำนาจในการบังคับบัญชาตาม ในลำดับช้ัน โดยไม่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่รูปใดรูป
หนึ่ง เป็นการเฉพาะ คณะสงฆ์มีการจัดการความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ข้ึนสามารถระงับความขัดแย้ง 
(อธิกรณ์) ที่เกิดข้ึนได้อย่างเที่ยงธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม” ผลวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก๒ 

ด้านหลักความความโปร่งใส คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะ
สงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความความโปร่งใส โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(X =๔.๑๙, S.D.=๐.๖๑) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดเป็นไปอย่างเปิดเผย และ
ชัดเจนทุกขั้นตอน คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ตรวจสอบแผนการบริหารของวัด และ
โครงการต่าง ๆ คณะสงฆ์มีการจัดกิจกรรมของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รับจ่าย อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน คณะสงฆ์มีการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภาย ในวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดด้วยหลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ก่อให้เกิดบรรยากาศในการ
ทำงานที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา 
รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก๓ 

 
๒ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏโฐ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๓ พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 



๑๘๑ 
 

ด้านหลักความรับผิดชอบ คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะ
สงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(X =๔.๔๓, S.D.=๐.๖๑) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ก่อนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ คณะสงฆ์มีการให้ความสนใจและใส่ใจต่อ
ปัญหาของพระภิกษุ สามเณรและชุมชน คณะสงฆ์มีการดูแล ซ่อมแซม และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ 
ภายในวัด ที่ ชํารุดทรุมโทรมอย่างต่อเนื่  คณะสงฆ์มีการจัดสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า 
ภายในวัดได้อย่างทั่วถึง มีการบริหารวัดด้วยหลักความรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้มีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสั งฆาธิการในการบริห ารกิ จการคณ ะสงฆ์  อำเภอมหาราช จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๔ 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์
ที่มีต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๓, S.D.=๐.๔๑) 
แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรทุก ๆ กึ่งเดือน เพื่อแจ้งรายละเอียดในการ
จัดการกิจการคณะสงฆ์ คณะสงฆ์เปิดโอกาสหรือรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการวัด คณะสงฆ์มีการบริหารวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม ทำให้มีความสุขมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหาตามโอกาสอัน
สมควร คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายในวัดทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิมลขันติพลากร (ตื้อยศ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน อยู่ในระดับ
มาก๕ 

ด้านหลักคุณธรรม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อ
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๗, S.D.=๐.๕๕) แสดงให้

 
๔ พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๕ พระครูวิมลขันติพลากร (ตื้อยศ), “ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๘๒ 
 

เห็นว่า คณะสงฆ์มีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทำงาน คณะสงฆ์ใช้
หลักการบริหารจัดการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม คณะสงฆ์ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จริยธรรมเสมอต้นเสมอปลายในการปฏิบัติหน้าที่ คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้
อย่างยุติธรรม คณะสงฆ์มีการกระตุ้นสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่สงฆ์อย่างสม่ำเสมอซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๖ 

ด้านหลักความคุ้มค่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มี
ต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๗, S.D.=๐.๕๐) แสดง
ให้เห็นว่า คณะสงฆ์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูในวัดอย่างจํากัด ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
คณะสงฆ์มีมีการรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยูของวัดอยู่เสมอ คณะสงฆ์มีมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น ๆ คณะสงฆ์มีมี
การใช้งบประมาณของวัดอยางคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความประหยัดสุด และ
ประโยชน์สูงสุด คณะสงฆ์มีการจัดสรรบุคลากรที่มีอยูในวัดให้เหมาะสมกับงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๗ 

ด้านภาพรวม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (X = ๔.๓๑, S.D.= ๐.๔๙ ) แสดงให้เห็นว่า การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุร ีจังหวัดสิงห์บุรี ในด้านการบำรุงรักษาวัด ด้านการปกครองและสอดสอ่ง ด้านเป็น
ธุระในการศึกษาอบรม ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลจงึทำให้คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อและ
ระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

 
๖ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน

จังห วัดป ระจวบคี รีขั น ธ์ ” , วิทยานิพ นธ์พุ ทธศาสตรมหาบัณ ฑิ ต  สาขาวิช าก ารจัดการเชิ งพุ ทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๗ พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล), “ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๘๓ 
 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์กำพร สุชาโต (พิเชฐสกุล) ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก๘ 

ด้านการบำรุงรักษาวัด คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบำรุงรักษาวัด อยู่ในระดับมาก (X =๔.๔๔, 
S.D.=๐.๕๐) แสดงให้เห็นว่า เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มีการบูรณปฏิสังขรณ์
และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เครื่องใช้และเสนาสนะเมื่อขาดหรอืไม่พอใช้ในวัดมีการกอ่สร้างหรือ
จัดหามาเพิ่มเติมใช้พอใช้ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการภายในวัดอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด ลานจอดรถดูสะอาดอย่าง
สม่ำเสมอ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใส
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การบริหารจดัการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตามวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในอำเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๙ 

ด้านการปกครองและสอดส่อง คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านการปกครองและสอดส่อง อยู่ในระดับ
มาก  ( X = ๔.๓๑, S.D.=๐.๕๒) แสดงให้เห็นว่า เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้  
มีการบูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่เสมอ เครื่องใช้และเสนาสนะเมื่อขาดหรือไม่พอใช้
ในวัดมีการก่อสร้างหรือจัดหามาเพิ่มเติมใช้พอใช้ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการ
ภายในวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณลานวัด ลานจอดรถดู
สะอาดอย่างสม่ำเสม ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเพื่อ
ความโปร่งใสซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร) ไดศึ้กษาวิจัย
เรื่อง "ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร" ผลการวิจัย

 
๘ พระสมุห์กำพร สุชาโต (พิเชฐสกุล), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๙ พระสุทธิพจน์ เตชธมฺโม (วรัตน์พุทธางกูร), “การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนตาม
วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๘๔ 
 

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก๑๐ 

ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม อยู่ในระดับ
มาก  ( X =๔.๒๔, S.D.=๐.๖๖) แสดงให้เห็นว่า จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และ
คฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัยสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ 
ผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาประจำปี 
และรวบรวมทุนแจกทุนตามมติมหาเถระสมาคมจัดให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนงอื่นๆ 
ให้กับคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคงในอนาคต  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) ได้วิจัยเรื่อง 
"ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี" ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๑๑ 

ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล คณะสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญ
กุศล อยู่ในระดับมาก  (X =๔.๔๒, S.D.=๐.๕๓) แสดงให้เห็นว่า จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ 
สามเณร และคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระธรรมวินัย สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือ
คฤหัสถ์ ผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนไป จัดต้ังกองทุนการศึกษา
ประจำปี และรวบรวมทุนแจกทุนตามมติมหาเถระสมาคม จัดให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพใน
แขนงอื่นๆ ให้กับคณะสงฆ์และคฤหัสถ์ ส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมีความมั่นคงใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์กฤษฎ์ิตภณ  สุเมโธ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี” 

 
๑๐ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร), "ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๑ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), "ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดนนทบุรี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๘๕ 
 

ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า  
คณะสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๑๒ 

 

  ๕.๒.๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  จำแนกโดยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ๑.พระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามพระสงฆ์ที่มีอายุ
ต่างกันไม่มีผลที่แตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระไพฑูรย์ รตนิโก ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า อายุที่ต่างกัน มีผลให้เกิดความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน ๑๓  
 ๒.พระสงฆ์ที่มีพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕  ซึ่งยอมรับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่างกัน ย่อมมีผล
ที่แตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุพิศ วันทะวงษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
"บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ" จากผลการวิจัยพบว่า พรรษา ที่ต่างกัน มีผลให้เกิดความคิดเห็น โดยภาพรวม แตกต่างกัน๑๔  
 ๓.พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง

 
๑๒ พระครูสังฆรักษ์กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการเชิ งพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๓ พระไพฑูรย์ รตนิโก, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๔ พระสุพิศ วันทะวงษ์, "บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์
อำเภอขุนหาญ  จังห วัดศรีสะเกษ ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิ งพุทธ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๑๘๖ 
 

สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษาสามัญต่างกันของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแตกต่างกัน แต่มีผลที่แตกต่างกัน ในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัด
นายกวรวัฒน์ (บัณฑิต ปณฺฑิโต) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี”ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน๑๕   
 ๔.พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยภาพรวมโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษานักธรรม 
ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีหลายระดับก็จริง แต่มีผลที่แตกต่างกันในการแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษนักธรรม ต่างกัน  
มีความคิดเห็น แตกต่างกัน ๑๖ 
 ๕. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยภาพรวมโดยภาพรวม ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม ต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน แต่ในการแสดงความคิดเห็นในการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวิจัยพบว่า 
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาปริยัติธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน๑๗   

 
๑๕ พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (บัณฑิต ปณฺฑิโต), “การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในอำเภอบางละ

มุง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจั ดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๖ พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  อำเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๗ พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล), “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ$ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๘๗ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑. ด้านหลักนิติธรรม ควรให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้

อยู่ใต้บังคับบัญชา 
๒. ด้านหลักความความโปร่งใส ควรที่จะต้องอยู่ขณะแจง รายรับ-รายจ่ายทุกครั้งและข้ึน

บอร์ดทุกๆเดือน 
๓. ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรดูแลพระภิกษุ สามเณร และการจัดสาธารณูปโภคให้

ต่อเนื่องและจริงจังสม่ำเสม 
๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ควรมีการปลูกฝังความสามัคคี การมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
๕. ด้านหลักคุณธรรม  ควรมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากขึ้นเพื่อ

ปลูกฝังประชาชนให้เข้าวัดเสมอ 
๖. ด้านหลักความคุ้มค่า ควรมีการบูรณาการให้ดีย่ิงข้ึน จะได้เสียหายน้อยสุด 
๗. ด้านการบำรุงรักษาวัด ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้สอยให้พร้อมตลอดเวลา 
๘. ด้านการปกครองและสอดส่อง  ควรทำตนเป็นกลางให้มาข้ึน 
๙. ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม  ควรจะให้ผู้บังคับบัญชาลงมาตรวจบ้างว่าวัดบ้างวัด

แค่ค่าน้ำค่าไฟก็จะไม่รอดอยู่แล้ว 
๑๐. ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล  ควรหมั่นดูแลและจัดหาเครื่องใช้สอยให้

พร้อมตลอดเวลา 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี ” ผู้วิจัยขอเสนอเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
๑. ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี  ไปศึกษาในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบนำไป
พัฒนา การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  มาประยุกต์ใช้ในการการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  



๑๘๘ 
 

๓. ควรดำเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory 
Action Research ) ซึ่งใช้เป็นวิธีการปฏิบัติในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปรับปรุงแก้ไข
และเรียนรู้อย่างถูกวิธี จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการเฉพาะ 

๔. ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี ในเขตอำเภออื่นๆ หรือจังหวัดอื่นเพื่อ
เพิ่มบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่หลากหลาย 



๑๘๙ 
 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย : 
ก. ข้อมูลปฐมภูม (Parimry Socrces) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

                . พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 

(๑) หนังสือ : 
กนก แสนประเสริฐ. ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
กรมวิชาการ. ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 
กีรติ บุญเจือ. จริยศาสตร์สำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 

๒๕๔๒. 
เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับการพัฒนา. พิมพ์ครัง้ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
คณะวิชาการ The Justice Group. ประมวลกฎหมายอาญา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พีรภาส 

จำกัด, ๒๕๕๑. 
โฆสิต ปั ้นเปี ่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย . พิมพ์ครั ้งที ่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒. 
จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
เจร ิญ เจษฎาวัลย์. การตรวจสอบธรรมาภิบาลทฤษฎีและภาคปฏิบัติ Governance Audit 

Theory and Practice. นนทบุรี : บริษัท พอดี จํากัด, ๒๕๔๗. 
                . ทางสู ่ธรรมาภิบาล Good Governance to Be. นนทบุรี : บริษัท พอดีจํากัด , 

๒๕๕๒. 
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. ชุดการศึกษาค้นคว้าวิชาทฤษฎีระบบและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา. 

เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 
ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๔๒. 



๑๙๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
เชาวนะ ไตรมาศ. การนำระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบูรณา

การการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค์การ . 
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 

ทิศนา แขมณี และคณะ. หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีไทย. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 

เทวี วัฒนา และคณะ. กรณีศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ธีรยุทธ บุญมี. ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
สายธาร, ๒๕๔๑. 

ธีระพล อรุณะกสิกร. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพวิญญูชน, ๒๕๔๒. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสร้างธรรมาภิบาล Good Governance ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร 
: วิญญููชน, ๒๕๔๒. 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ . ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล Indicators of Good Governance. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖. 

ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : 
สามเจริญพานิช. ๒๕๕๔. 

ปรีชา ชางขวัญยืน. ธรรมรัฐ ธรรมราชา. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู ่ตระกูล. ธรรมาภิบาล Good Governance กับสังคมไทย. 
กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙. 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : กรมการ 
ศาสนา, ๒๕๔๒. 

                . กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 



๑๙๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมมิก, ๒๕๕๓. 
                . การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
                .  ทศวรรษธรรมท ัศน ์พระธรรมป ิฎก (ป.อ.ปย ุต ฺ โต) .  หมวดพ ุทธศาสตร์ . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปริยัต ิโสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺ ฺโญ). วิทยาพระสังฆาธิการ เล ่ม ๒ . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๓. 
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. คุณธรรมสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นต้ิงเฮาส์, ๒๕๔๐. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) . ธรรมและการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครปฐม : เพชรเกษมการพมิพ์, 

๒๕๔๘. 
พุทธทาสภิกขุ. การเมืองคือธรรมะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๓๑. 
ไพบูลย ์เสียงก้อง. หลักการบริหารงานในวัดในกรมการศาสนา. (บก.). วัดพัฒนา ๔๔. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔. 
มหาธีร์ โมฮัมเหม็ด อ้างใน ไชยวัฒน ค้ำชู. การบริหารการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม. 

กรุงเทพมหานคร : น้ำฝนการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

วัฒนาพานิช จำกัด, ๒๕๓๐. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ . กร ุงเทพมหานคร :  

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
วุฒิพงษ เพรียบจริยวัฒน. คู่มือการกู้ชาติจากวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสหสวรรษ, ๒๕๔๔. 
สถาบันพระปกเกล้า. ธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๔.   
                . วัดระดับการบริหารจัดการที ่ดี . พิมพครั ้งที ่ ๓. นนทบุรี : บริษัท พิมพ์ดี จํากัด, 

๒๕๕๐. 
สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . คู่มือพระสังฆาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.

ราชบุรี : สถาบันพระสังฆาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕. 
 



๑๙๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
                . ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๓๓. 
                . ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗. 
สมบูรณ์ สุขสาราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, 

๒๕๔๔. 
สมพงษ ชูมาก. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทศวรรษ ๑๙๙๐ และแนวโน้ม. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาว ี ก าร .  การบร ิหาร โดยว ั ตถ ุประส งค ์  Management by Objective: MBO.

กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๖. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ์. การบริหารราชการไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร :  

บรรณกิจ, ๒๕๔๓.   
สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสรางระบบบริหารกิจการบ้านเมอืง

และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จำกัด, 

๒๕๔๗. 
สุจริต นิมิตกุล. การปกครองท่ีดี Good Governance. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
อานันท์ ปันยารชุน. ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที ่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
เอเจอร์ แซม. ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์น้ำฝน, 

๒๕๔๕. 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 
จุฬาพร ต้นเรือง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี. ภาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยั
บูรพา, ๒๕๕๒. 



๑๙๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นายสุกิจ ปิลวาสน. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนตำบลโคกหาร 

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ . พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

นุสรา พันธรักษ์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลคลองจุก
กระเฌออำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๕. 

พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ .  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูวิมลขันติพลากร (ตื้อยศ). ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล). บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ$ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต). บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕. 

พระครูโสภณธำรงกิตติ์ (กิติศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต). การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชงิ
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล). ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอำเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 



๑๙๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระจรุณ ธีรปญฺโญ. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 

อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระปลัดอำนาจ ปญฺญาธโร. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารสว่นตำบลนำ้จัน้
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระไพฑูรย์ รตนิโก. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
อำเภอพิบูล ย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏโฐ. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จ ังหวัดนครปฐม. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาสมพงษ์ ชนุตฺตโม. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล). การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใน
จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระสมุห์กำพร สุชาโต (พิเชฐสกุล). บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔. 



๑๙๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ. บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วชิราวรรณ นิลเกตุ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเดื ่ออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย . การค้นคว้าแบบอิสระ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

เอเจอร์ แซม อ้างใน พระจักรพงษ์ กิตฺติภทฺโท. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลกั
ธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาในเขตพื้นที ่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร . วิทยานิพนธ์ 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดกาเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
(๓) รายงานการวิจัย : 
ณดา จันทร์สม. การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย. รายงานวิจัย. สำนักวิจัย : สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕. 
 
(๔) บทความ/วารสาร : 
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศศักดิ์ . การพัฒนาประชาคมเมืองเพื ่อความเป็นเมืองน่าอยู่ . รัฐสภาสาร.  

ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๙. (กันยายน ๒๕๔๑) : ๑๑. 
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ อ้างใน เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักดิ์. การพัฒนาประชาคมเมือง เพื่อ

ความเป็นเมืองน่าอยู่. รัฐสภาสาร. ฉบับที่ ๔. ปีที่ ๙. กันยายน ๒๕๔๑. 
ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น ๒. วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ฉบับที่ ๒. ปีที่ ๔.  

๘ มกราคม, ๒๕๔๑. 
นันทชาติ ศุภมงคล. คําให้สัมภาษณ์เรื่องธรรมาภิบาลในองค์กร. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. 

กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔. 
พร้อมรินทร์ พรหมเกิด. ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง. รัฐสภาสาร. ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๘. 

มีนาคม ๒๕๔๓. 
วนิดา แสงสารพันธ์. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. 

กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔. 



๑๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศัลยา ประชาชาติ. ทีดีอารไอ ลอกคราบเจ้าสัวไทย บริษัทภิบาลจอมปลอม เปิดรูปแบบโกงแหลก ผู้

ถือหุ้น. มติชนสุดสัปดาห์. ๒ กรกฎาคม, ๒๕๔๔. 
สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน. หลักการปกครองที่ดี Good Governance กับสภาวะแวดลอมของระบบควบคุม

ภายใน Internal Control Environment. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. กรกฎาคม-
กันยายน, ๒๕๔๔. 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อ้างใน อัจฉรา โยมสินธุ. บรรษัทภิบาลกลยุทธธุรกิจแบบ
ยั่งยืน. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔. 

สุพล วังสินธ. คุณธรรมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู . วารสารประชาศึกษา. ฉบับที ่ ๔ ปีที ่ ๑. 
มิถุนายน, ๒๕๓๔. 

โสมนัส ณ บางชาง. Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. 
กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔. 

อัจฉรา โยมสินธุ. บรรษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน. วารสารนักบริหาร. ฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๘. 
กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔. 

 
(๕) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแผ่ : 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อ้างใน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บรุี. 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที ่ดี . 
สิงห์บุรี : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี, ๒๕๔๓. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร :
กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ๒๕๔๔. 

                . รายงานประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน, ๒๕๔๓.     

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ. การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 

สำเนาเอกสาร. บัญชีสำรวจวัดประจำเดือนเมษายน. จังหวัดสิงห์บุรี : สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะ
อำเภอพรหมบุรี, ๒๕๖๓. 



๑๙๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๖) สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ : 
สัมภาษณ์ พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
             . พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
             . พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๓. 
             . นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี ่ยว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอพรหม

บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบรุี 

จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเช่ียว อำเภอ

พรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธ์ุ, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี ่ยว อำเภอพรหมบุรี , จังหวัดสิงห์บุรี, ๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
             . พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง , จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
             . พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
             . พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
Cronbach. Lee J. Essentials of Psychological. 4th ed. New York: Harper & Row, 1971. 
Richard A.  Swanson & Elwood F. Holton III. Foundations of Human Resource Development. 

San Francisco. USA: Berrett-Koehler Publisher. Inc., 2001. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข  

ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
(Try-out) 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Alpha)  
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี” 
 

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

คำชี้แจง   แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  ประกอบด้วยข้อคำถาม
ทั้งหมด ๔  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
อนึ่ง ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย และผล

ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุร ี จังหวัดสิงห์บุรี  จึงขอความร่วมมือผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านได้ตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น 

 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น

อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 

 

 
ตอนที่ ๑ : สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
๑. อายุ 
 

 ๒๐ – ๒๕ ป ี  ๒๖ – ๓๐ ป ี
 ๓๑ – ๓๕ ป ี  ๓๖ – ๔๐ ป ี
 ๔๑ – ๔๕ ป ี  มากกว่า ๔๖ ปี 

  
๒. พรรษา  
  

 ต่ำกว่า ๕ พรรษา  ๖ – ๑๐ พรรษา 
 ๑๑ – ๑๕ พรรษา  ๑๖ – ๒๐ พรรษา 
 ๒๑ – ๒๕ พรรษา  มากกว่า ๒๖ พรรษา 

  
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ  
  

 ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 
๔. วุฒิการศึกษานักธรรม  
  

 นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท 
 นักธรรมชั้นเอก  ไม่มีวุฒินักธรรม 

  
๕.วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
  

 ประโยค๑-๒ - ป.ธ.๓  ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ 
 ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙  ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 



๒๓๔ 

 

 

 
 ตอนที่ ๒ :   การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สิงห์บุรี 
คำชี้แจง :   โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับของวัดในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในกิจการคณะสงฆ์ว่าท่านปฏิบัติในระดับใดที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงโดยกำหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึงอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึงอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึงอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึงอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสงิห์บุรี  

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

         ด้านการบำรุงรักษาวัด 
๑ เมื่อเสนาสนะชำรุดเสียหายหรือสิ่งของเครื่องใช้ มี

การบูรณปฏิสังขรณ์และซ่อมแซมให้ใช้งานได้อยู่
เสมอ 

     

๒ เครื่องใช้และเสนาสนะเมื่อขาดหรือไม่พอใช้ในวัดมี
การก่อสร้างหรือจัดหามาเพิ่มเติมใช้พอใช้ 

     

๓ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างหรือกิจการ
ภายในวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอ 

     

๔ รักษาความสะอาดกุฎี ศาลา โบสถ์ วิหาร บริเวณ
ลานวัด ลานจอดรถดูสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

     

๕ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน/ปี เพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบและเพื่อความโปร่งใส 

     

         ด้านการปกครองและสอดส่อง 
๑ ออกกฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง และบทลงโทษในการ

ปฏิบัติของพระสงฆ์ในการอยู่ร่วมกัน 
     

๒ มอบหมายหน้าที่การงานให้พระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ที่
อยู่ในวัดมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

     



๒๓๕ 

 

 

 
 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

         ด้านการปกครองและสอดส่อง (ต่อ) 
๓ จัดทำทะเบียนประวัติของผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดโดย

ละเอียดเพื่อสะดวกในการสืบค้น 
     

๔ ปกครองด้วยธรรมวินัย ไม่ลำเอียงฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง และไม่เห็นแก่ลาภสักการะ 

     

๕ ตรวจตราสังเกตบุคคลภายนอกที ่เข้ามาทำ
กิจกรรมภายในวัด ให้ประพฤติตามกฎ ระเบียบ
ของวัดโดยเคร่งครัด 

     

         ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรม 
๑ จัดการเรียนการสอนให้พระภิกษุ สามเณร และ

คฤหัสถ์ที ่อาศัยอยู ่ในวัดได้ศึกษาอบรมพระ
ธรรมวินัย 

     

๒ สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์ 
ผู้เรียนดีแต่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป 

     

๓ จัดตั้งกองทุนการศึกษาประจำปี และรวบรวม
ทุนแจกทุนตามมติมหาเถระสมาคม 

     

๔ จัดให้มีการศึกษาอบรมศิลปะวิชาชีพในแขนง
อ่ืนๆ ให้กับพระสงฆ์และคฤหัสถ์ 

     

๕ ส่งเสริมคฤหัสถ์ให้ได้มีงานทำหรืออาชีพหลักมี
ความมั่นคงในอนาคต 

     

         ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศล 
๑ มีสถานที่พร้อมจัดพิธีกรรมต่าง ๆสำหรับบุคคล

ที่ต้องการใช้ประกอบพิธีกรรม 
     

๒ มีเครื่องใช้เครื่องครัวเพียงพอสำหรับการจัด
พิธีกรรมทางศาสนา 

     



๒๓๖ 

 

 

๓ ช่วยเหลือหรือแนะนำวิธีการประกอบพิธีกรรม
ให้กับผู้ที่ต้องการจัดพิธีกรรม 

     

๔ ช่วยเหลือหรือแนะนำจัดหาสิ ่งที ่ว ัดไม่มีแต่
จำเป็นต้องใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

     

๕ ตรวจสอบสภาพอาคาร สถานที ่ บ ูรณหรือ
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

     

        
          ตอนที่ ๓ :   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์ 
คำชี้แจง :   โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับของวัดในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในกิจการคณะสงฆ์ว่าท่านปฏิบัติในระดับใดที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงโดยกำหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึงอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึงอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึงอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึงอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึงอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

         ด้านหลักนิติธรรม 
๑ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือ

ชี ้แจง กฎระเบียบตามวาระต่าง ๆ อยู ่เป็น
ประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     

๒ คณะสงฆ ์ม ีการออกกฎระเบ ียบในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะตามหลักพระธรรมวินัย  

     

๓ คณะสงฆ์มีการจัดการกิจการของวัดให้มีความ
ช ัดเจนและสอดคล ้องก ับการปฏ ิบ ัต ิตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

     



๒๓๗ 

 

 

 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๔ คณะสงฆ์มีการกระจายอำนาจในการบังคับ
บัญชาตาม ในลำดับชั้น โดยไม่รวมศูนย์อำนาจ
อยู่ที่รูปใดรูปหนึ่ง เป็นการเฉพาะ 

     

๕ คณะสงฆ์มีการจัดการความขัดแย้ง (อธิกรณ์) 
ขึ ้นสามารถระงับความขัดแย้ง (อธิกรณ์) ที่
เกิดข้ึนได้อย่างเที่ยงธรรม 

     

         ด้านคุณธรรม 
๑ คณะสงฆ์มีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติภารกิจที่

จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน 
     

๒ คณะสงฆ์ใช้หลักการบริหารจัดการวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

     

๓ คณะสงฆ์ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอ
ต้นเสมอปลายในการปฏิบัติหน้าที่ 

     

๔ คณะสงฆ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้
อย่างยุติธรรม 

     

๕ คณะสงฆ์มีการกระตุ้นสร้างความสามัคคีให้เกิด
ในหมู่สงฆ์อย่างสม่ำเสมอ 

     

         ด้านความโปร่งใส 
๑ คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดเป็นไปอย่าง

เปิดเผย และชัดเจนทุกข้ันตอน      
     

๒ คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้
ตรวจสอบแผนการบริหารของวัด และโครงการ
ต่าง ๆ       

     

๓ คณะสงฆ์มีการจัดกิจกรรมของวัด เช่น บัญชี
รายรับ-รับจ่าย อย่างเป็นระบบและชัดเจน    
    

     



๒๓๘ 

 

 

 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๔ คณะสงฆ์ม ีการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง หร ือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภาย ในวัดเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส      

     

๕ คณะสงฆ์มีการบริหารจัดการวัดด้วยหลักความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ก่อให้เกิดบรรยากาศ
ในการทำงานที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     

         ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
๑ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรทุก 

ๆ กึ่งเดือน เพื่อแจ้งรายละเอียดในการจัดการ
กิจการคณะสงฆ์       

     

๒ คณะสงฆ์เปิดโอกาสหรือรับฟังข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นต่างๆ เพื ่อนำมาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการวัด 

     

๓ คณะสงฆ์มีการบริหารวัดด้วยหลักการมีส่วน
ร่วม ทำให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     

๔ คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอ
ความคิดเห็นใน การแก้ไขปัญหาตามโอกาสอัน
สมควร 

     

๕ คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที ่เกิดขึ้น
ภายในวัดทุกครั้ง 

     

๑ คณะสงฆ์มีการวางแผนเกี่ยวกับโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนการดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ 

     

๒ คณะสงฆ์ม ีการให ้ความสนใจและใส ่ใจต่อ
ปัญหาของพระภิกษุ สามเณรและชุมชน    

     



๒๓๙ 

 

 

 
ข้อที่ 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

๓ คณะสงฆ์มีการดูแล ซ่อมแซม และปฏิสังขรณ์
ถาวรวัตถุ ภายในวัด ที่ชํารุดทรุมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง    

     

๔ คณะสงฆ ์ ม ี การจ ั ดสาธารณ ูป โภค เช่ น 
น้ำประปา ไฟฟ้า ภายในวัดได้อย่างทั่วถึง   

     

๕ มีการบร ิหารวัดด ้วยหลักความร ับผิดชอบ
ร่วมกัน ทำให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     

         ด้านหลักความคุ้มค่า 
๑ คณะสงฆ์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูในวัดอย่าง

จํากัด ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
     

๒ คณะสงฆ์มีม ีการรณรงค์ให้เห ็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยูของวัดอยู่เสมอ 

     

๓ คณะสงฆ์มีมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดย
คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
นั้น ๆ      

     

๔ คณะสงฆ์มีมีการใช้งบประมาณของวัดอยาง
คุ ้มค่าในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึง
ความประหยัดสุด และประโยชน์สูงสุด    

     

๕ คณะสงฆ์มีการจัดสรรบุคลากรที่มีอยูในวัดให้
เหมาะสมก ับงานและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 

     

 
 
 
 
 



๒๔๐ 

 

 

ตอนที่ ๔ : ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
สงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

๑. ด้านการบำรุงรักษาวัดตามธรรมภิบาล 
ปัญหา อุปสรรค……………......................................................................................................  

...................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ...................................

...........................……………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ......... 

............................................................................................................................. ...................................

.............………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….……………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………….…………………………………………………………………………………….……………… 
 
๒. ด้านการปกครองและสอดส่องตามธรรมภิบาล 

ปัญหา อุปสรรค……………......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
...........................………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..….….. 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ......... 
............................................................................ ....................................................................................
.............………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………….…..… 
๓. ด้านเป็นธุระในการศึกษาอบรมตามธรรมภิบาล 

ปัญหา อุปสรรค……………......................................................................................................  
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...........................………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………....……………………. 



๒๔๑ 

 

 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................. ......... 
.............................................................................................................................................. ..................
.............………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………..…………………… 
 
๔. ด้านให้ความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลตามธรรมภิบาล 

ปัญหา อุปสรรค……………......................................................................................................  
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
...........................………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ................................................................................ .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
 
                                              พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ อิทฺธิปญฺโญ 

บัณฑิตศึกษา ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

 

 



๒๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เรื่อง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 

 
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การบริหารวัด

ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ตอนดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................... อายุ .............. ปี  พรรษา..............  

วุฒิทางการศึกษาสามัญ ...................................... วุฒิทางการศึกษานักธรรม .........................วุฒิ

ทางการศึกษาเปรียญธรรม ............................. ตำแหน่งทางการปกครอง ..................................... 

ผู้สัมภาษณ์..........................วนัที่สัมภาษณ์......................สถานที่............................................. ... 

 
ตอนที่ ๒  เป็นคำถามแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ ์
  
     ข้อที่ ๑. เพื่อศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัด

สิงห์บุรี 



๒๔๔ 

 

 

           ๑.๑ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาวัด เป็น

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ๑.๒ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัดด้านการปกครอง และ

สอดส่อง เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ๑.๓ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัดด้านเป็นธุระในการศึกษา

อบรม เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ๑.๔ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการวัดด้านให้ความสะดวกใน

การบำเพ็ญกุศล เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ๑.๕ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารวัด ด้านหลักนิติธรรม เป็น

อย่างไร. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๔๕ 

 

 

            ๑.๖ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการ ด้านหลักคุณธรรม  เป็น

อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

            ๑.๗ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการ ด้านหลักความโปร่งใส 

เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ๑.๘ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ๑.๙ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการ ด้านหลักความรับผิดชอบ 

เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             ๑.๑๐ ท่านคิดว่า คณะสงฆ์ในอำเภอพรหมบุรี มีการบริหารจัดการ ด้านหลักความคุ้มค่า 

เป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๒๔๖ 

 

 

       ข้อที่ ๒. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

            ๒.๑ ปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหม

บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้าง และควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ๒.๒ ข้อเสนอแนะของการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆ์อำเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้าง และควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

รูปภาพการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูปริยัติกิจจานุกูล, เจ้าคณะตำบลบ้านแป้ง เจ้าอาวาสวัดจินดามณี 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สัมภาษณ์ 

พระครูศรีพรหมาภิวัฒน์,เจ้าคณะตำบลโรงช้าง เจ้าอาวาสวัดประสาท 
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี,๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๒๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ 

พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล,รองเจ้าอาวาสวัดหลวง 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
นายพงศธร เอกนิรันดร์, ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาล 

ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๕๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
พันจ่าอากาศเอกนที โมกสกุล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  
นายสุรเชษฐ์ ต้วงนคร, นักจัดการงานทั่วไปเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว  

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๕๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
นายบุญลือ จันทร์อุทัย,ไวยาวัจกรวัดกุฎีทอง,สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
นายพุทธิพงศ์ สนิทพันธุ์, สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสระบุรี, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๕๒ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
นายสมคิด สมาชิกเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว 

อำเภอพรหมบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูอุดมธรรมจารี, ดร. เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง ,  

จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๒๕๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมนาวา , ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมภาษณ์  
พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร. 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน , ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 



๒๕๔ 
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